
روحانی در مراسم گرامیداشت روز جهانی كارگر: حقوق کارگران و کارمندان از نرخ تورم بیشتر بوده                                                   
8 محمد بلوری، پدر حادثه نویسی ایران: اخبار حوادث، باعث  8 نقش باکتری ها در بارش باران 2 داستان هایی از معلمان است 
6 شبکه سه، دست  7 توافق آذری و طاهری بر سر مسلمان 7 افزایش شمار اهداکنندگان خون  آگاهی بخشی به جامعه می شود
4 معاون دانشجویی دانشگاه  5 شهردار اصفهان: اقتصاد مقاومتی با دستان کارگران محقق می شود  پر به استقبال تابستان میرود
6 زاغی نژاد: از مذاکره با ویسی  4 بهادر موالیی: به دلیل سبکی زیاد وزنه ها، هول شدم  اصفهان: غذای دانشجویی گران می شود 
 4 2 تجلیل از اعضای شورای اسالمی فوالد شهر  6 پیشنویس قطعنامه ضدایرانی جدید آمریکا درباره مرزبانان ایرانی  ناراحت نیستم 

کیمیای وطن در یک نگاه

دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1395  || 24 رجب 1437  ||  2 می 2016  ||  شماره 144  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

با رای نمایندگان؛ 

مؤلفه های افزایش توان دفاعی 
کشور در تراز قدرت منطقه ای 

مشخص شد

معلمان بر پرده نقره ای

جزییات طرح شیرین سازی 
آب دریا

 آموزگاران ماندگار 
سینمای ایران

کودکان   چگونه ترس 
کنیم؟ را درمان 

جالی خالی پرسپولیسی ها

 تیم منتخب هفته 
بیست و هشتم لیگ برتر

8

2

3

5

63

5

تقدیر از عوامل »جناب خان«

زندگی ۳۵ میلیون 
ایرانی تحت تأثیر 

آلودگی هوا

نقش بی بدیل

له
قا

رم
س پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد: »اّنــی 

بعثــت معلمــا«. ایــن ســخن پیامبــر اســام حکایــت 
کــه معلمــی جایــگاه واالیــی دارد؛ چــرا  از ایــن اســت 

کــه پیامبــر خــود را معلــم می دانــد و نیــز اســام معلــم را 
بــه عنــوان پــدر روحانــی معرفــی می کنــد و می گویــد: »اب 
ــت  ــی اس ــو، معلم ــه ت ــدران ثاث ــی از پ ــی یک ــک«؛ یعن معلم
کــه  کــه بــه تــو دانــش می آمــوزد؛ بنابرایــن تمــام حقوقــی 
دربــاره پــدر و مــادر رعایــت می شــود، بایــد در حــق معلــم 
گــردد. نــام معلــم چنــان  کامل تــری رعایــت  بــه صــورت 
ــامی از او  ــون اس ــای مت ــای ج ــه در ج ک ــت  ــت اس ــا عظم ب
ــم  ــد علی ــه خداون ک ــد  ــه آن ح ــا ب ــده ت ــل آم ــه عم ــل ب تجلی
فرموده انــد:  خمینــی)ره(  امــام  و  خوانــده  معلــم  را  خــود 
اخــراج  کــه  اســت  تعالــی  و  تبــارک  خــدای  اول،  »معلــم 
می کنــد مــردم را از ظلمــات بــه نــور و بــه وســیله انبیــا و 
نورانیــت،  بــه  می کنــد  دعــوت  را  مــردم  وحیانــی  آیــات 
بــه عشــق،  کمــال، دعــوت می کنــد  بــه  دعــوت می کنــد 
دعــوت می کنــد بــه محبــت، دعــوت می کنــد بــه مراتــب 
انبیــا  او  دنبــال  بــه  اســت.  انســان  بــرای  از  کــه  کمالــی 
کــه همــان مکتــب الهــی را نشــر مــی دهنــد و آن هــا  هســتند 

هــم شغلشــان تعلیــم اســت، ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

مصادره  دارایی های ایران توسط آمریکا 
تهدیدی جدی علیه حقوق بین الملل است

آفتی به نام  قلیان

مالیات بر خانه های خالی از رؤیا تا واقعیت
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مرگبارتر از سیگار

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

شرکت آب منطقه ای اصفهان  شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات مأموریت های اداری خود را با خودرو سبک در 
کــه تمایــل  کلیــه شــرکتهای خدماتــی ترابــری  گــذار نمایــد. لــذا از  ج از اســتان از طریــق مناقصــه بــه واجدیــن شــرایط وا محــدوده اســتان و خــار
گهــی بــه دفتــر امــور بازرگانــی مراجعــه نماینــد. بــه همــکاری دارنــد دعــوت مــی شــود نســبت بــه اعــام آمادگــی بــه مــدت 7 روز از تاریــخ انتشــار آ

1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال است.
ع تضمین، ضمانتامه بانکی معتبر است.  2- نو

آگهی تجدید  مناقصه

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول
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نقش بی بدیل       
ادامه از صفحه یک: 

معلمنــد، معلــم بشــرند، آن هــا هــم شغلشــان ایــن اســت 
کــه  کننــد  کننــد و انســان را تربیــت  کــه مــردم را تربیــت 
از مقــام حیوانیــت بــاال بــرود و بــه مقام انســانیت برســد. 
کــه  اســت  اســت؛ مقامــی  مقــام معلــم مقــام واالیــی 
کــه وارثــان  باالتــر از مقــام معلــم نیســت و چنیــن اســت 
صــادق)ع(  امــام  چنانچــه  می شــوند.  شــمرده  انبیــا 
فرموده انــد: »العلمــاء ورثــه االنبیــاء«؛ یعنی دانشــمندان 

وارثــان پیامبراننــد.
در نظــام تعلیــم و تربیــت اســام، معلــم مســئول تمــام 
کشــور یــا جامعــه پیــش  کــه بــرای یــک  مقدراتــی اســت 
کــه زیــر  می آیــد و مســئول تمــام انســان هایی اســت 
گــر خودســازی و  دســت او بایــد تربیــت بشــوند. معلــم ا
کــم برخــود باشــد، افــراد یــک  کنــد و حا تهذیــب نفــس 
ــته  ــدای ناخواس ــر خ گ ــود و ا ــد ب ــح خواهن ــه، صال جامع
معلــم، تربیــت دینــی نداشــته باشــد، ســبب انحــراف 
بــه  را  جامعــه ای  و  می شــود  عصرهــا  و  نســل ها 
از  شــقاوت ها  و  ســعادت ها  همــه  می کشــاند؛  خرابــی 
کلیــدش بــه دســت معلــم اســت؛ ایــن  مدرسه هاســت و 
موضــوع، حکایتگــر جایــگاه خطیــر و بســیار مهــم معلــم 

و مربــی اســت.
کــه  دارد  ویــژه ای  رســالت  معلــم  اســام،  مکتــب  در 
دعــوت بــه وحدانیــت خــدا و عبــادت او از مهم تریــن 
انبیــا  دعــوت  در  عالیــه  اهــداف  از  یکــی  آن هاســت. 
ــوت  ــود، دع ــی ش ــوب م ــا محس کار آن ه ــه  ــر لوح ــه س ک
مســیر  در  حرکــت  بــرای  مــردم  تربیــت  و  خــدا  بــه 
کمــال معبــود اســت. خداونــد متعــال از زبــان پیامبــر 
کــرم)ص( می فرمایــد: »ال الــه اال اهلل« و »ان اعبــدوا  ا
اهلل«؛  اال  تعبــدوا  »اال  و  الطاغــوت«  اجتنبــوا  و  اهلل 
ــدای  ــز خ ــه ج ــه ب ک ــت  ــن اس ــن ای ــوت م ــتین دع نخس
یگانــه را نپرســتید و معلــم بایدهمــه چیــزش بــرای خــدا 
و در راه خــدا باشــد. )اقــرأ باســم ربــک الــذی خلــق( 
ــرای خــدا، اعمالــش  ــرای خــدا، تربیتــش ب آموزشــش ب
بــرای خــدا، نشســتنش بــرای خــدا، ســکوتش بــرای 
تربیــت  می شــود  کــه  خداســت  بــه  توجــه  بــا  خــدا؛ 
الهــی انجــام داد. رســالت دیگــر معلــم، دعــوت بــه نــور 
ــم اول  ــه معل ک ــان چیــزی  ــی اســت؛ هم و تربیــت نوران
دنبــال مــی فرمــود: »اهلل ولــی اّلذیــن آمنــوا ُیخِرُجهــم 
ُلمــات الــی الّنــور«؛ یعنــی خــدای تبــارک و تعالــی 

ُ
مــن الّظ

ــوی  ــه س ــا ب ــا را از تاریکی ه ــت و آن ه ــن اس ــّی مومنی ول
ــرای  ــردم ب ــی م ــت و راهنمای ــد. هدای ج می کن ــار ــور خ ن
گاهانــه آنــان از تاریکی هــا بــه ســوی نــور بــر  خــروج آ
گذاشــته شــده اســت. معلــم هماننــد انبیــا  عهــده معلــم 
بتوانــد  او  کار  بســا  و چــه  را معلمــی می کنــد  بشــریت 
را متحــول ســازد؛  کــه جهانــی  کنــد  تربیــت  را  کســی 
اینکــه مــا در دوران خــود نمونــه اش را دیدیــم.  کمــا 
اصــاح  ســوی  بــه  دعــوت  معلــم،  رســالت  ســومین 
کریــم  جامعــه و تربیــت عبــد صالــح اســت؛ در قــرآن 
 االصــاح مــا اســتطعت و مــا 

ّ
آمــده اســت: »اّن اریــد اال

کــه دارم بــه دنبــال   بــاهلل«؛ »مــن بــا توانایــی 
ّ

توفیقــی اال
 اصــاح هســتم و توفیــق مــن جــز بــه مــدد خــدا نیســت.« 
کــه تــوأم بــا  ایــن شــعار تربیتــی همــه انبیــای الهــی بــوده 
عمــل تربیتــی آن هــا اســباب اصــاح در تفکــر، اندیشــه 
سیاســی  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  نظامــات  و  اخــاق 
جامعــه را در همــه ابعــاد پدیــد آورده اســت. رســالت 
کســب توفیــق الهــی  کــه بــا  معلمــی نیــز چنیــن اســت 
بــه اصــاح فرهنــگ و تربیــت فکــر و مغزهــای متفکــر 
می پــردازد تــا تمامــی عرصه هــای جامعــه بــه ســمت 
کســازی و تربیــت  کنــد. دعــوت بــه پا اصــاح حرکــت 
معلــم  بــرای  کــه  اســت  رســالتی  اخاقــی، چهارمیــن 
کریــم آمــده اســت: »فقــوال لــه  بیــان مــی شــود؛ در قــرآن 
قــوال لینــا لعّلــه یتذکــر أو یخشــی« رســالت انبیــا بــرای 
فطــری  طهــارت  بازگردانــدن  و  انســان ها  کســازی  پا
نخســتین بــه آن هاســت کــه بایــد مایــم و تــوأم بــا مهر و 
عطوفــت انســانی به انجام برســد. هدف، جــذب مردم 
و ســپس تذکــر و راه نشــان دادن اســت؛ امــا توقــع اصاح 
 جامعــه بــدون اصــاح مربیــان و معلمــان آن جامعــه 
کســازی و خودســازی  توقعــی بی جــا و نارواســت؛ لــذا پا
و  عقایــد  و  کنــد  شــروع  ازخــودش  بایــد  کــس  هــر  را 
اخــاق و اعمالــش را تطبیــق بــا اســام بدهــد؛ آن وقــت 
کنــد و  بــه اصــاح دیگــران بپــردازد. تربیــت اخاقــی 
احســاس مســئولیت اخاقــی را در همــه عرصه هــا در 
متربیــان رشــد دهــد و آن هــا را متعهد به جامعه اســامی 
تحویــل دهــد. در نهایــت معلــم بایــد  بــه ســوی علــم و 
دانــش دعــوت کنــد و تربیــت قرآنــی را هــدف قــرار دهــد: 
»قــل هــل یســتوی اّلذیــن یعلمــون و اّلذیــن ال یعلمون«  
کــه  کســانی  کــه می داننــد بــا  کســانی  یعنــی بگــو آیــا 
نمی داننــد یکســانند. مهم تریــن دعــوت انبیــا به ســوی 
کــه رســول اهلل)ص(  علــم و دانــش بــوده؛ بــه طــوری 
فرموده انــد: »بالّتعلیــم ارســلت«؛ یعنــی من بــرای تعلیم 
فرســتاده شــده ام و بایــد دانســت علــم در آیــات قــرآن بــه 
کــه انســان را بــه اطاعــت  گاهــی خاصــی اســت  معنــی آ
می کنــد.  دعــوت  خــدا  از  امیــد  و  تــرس  و  پــروردگار 
گــر در یــک قلــب تربیــت شــده ایــن علــم وارد بشــود   ا
عطــرش عالــم را می گیــرد و همــه اســتعدادها در پرتــو 
و  اصــاح  ســوی  بــه  جامعــه  و  شــود  مــی  شــکوفا  آن 
کمــال حرکــت می کنــد؛ چنیــن علمــی در پرتــو تربیــت 
کــه نــور علــم را در وجــود  قرآنــی میســر می گــردد؛ تربیتــی 
کــه معلــم نقشــی  گفــت  انســان جلوه گــر مــی ســازد. بایــد 
ــتمرار  ــه اس ک ــی  ــد؛ نقش کن ــی  ــا م ــم ایف ــل در عال بی بدی
نقــش انبیــا و اولیــا و معصومیــن اســت؛ مشــروط بــر 
الهــی فقــط  و  صالــح  عبــد  تربیــت  هدفــش   اینکــه 

 باشد.

سرمقاله  به قلم مدیر مسئول

ابوترابی فرد در نطق پیش از دستور:
مصادره  دارایی های ایران 

توسط آمریکا، تهدیدی جدی 
علیه حقوق بین الملل است

اقــدام  اســامی  شــورای  مجلــس  نایب رییــس 
مصــادره  در  آمریــکا  داخلــی  دادگاه هــای  اخیــر 
ایــران را  ۸/۱ میلیــارد دالر دارایــی بانــک مرکــزی 
ــل  ــن المل ــوق بی ــم و حق ــه نظ ــدی علی ــدی ج تهدی

دانســت. 
محمدحســن ابوترابی فــرد در نشســت علنــی دیــروز 
 مجلــس شــورای اســامی در نطــق پیــش از دســتور
ــکا  ــی آمری ــای داخل ــر دادگاه ه ــات اخی ــزود: اقدام اف
و غیراصولــی  بی منطــق  بی پایــه،  آرای  در صــدور 
از  ایــران  اســامی  جمهــوری  دارایی هــای  علیــه 
جملــه رای اخیــر بــرای مصــادره یــک و هشــت دهــم 
راســتی  بــه  مرکــزی،  بانــک  دارایــی  دالر  میلیــارد 
تهدیــدی جــدی علیــه نظــم و حقــوق بین الملــل 

اســت.
برابــر  در  ایــران  بــزرگ  ملــت  کــرد:  کیــد  تا وی 
و  مقــررات  و  ضوابــط  همــه  از  ج  خــار اقــدام  ایــن 
کنگــره  قضایــی،  دســتگاه  المللــی  بیــن  قوانیــن 
خواهــد  قــدرت  همــه  بــا  آمریــکا،  مســئوالن  و 
شــورای  مجلــس  و  ســه گانه  قــوای  ایســتاد؛ 
بــرای  خویــش  ظرفیــت  تمــام  از  اســامی 
اســتفاده  ایــران  عزیــز  ملــت  حقــوق   اســتیفای 

کرد. خواهد 
بدانــد  آمریــکا  رژیــم  شــد:  یــادآور  ابوترابی فــرد 
تقابــل  عرصه هــای  همــه  در  کــه  همان گونــه 
را  شکســت  تلــخ  طعــم  اســامی  جمهــوری  بــا 
هــم  عرصــه  ایــن  در  اســت،  نمــوده  تجربــه 
بــزرگ  ملــت  را تجربــه می کنــد و  تلخــی  شکســت 
شــکل  زیباتریــن  بــه  را  خویــش  حقــوق  ایــران 
بــر  دیگــر  مشــتی  و  کــرد  خواهنــد  اســتیفا  ممکــن 
آمریــکا  غیرعادالنــه  نظــام  و  یاوه گویــان   دهــان 

کوبید. خواهند 
دوره  انتخابــات  شایســته  انجــام  داد:  ادامــه  وی 
مشــارکت  بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  دهــم 
رهبــر  محضــر  را  بزرگــوار  و  عزیــز  ملــت  گســترده 
همــکاران  اســامی،  انقــاب  عالی قــدر  و  معظــم 
در  ملــت  منتخــب  نماینــدگان  ملــت  خانــه  در 
 دوره دهــم مجلــس و آحــاد ملــت بزرگــوار تبریــک 

می گویم.
کــرد: امیــد اســت مجلــس دهــم  کیــد  ابوترابی فــرد تا
گرفتــه، نمــاد عقانیــت و تعامــل  ــا ترکیــب شــکل  ب
شایســته نیروهــای انقــاب و جریان هــای سیاســی 
گســترده رهبــری معظــم  درون نظــام در زیــر چتــر 
اقتــدار  افزایــش  راســتای  در  انقــاب  عالی قــدر  و 
ملــی باشــد؛ امیــد اســت همــکاران ارجمنــد مــا در 
مجلــس دهــم بــا الهــام از آموزه هــای دینــی و بــر 
محــور علــم و دانــش و عقانیــت راه را بــرای خلــق 
 اقتصــاد مقاومتــی بــرای افزایــش اقتــدار ملــی همــوار 

کنند.
تصریــح  نهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
کــرد: امیــد اســت قــوای ســه گانه از تمــام ظرفیــت 
ــت و  ــت منزل گرامیداش ــت و  ــرای پاسداش ــش ب خوی
کشــور  کارگــری  جایــگاه برجســته و ممتــاز جامعــه 
ــا شــکل گیری اقتصــادی مبتنــی  کننــد و ب اســتفاده 
بــر تولیــد دانایی محــور و خلــق اقتصــاد مقاومتــی 
کشــور  کارگــران  شــاهد تکریــم شایســته از شــخصیت 

باشــیم.
اســتاد  شــهادت  ســالروز  یــادآوری  بــا  ابوترابی فــرد 
اردیبهشــت ماه   ۱2 روز  امــروز  افــزود:  مطهــری 
مجاهــد  عامــه  عالی قــدر،  اســتاد  شــهادت   روز 
اســت؛  مطهــری  شــهید  اهلل  آیــت  حضــرت 
ــه و مجاهــد  ــم فرزان شــخصیت اســتثنایی ایــن عال
فــی ســبیل اهلل راه را بــرای نامگــذاری ایــن روزهــا 

ســاخت.  همــوار  معلــم  نــام  بــه 
و  تعلیــم  نمــاد  یــادآور شــد: شــهید مطهــری،  وی 
اســت؛  اســامی  و  انقابــی  کشــور  ایــن  در  تربیــت 
را  راه  می توانــد  فرزانــه  عالــم  ایــن  شــخصیت 
بــرای تربیــت انســان هایی در تــراز قــرآن و عتــرت 
معلــم  عنــوان  بــه  دینــی  آموزه هــای  بــر  مبتنــی  و 

کنــد. همــوار  اســامی  جامعــه  راســتین 

نایب رییس مجلس

تدبیــر  دولــت  در  اینکــه  از  ابــراز خوشــحالی  بــا  رییس  جمهــور 
ــوده  ــتر ب ــورم بیش خ ت ــر ــدان از ن کارمن ــران و  کارگ ــوق  ــد حق و امی
کــه  اســت، گفــت: ایجــاد چنیــن شــرایطی گام بســیار مهمــی بــود 

دولــت یازدهــم برداشــته اســت.
کیمیــای وطــن، حجــت االســام حســن روحانــی  گــزارش  بــه 
گرامیداشــت روز جهانــی  کشــورمان در مراســم  رییــس جمهــور 
کــه صبــح دیــروز یکشــنبه)۱2 اردیبهشــت مــاه( برگــزار شــد  کارگــر 
گذشــته و ۱0 اردیبهشــت مــاه ســال  گفــت: در 7 اســفندماه ســال 
 جــاری مــردم بــا آمــدن در پــای صندق هــای رای، بهترین هــا 

را برای مجلس دهم برگزیدند.
ــد؛  کار می کن ــه  ــروع ب ــاه ش ــده از خردادم ــس آین ــزود: مجل وی اف
امیدواریــم دولــت و منتخبیــن مجلــس دهــم بــا هماهنگــی بــه 

کنیــم. وعده هــای داده شــده، عمــل 
رییــس جمهــور کشــورمان بــا بیــان اینکــه امیدواریــم در مجلــس 
دهــم دولــت و ملــت دســت بــه دســت یکدیگر بتوانیم مشــکات 
کــرد: بــرای اولین بــار در مجلــس  کنیــم، تصریــح  کشــور را حــل 
کــه بــه عنــوان  شــورای اســامی، ۱۸ نماینــده زن حضــور دارنــد 
همــه  در  کشــورمان  بانــوان  می شــود.  محســوب  رکــورد  یــک 
صحنه هــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی حضــور دارنــد و مــا 
ــار بعثــت  کــه ایــن هــم یکــی از آث از ایــن بابــت خرســندیم؛ چــرا 

پیامبــر)ص( اســت.
کیــد بــر اینکــه تقــوا، معیــار بــزرگ یــک انســان اســت  روحانــی بــا تا

اظهــار داشــت: هیــچ گاه فرقــی میــان زن و مــرد نیســت و بایــد 
کــرد تــا مشــکات  بــه هــر دو جنــس بــا یــک نــگاه توجــه ویــژه ای 

کشــور یکــی پــس از دیگــری حــل و فصــل شــود.
کــرد: امــروز پــس از آنکــه ســدی بــزرگ از پیــش پــای  وی اضافــه 
ملــت مــا و کارگرانمــان بــا تــاش دیپلمات هایمان برداشــته شــد، 
برجــام راهــی را بــرای حرکــت بــه ســمت تعالــی بــه ســمت ملتمان 

بــاز کــرد.

ــم اظهــار داشــت:  ــه مناســبت روز معل روحانــی ضمــن تبریــک ب
کــه  ایــن روز را بــه تمامــی فرهنگیــان عزیــز تبریــک می گویــم 
همــواره بــر ســر مــا حــق دارنــد و مســیر تعالــی را بــه مــا نشــان 
داده انــد و در ایــن بســتر، بعثــت پیامبــر انســان ها را در مســیر 

حیــات جــاودان قــرار داده اســت.
وی افــزود: همــواره علــم، منجــر بــه قــدرت و ســلطه انســان 
بــر جهــان خواهــد شــد؛ بنابرایــن افتخــار می کنیــم بــه پیامبــر 
ــود و شــاید  کــه پیام رســان وحــدت و مــودت ب عظیم الشــانمان 
هیــچ  روزی مهم تــر و مبارک تــر بــرای بشــریت از روز بعثــت او 

نباشــد.
کشــورمان بــا بیــان اینکــه مپنــا امــروز شــرکت  رییــس جمهــور 
در  و  گذاشــته  کنــار  را  میتسوبیشــی  و  هیتاچــی  مثــل  بزرگــی 
ــا زیمنــس در ســطح جهــان اســت، افــزود: امــروز  حــال رقابــت ب
یــک رقابــت آزاد و یــک فعالیــت دانش بنیــان مــا را بــه غــرور 

می رســاند.

کــه  می کنیــم  افتخــار  برقــی  آن  بــه  مــا  کــرد:  کیــد  تا روحانــی 
نیروگاهــش بــه دســت ایرانــی و کارگــر ایرانــی و مپنا ســاخته شــده 
کــه لوکوموتیــوش  بــرای مــا لذت بخــش اســت  و آن قطــاری 

کارگــر ایرانــی و مپنــا ســاخته شــده اســت. توســط 
کــرات  کــه می گفتیــم پــای میــز مذا  وی در ادامــه افــزود: زمانــی 
قــدرت  بــا شــش  کــرد و می تــوان  را حــل  می تــوان مشــکات 
جهانــی بــه توافــق رســید، بدگمان هــا می گفتنــد امکان پذیــر و 

ــل اجــرا نیســت.  قاب
کار ملــت قدرتمنــد  رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه برجــام 
کار یــک  کار دولــت نیســت؛ بلکــه  کار،  گفــت: ایــن  ایــران اســت، 
کــه توســط همــه مــردم بــا حمایت هــای رهبــر  ملــت مقــاوم اســت 

معظــم انقــاب اســامی انجــام شــده اســت. 
وی ادامــه داد: برجــام هرجــا کــه احتمــاال الزم بود، تصویب شــد؛ 
از شــورای عالــی امنیــت ملــی گرفتــه تــا مجلس شــورای اســامی؛ 

امــا عــده ای معتقدنــد برجــام را در مقــام عمــل نمی بینیــم. 

گــر صــادرات نفــت و  روحانــی در ادامــه گفــت: عــده ای معتقدنــد ا
مایعــات از یــک میلیــون و دویســت هــزار بشــکه بــه دومیلیــون و 
ســیصد هــزار بشــکه رســیده، چیــزی نیســت؛ تنها یــک میلیون و 

صدهــزار بشــکه اضافــه شــده اســت. 
ــر می گوییــم در ســایه برجــام  گ ــا بیــان اینکــه ا رییــس جمهــور ب
بــرای نقــل و انتقــال پــول دســت شــما بــاز اســت، اظهــار داشــت: 
ــر  گ ــت. ا ــزی نیس ــول چی ــال پ ــل و انتق ــد نق ــا می گوین بدگمان ه
ــزرگ در ســاحل  کشــتی های ب ــه جــای اینکــه  در ســایه برجــام ب
کشــور همســایه پهلــو بگیــرد و بــا قایــق و لنــج بــار بــه ســاحل 
کانتینــری 700 دالر اضافــه از جیــب مــردم  ایــران برســد و هــر 
کــه چیــزی نیســت، مــا در  پرداخــت شــود، می گوینــد 700 دالر 
ســایه تحریــم زندگــی خوبــی داشــتیم؛ چــرا زندگــی خــوب مــا را 

ــد.  برهــم زدی
بــرای  راه  کــه  اســت  روزی  امــروز  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
کار و تولیــد داریــم  ســرمایه گذاری خارجــی بــاز شــده و مــا نیــاز بــه 
کار بــدون  کــه آیــا تولیــد و  ح می شــود  افــزود: ایــن ســوال مطــر
گــر شــما ایــن ســالن  ســرمایه و تکنولــوژی امکان پذیــر اســت؟ ا
باعظمــت را در مپنــا مشــاهده می کنیــد بــدون ســرمایه گذاری 

اســت؟  امکان پذیــر 
روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــدون ســرمایه گذاری و 
اقتصــاد دانــش بنیــان شــرکت پرافتخــار مپنــا به وجــود نمی آمــد 
کارگــران، مهندســان و مدیــران  گــر امــروز مپنــا و  اظهــار داشــت: ا
کوشــش  کار، تــاش، علــم،  مپنــا افتخــار می کننــد بــه دلیــل 

فعالیــت دانــش بنیــان و ســرمایه گذاری در ســرزمین اســت. 
گفــت:  رییــس جمهــور مپنــا را بــه عنــوان غــرور ملــی دانســت و 
کــرد. یــک شــرکت بــدون  در یــک رقابــت آزاد، مپنــا حضــور پیــدا 
اقتصــادی  قدرت هــای  بــا  رقابــت  بــدون  جهــان،  بــا  رقابــت 
جهــان، نمی توانــد مغرورانــه ســرخود را بــاال بیــاورد؛ مپنــا امــروز 

گذاشــته اســت. کنــار  شــرکت های عظیــم و بــزرگ را 

كارگر: گرامیداشت روز جهانی  روحانی در مراسم 

کارمندان از نرخ تورم بیشتر بوده است  کارگران و  حقوق 

کنگــره ارایــه شــده  پیش نویــس قطعنامــه جدیــدی بــه 
در  تنش آفریــن«  »حضــور  دلیــل  بــه  ایــران  آن  در  کــه 
مرزبانــان  از  و  شــده  محکــوم  خلیج فــارس  آب هــای 
کــه بــه جــای دســتگیری ملوانــان  ایرانــی خواســته شــده 

کننــد. کمــک  عبــوری، بــه آن هــا 
نیــوز  افــکار  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
»رنــدی فوربــس«، نماینــده جمهوری خواهــان ویرجینیــا 
داده  ارایــه  کنگــره  بــه  را  قطعنامــه ای  پیش نویــس 
در  ایــران  نظامیــان  حضــور  تصویــب،  صــورت  در  کــه 
خلیج فــارس بــه عنــوان اقدامــی تنش آفریــن، محکــوم 

شــد. خواهــد 
کنگــره، در متــن  گــزارش مرکــز اطاع رســانی  بــر اســاس 
ایــن قطعنامــه بــرای اشــاره بــه خلیج فــارس از عبــارت 
حاشــیه  عربــی  کشــورهای  بعضــی  در  رایــج  مجعــول 

ــه دلیــل  جنوبــی ایــن آبراهــه اســتفاده شــده و از ایــران ب
بــه قوانیــن بین المللــی دریانــوردی و  »عــدم پایبنــدی 
متحــد«  ملــل  ســازمان  قطعنامه هــای  بــه  بی توجهــی 

انتقــاد شــده اســت.
دلیــل ایــن انتقــاد بــه حضــور نظامیــان ایــران در آب هــای 
گــره زده شــده و دقیقــا این گونــه بیــان شــده  خلیج فــارس 
انجــام  گونــه ای  بــه  ایــران  نظامــی  »عملیــات  اســت: 
موجبــات  می دهــد،  افزایــش  را  تنش هــا  کــه  می شــود 
گرفتــن ناخواســته  لطمــه زدن بــه ثبــات شــده، خطــر اوج 
تنش هــا را افزایــش داده و باعــث افزایــش ریســک بــرای 
نیروهــای مســلح ایاالت متحــده در فراســوی مرزهــا شــده 

اســت.«
 ۱500 فاصلــه  در  ایرانــی  شــناورهای  آتــش  تمریــن 

یــاردی نــاو هواپیمابــر ترومــن در دســامبر 20۱5، پــرواز 
ژانویــه  نــاو در  ایــن  فــراز  بــر  ایــران  هواپیمــای نظامــی 
گشــتی  شــناور   2 بــر  غیرقانونــی  شــدن  »ســوار  و   20۱6
آمریکایــی و دســتگیری خدمــه آن بــا تهدیــد اســلحه« 
بــه عنــوان دیگــر مســتندات ایــن قانون گــذار آمریکایــی 
بــرای محکــوم بــودن حضــور نظامیــان ایــران در آب های 

ح شــده اســت. جنوبــی ایــران مطــر
مســلح  »نیروهــای  کــه  آمــده  قطعنامــه  ایــن  ادامــه  در 
ــر اســاس قوانیــن بین المللــی دریانــوردی  آمریــکا مکــررا ب
کــرده؛ ولــی  کمــک  گرفتــار در مشــکل،  بــه ملوانــان ایرانــی 
ــه  گذاشــتن همیــن قوانیــن، در ۱2 ژانوی ــا  ــر پ ــا زی ــران ب ای
کشــورهای  ــه  امســال، حــق ایمنــی شــناورهای متعلــق ب

کــرد.« کمیــت ملــی را نقــض  دارای حا

مســافران  مســتقیم  برخــورد  مــوارد  آخریــن  از  یکــی 
عبــوری ایرانــی بــا ناوهــای آمریکایــی، حادثــه شــلیک 
ــرواز شــماره  ــه پ ــاو وینســنس ب موشــک هدایت شــونده ن
ایــن حادثــه  اســت؛ در  ایران ایــر در ســال ۱367   655
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دولــت  از  قطعنامــه  ایــن  پیش نویــس  پایــان  در 
ک و  کــه »بــه رفتارهــای خطرنــا آمریــکا خواســته شــده 
قــوی  پاســخی  ایــران،  آینــده  و  پیشــین  غیرحرفــه ای 
درخواســت های  بخــش  در  فوربــس  نماینــده  دهــد.« 
را  ایــران  تحریم هــای  و  کنگــره  پــای  قطعنامــه،  ایــن 
گفتــه: »قــول می دهیــم بــه هنــگام  کشــیده و  هــم پیــش 
قوانیــن  جملــه  از  ایــران  بــه  مربــوط  قوانیــن  بررســی 
کنتــرل تســلیحاتی، رفتــار نیروهــای نظامــی و  تحریمــی و 

باشــیم.« داشــته  یــاد  بــه  را  ایــران  شــبه نظامی 

تــوان  ارتقــای  شــرایط  مجلــس،  نماینــدگان 
نیــروی  بودجــه ای  ســاختار  اصــاح  و  بازدارندگــی 

کردنــد.  مشــخص  را  مســلح 
کیمیــای وطــن، در نشســت علنــی دیــروز  گــزارش  بــه 
مجلــس شــورای اســامی، در جریــان بررســی مــواد 
الحاقــی الیحــه تنظیــم برخــی از احــکام برنامه هــای 

کــرد. کشــور بــا مــاده الحاقــی 2 موافقــت  توســعه 
براســاس مــاده الحاقــی2 الیحــه مذکــور بــه  منظــور 
قــدرت  تــراز  در  کشــور  دفاعــی  تــوان  افزایــش 
ــی اقدامــات  منطقــه ای و تامیــن منافــع و امنیــت مل

می گــردد: معمــول  ذیــل 
۱. ارتقای توان بازدارندگی از طریق:

الف( توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
ب( توســعه و تقویــت تــوان پدافنــد هوایی در ســطوح 

مختلــف بــرد کوتــاه، متوســط و بلند
ارتباطــی  شــبکه های  به روزرســانی  و  توســعه  پ( 
کامــل سیســتم فرماندهــی و  ــا هــدف اســتقرار  امــن ب

کنتــرل
ت( هوشــمند و متحرک ســازی تمامــی سیســتم های 

تســلیحاتی متناســب بــا تهدیدات
ث( تحقیــق، طراحــی و تولیــد اقــام مــورد نیــاز بــرای 

گروه هــای مســلح تروریســتی مواجهــه و تقابــل بــا 
ج( توســعه تــوان دریایــی از طریــق تجهیــز نیروهــای 

دریایــی بــه ســاح های پیشــرفته
چ( توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

و  مســلح  نیروهــای  بودجــه ای  ســاختار  اصــاح   .2
افزایــش ســهم تقویــت بنیــه دفاعی از بودجــه دفاعی

نوســازی  و  آمایــش  ح  طــر اجــرای  و  تهیــه   .3
کــز آموزشــی و  زیرســاخت های صنایــع دفاعــی و مرا
ــال  ــه و انتق ــول برنام ــلح در ط ــای مس ــی نیروه نظام
ــن  ــاص زمی ــا اختص ــهر ها ب ج از ش ــار ــه خ ــا ب پادگان ه
به منظــور  پادگان هــا  مناســب  کاربــری  تغییــر  و 
کــز جدیــد   تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــرای احــداث مرا
و تامیــن اعتبــار الزم از طریــق تخصیــص وام بــرای 

دوران ســاخت
کــز آموزشــی نیروهــای مســلح  کیفیــت مرا ۴. ارتقــای 

کارآمــد بــرای تربیــت نیروهــای 
از  هزینــه  مــوارد  بهینه ســازی  و  صرفه جویــی   .5
جملــه در حوزه هــای انــرژی، آب و بــرق نیروهــای 

مســلح
6. تامین و توســعه نیروی انســانی و زیرســاخت های 
نرم افــزاری، ســامانه های دفاعــی زمینــی، تجهیــزات 

تخصصــی  و  مــرزی  پاســگاه های  در  تاسیســات  و 
متناســب بــا مناطــق مــورد تهدیــد

ح هــای انســداد مــرز در مناطــق مــرزی  7. اجــرای طر
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی مناطــق بــا اســتفاده از 
دادن  اختیــار  در  و  هوشــمند  رهگیــر  ســامانه های 
ح هــای مصــوب  تــوان اطاعاتــی واجــا براســاس طر

کل نیروهــای مســلح ســتاد 
ــروی بســیجی  ــرای به کارگیــری نی ــازی ب ۸. زمینه س
کنتــرل  بومــی و توســعه مشــارکت مــردم مرزنشــین در 

و تامیــن امنیــت مرز هــا
کارکنــان   ارتقــای منزلــت  اجتماعــی  و معیشــت    .9

مســلح  نیروهــای  

از  پــس  ماه هــای  در  هــم  هنــوز  »ایــران 
توافــق هســته ای بــه اقدامــات تحریک آمیــز 

خــود ادامــه مــی دهــد...«
کیمیــای وطــن، پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
آمریــکا  کنگــره  بــه  وابســته   )Hill( هیــل 
گزارشــی بــه انعــکاس اظهــارات  بــا انتشــار 
گراهــام در رابطــه بــا ایــران  ســناتور لیندســی 

پرداختــه اســت.
ــاد  ــا انتق ــام ب گراه ــزارش،  گ ــن  ــاس ای ــر اس ب
قبــال  در  آمریــکا  دولــت  سیاســت های  از 
ایــران می گویــد: »رفتــار ایــران پــس از توافــق 
هســته ای، توهیــن بــزرگ دیپلماتیــک بــه 

اوباماســت.«
از  نقــل  بــه  همچنیــن  گــزارش،  ایــن  در   
»تمامــی  اســت:  آمــده  گراهــام  ســناتور 
رفتارهــای ایــران پــس از توافــق هســته ای 
گرفتــن دو قایــق جنگــی آمریکایــی ]در  از 
کــردن آمریکایی هــا  خلیــج فــارس[، زندانــی 
ناقــض  کــه  موشــکی  آزمایش هــای  و 
واقــع  در  اســت،  ملــل  ســازمان  قطعنامــه 
اشــتباه  را  مــا  شــما،  کــه  کنــد  مــی  اعــام 

کرده ایــد.« قضــاوت 
گــزارش آمــده اســت: »ایــران  در ادامــه ایــن 
توافــق  از  پــس  ماه هــای  در  هــم  هنــوز 
هســته ای بــه اقدامــات تحریک آمیــز خــود 
کــه تمایــل ایــن  ادامــه مــی دهــد؛ اقداماتــی 
کشــور بــرای رعایــت هنجارهــای بین المللی 
را زیــر ســوال مــی بــرد. ایــران بــه ســخنان 
تنــد خــود علیــه اســراییل و عربســتان ادامــه 
آزمایــش  را  بالســتیک  موشــک های  داده 
 ۱0 و  زندانــی  را  آمریکایی هــا  از  تعــدادی 
کــرده اســت.« ملــوان آمریکایــی را بازداشــت 

رســانه های  و  مقامــات  می رســد  نظــر  بــه 
کــه ایــران پس  آمریکایــی انتظــار داشــته انــد 
از توافــق هســته ای، برنامــه موشــکی خود را 
کنــار بگــذارد، بــا رژیــم صهیونیســتی دســت 
دوســتی دهــد، از جاســوس های آمریکایــی 
کنــد  اســتقبال  رضاییــان  جیســون  ماننــد 
آب هــای  بــه  آمریکایــی  نظامیــان  ورود  و 
گرامــی بــدارد تــا رفتــاری مطابــق بــا  کشــور را 
ــروز داده  ــی از خــود ب هنجارهــای بیــن الملل

باشــد! جــام نیــوز

با رای نمایندگان؛ 

کشور در تراز قدرت منطقه ای مشخص شد  مؤلفه های افزایش توان دفاعی 
توهین بزرگ دیپلماتیک ایران به اوباما

پیش نویس قطعنامه ضدایرانی جدید آمریکا درباره مرزبانان ایرانی

حتما بخوانید!
توهین بزرگ دیپلماتیک ایران به اوباما دوشنبـــــه  13 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 144 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

و  چهارمحــال  اســتاندار 
گفــت: نمایندگانــی  بختیــاری 
بــه  نزدیــک  گرایشــات  کــه 
برابــر  در  بایــد  دارنــد،  دولــت 
کنــش  وا دولــت  خطاهــای 

دهنــد.  نشــان 
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دیــروز  ظهــر  ســلیمانی  قاســم 
اســاتید  از  تجلیــل  آییــن  در 
اظهــار  شــهرکرد  دانشــکاه 
مجلــس  نماینــدگان  داشــت: 
جــای  بــه  بایــد  دهــم، 

کشــاندن مجلــس بــرای  غوغاســاالری و بــه حاشــیه 
حفــظ وحــدت و همدلــی بیــن مــردم، دولــت و مجلــس 

. شــند بکو
فقــط  نماینــدگان  وظیفــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
کــه  نمایندگانــی  از  افــزود:  اســت،  قانون گــذاری 
می خواهیــم  دارنــد،  دولــت  بــه  نزدیــک  گرایشــات 
کنــش نشــان دهنــد؛  ــت وا ــر خطاهــای دول ــه در براب ک
ع اســام تدویــن  قوانیــن بین المللــی و متکــی بــا شــر
کار دولــت داشــته باشــند. کافــی نیــز بــر  کننــد و نظــارت 

ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح  اس
بــا بیــان اینکــه مجلــس دهــم بایــد 
ناظــری  و  شایسته ســاالر  مجلســی 
دولــت  عملکــرد  بــرای  خــوب 
دانشــجویان  کــرد:  بیــان  باشــد 
در  تاثیرگــذار  اقشــار  از  اســاتید  و 
چــرا  هســتند؛  اجتماعــی  مســایل 
ــا نقدهــا، برنامه هــا و  ــه همــواره ب ک
راهکارهــای خــود دولــت را یــاری 

کرده انــد.
گــر  ا کــرد:  خاطرنشــان  ســلیمانی   
نداشــته  علمــی  پایــه  تصمیمــات 
ــه همــراه خواهنــد داشــت؛  ــاری ب ــج زیان ب باشــد، نتای
تــوان  از  اســتان  اداره علمــی  بــرای  راســتا  در همیــن 

کنیــم. اســتفاده  متخصصــان  و  دانشــگاهیان 
اقــدام  مقاومتــی،  اقتصــاد  ســال  برنامه هــای  وی   
کــرد:  تصریــح  و  عنــوان  مطلــوب  را  اســتان  عمــل  و 
نقــاط قــوت و ضعــف شناســایی و ابزارهــای الزم نیــز 
بــه هــدف  بتوانیــم  پایــان ســال  تــا در  فراهــم شــده 
اســت  بیــکاری  درصــدی   5 کاهــش  کــه   اســتان 

دست یابیم. تسنیم

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

کنش نشان دهند  نمایندگان مجلس در برابر خطاهای دولت وا

کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان در نظــر دارد انجــام امــور خدماتــی و پشــتیبانی آزمایشــگاه های ســاختمان  اداره 
گــذار نماینــد. مرکــز پایــش زیســت محیطــی اســتان اصفهــان را از طریــق مناقصــه بــه شــرکتهای خدماتــی واجــد صاحیــت وا

کاری جهــت دریافــت اســناد  گهــی بــه مــدت 7 روز  - متقاضیــان شــرکت در ایــن مناقصــه مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ایــن آ
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان واقــع در میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن  مربوطــه بــه امــور اداری اداره 

اعتصامــی مراجعــه نماینــد.
گهــی نوبــت دوم  ج آ کاری از زمــان در کثــر ۱7 روز  کل حدا کات پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه اداره  - مهلــت تحویــل پــا

می باشــد.
گهی نوبت دوم می باشد. ج آ کاری از زمان در کات 20 روز  - زمان بازگشایی پا

کــه مــی بایســت بــه حســاب  - ســپرده شــرکت در مناقصــه بمبلــغ یکصــد میلیــون ریــال )معــادل ۱0/000/000 تومــان( مــی باشــد 
ســپرده شــماره 2۱7060020۸007 نــزد بانــک ملــی اصفهــان بــه نــام تمرکــز وجــوه ســپرده واریــز و یــا در قالــب ضمانتنامــه معتبــر 

گــردد. بانکــی بــا موضــوع شــرکت در مناقصــه ارائــه 
بخــش در   www.Isfahan-doe.ir نشــانی  بــه  کل  اداره  ایــن  رســانی  اطــاع  پایــگاه  در  مناقصــه  اســناد  ضمنــا   - 

 اطاعیه ها قابل دسترسی می باشد. 

گهی مناقصه عمومی آ

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سازمان حفاظت محیط زیست 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

نوبت دوم

م الف : 3666



پیتر مارکوس تحلیلگر برجسته فوالد جهان:
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ستاره نوظهور فوالد جهان

و  کارشناســان  بزرگ تریــن  از  یکــی  مارکــوس،  پیتــر 
تحلیلگــران صنعــت فــوالد جهــان پــس از بازدیــد ســال 
ســنگ  و  فوالدســازی  بــزرگ  شــرکت های  از  گذشــته 
گــزارش تفضیلــی در یکــی از بزرگ تریــن  آهنــی ایــران در 
 World Steel( جهــان  فــوالدی  انجمن هــای 
Dynamics( نظرهــا و تحلیل هــای خــود را از صنعــت 
کــه در ادامــه، بخش هــای  کــرد  فــوالد ایــران منتشــر 
در  مارکــوس  می کنیــم.  مــرور  را  گــزارش  ایــن  مهــم 
تحلیــل صنعــت فــوالد ایــران چنیــن می نویســد: »ایــران 
ســتاره پرفــروغ بازارهــای فــوالد جهــان بــه شــمار می آیــد 
و در ایــن میــان فــوالد مبارکــه اصفهــان، بزرگ تریــن 
فوالدســاز ایــران و درخشــان ترین ســتاره در حــال ظهــور 
گــزارش اخیــر خــود در خصــوص فــوالد  اســت.« وی در 
مبارکــه اصفهــان چنیــن اظهــار داشــت: شــرکت فــوالد 
کــه 60 درصــد از  مبارکــه، بزرگ تریــن فوالدســاز ایــران 
را  آن  فرعــی  فــوالدی و محصــوالت  ســهم ورق هــای 
در اختیــار دارد، درخشــان ترین ســتاره در حــال ظهــور 
کنــار تولیــدات  محســوب خواهــد شــد. ایــن شــرکت، در 
کم هزینــه ای از جملــه تولیــد فــوالد نــورد شــده بــا هزینــه 
کمتــر از 300 دالر در هــر تــن تولیــد، شــرایط آن را فراهــم 
کم هزینــه  کــرده تــا ظرفیتــش را بــا ســرمایه گذاری های 
کــه جایگاه  افزایــش دهــد. از طرفــی بــه دنبال آن اســت 
کنونــی خــود را در بــازار داخلــی بهبــود بخشــد؛  قدرتمنــد 
گــروه مدیریتــی باصالحیــت و داشــتن  در ایــن میــان، 
یــک مدیرعامــل دوراندیــش هــم مســیر آســان تری را 
بــا قاطعیــت بگویــم  بایــد  بــرای آن ترســیم می کنــد. 
ــی از  ــده یک ــه آین ــران در ده ــازی ای ــت فوالدس ــه صنع ک
»ســتاره های در حــال ظهــور« جهــان خواهــد بــود؛ آن 
هــم در حالــی  کــه بحــران اقتصــادی وجــود دارد و در 
مقابــل، بســیاری از فوالدســازان جهــان ماننــد چیــن 

ــرد. ک ــد  افــول خواهن
برابــر دالر، هزینــه  ریــال در  یــادآور شــد: تقویــت   وی 
کمــک نکــردن مســتقیم دولــت،  زیــاد تامیــن مالــی، 
ــت  ــاز و حرک ــن روب ــنگ آه ــر س ــام ذخای ــود آب، اتم کمب
کمبــود خطــوط ریلــی،  بــه ســمت معــادن زیرزمینــی، 
آینــده  در  و...  انســانی  منابــع  پاییــن  بهــره وری 
وارد  ایــران  فوالدســازان  بــه  زیــادی  هزینــه ای  فشــار 
فوالدســازان  آینــده،  دهــه  در  بنابرایــن  می کنــد؛ 
ایرانــی بــا مشــکالت متعــددی روبــه رو خواهنــد شــد. 
کــرد: بــا وجــود تمــام ایــن  پیتــر مارکــوس خاطرنشــان 
مشــکالت، رفــع تحریم هــا و دســتیابی اقتصــاد ایــران 
را  امیــدی  روزنه هــای  خارجــی،  کشــورهای  بــازار  بــه 

اســت. کــرده  ایجــاد  فــوالد  بــرای صنعــت 
بــا ایــن شــرایط، مخاطــرات و مشــکالت فــوالد ایــران 
بــود.  خواهــد  خارجــی  رقبــای  از  بســیاری  از  کمتــر 
جهــان  فــوالد  صنعــت  بــزرگ  تحلیلگــر  و  کارشــناس 
کنــار رفــع تحریم هــا و بهبــود شــرایط، عوامــل  گفــت: در 
کــه فرصتــی بــرای موفقیــت  دیگــری هــم وجــود دارنــد 
چشــم انداز  می کننــد.  فراهــم  ایــران  فــوالد  صنعــت 
تقاضــا بــرای فــوالد مســاعد اســت؛ زیــرا دسترســی بــه 
از  بــرق(  گاز و چــه  نفــت و  ارزان قیمــت )چــه  انــرژی 
مزایــای صنعــت فــوالد می باشــد؛ ضمــن اینکــه هزینــه 
ایــران هــم به طــور  از معــادن  اســتخراج ســنگ آهــن 
نســبی پاییــن اســت و موقعیــت جغرافیایــی خوبــی را 
بــرای صــادرات دارد. او بــا اشــاره بــه ظرفیــت خوبــی 
اســتفاده کننده  کارخانه هــای  گســترش  بــرای  کــه 
همچنیــن  و  دارد  وجــود  مســتقیم  احیــای  روش  از 
حمایــت دولــت از ایــن صنعــت بــا وضــع تعرفه هــای 
وارداتــی نســبتا مناســب و موانعــی بــرای ورود بی رویــه 
ایــن  از دیگــر مزایــای  را  کشــور  بــه  فوالدهــای رقیــب 

صنعــت در ایــران نــام بــرد. 
بــرای  راهکارهایــی  خــود،  تحلیلــی  گــزارش  در  وی 
حاشــیه  گفــت:  و  کــرد  ح  مطــر ایرانــی  فوالدســازهای 
ک( فــوالد مبارکــه  کســر مالیــات و اســتهال ســود )قبــل از 
 5 بــه  درصــد   30 از  تقاضــا  و  قیمــت  افــت  دلیــل  بــه 
کاهــش  کاهــش  یافتــه اســت. بــا توجــه بــه ایــن  درصــد 
نکــردن مســتقیم دولــت واضــح  کمــک  و  ســودآوری 
کــه شــرکت های فــوالدی و ســنگ آهنــی ایــران،  اســت 
و  ســرمایه ها  تــا  دارنــد  نیــاز  مبارکــه  فــوالد  به ویــژه 
وام هــای خارجــی بیشــتری بــرای تقویــت دارایی هــای 

کننــد.  ثابــت خــود جــذب 
شــرکت ها  ایــن  کــه  کارهایــی  بهتریــن  از  یکــی 
می تواننــد بــرای رهایــی از بحــران و مشــکالت پیــش 
اســتراتژیک  همکاری هــای  ایجــاد  دهنــد،  انجــام  رو 
کاری  چنیــن  اســت.  غیرایرانــی  فوالدســازهای   بــا 
بــه ویــژه از آن جهــت اهمیــت می یابــد و دســتاوردهای 
کــه  می کنــد  ایرانــی  صنعــت  بخــش  نصیــب  زیــادی 
گذشــته، زمــان تحــول فناورانــه فوالدســازی های  دهــه 
جهــان بــوده و ایــران بــه دلیــل تحریم هــای اقتصــادی 

ــده اســت. ــا بی نصیــب مان از ایــن بهبوده

فوالد مبارکه

ســبب  بــه  کــه  خالــی  خانه هــای     
سرویس  اقتصاد

دامون رشیدزاده

ک  خــا روز  هــر  عــده ای  ســودجویی 
خــود  بــه  مســتأجر  یــا  خریــدار  رنــگ  امــا  می خورنــد 
کالنشــهرهای  شــایع  مشــکالت  از  یکــی  نمی بیننــد، 
کشــور اســت. هــر چنــد هیــچ تعریــف یــا آمــار دقیقــی از این 
ع خانه هــا وجــود نــدارد، امــا مجلــس طرحــی را بــه  نــو
کــه بــر اســاس آن مقــرر شــد از خانه هایــی  گذاشــت  اجــرا 
کــه بیــش از یــک ســال خالــی هســتند، مالیــات بیشــتری 
گرفتــه شــود. موافقــان اخــذ مالیــات از خانه هــای خالــی 
کــه بــا اجــرای  کنترلــی می داننــد  ایــن اقــدام را ابــزاری 
کاالی  یــک  به عنــوان  مســکن  بــازار  از  احتــکار  آن، 
گرانــی  از  ناشــی  تــورم  برمی بنــدد،  رخــت  ســرمایه ای 
ــد و فــروش مســکن مهــار می شــود، عرضــه  اجــاره و خری
افزایــش  بــرای  بــه عاملــی  افزایــش می یابــد و  مســکن 
مبــدل  مســتقیم  مالیات هــای  محــل  از  دولــت  درآمــد 
ح عقیــده دارنــد  می شــود. در مقابــل، مخالفــان ایــن طــر
از  خالــی  مســکن های  کامــل  شناســایی  در  دولــت  کــه 
ســکنه توفیــق چندانــی نداشــته و شناســایی آن هــا بــرای 
دولــت هزینــه ســنگینی بــه دنبــال دارد. مخالفــان ایــن 
ناموفــق  بــه تجربــه  ادعــای خــود  اثبــات  بــرای  ح  طــر
شناســایی  در  تماســی  شــماره  اعــالم  بــرای  دولــت 
خانه هــای خالــی از ســکنه از ســوی شــهروندان اشــاره 

می کنند و آن را طرحی شکست خورده می دانند.
   خانه های خالی اصفهان

کمیســیون عمران،شهرســازی  رســول جهانگیری، عضو 
ــا  و معمــاری شــورای اســالمی شــهر اصفهــان در رابطــه ب
می گویــد:  اصفهــان  شــهر  خالــی  خانه هــای  آمارهــای 

خانه هــای  از  دقیقــی  آمــار 
حتــی  نــدارد؛  وجــود  خالــی 
تعریــف واضــح و مشــخصی 
خانه هــای  دربــاره  نیــز 
نیســت.  موجــود  خالــی 
گاهــی مســکن و شهرســازی 
می کنــد  ارایــه  آمارهایــی 
دقیــق  نیــز  آمارهــا  ایــن  کــه 
بحــث  کــه  زمانــی  نیســت. 
خالــی  خانه هــای  مالیــات 
از  راهــکاری  شــد،  ح  مطــر
ح  ــر ــذاران مط ــوی قانون گ س
کــه  اســت  ایــن  نشــد؛ بهتــر 

خــود قانون گــذاران راهــکار ســنجش خانه هــای خالــی 
کننــد. معرفــی  را  آن  دقیــق  تعریــف  و 

   راهکاری وجود ندارد
روی  پیــش  راهکارهایــی  چــه  اینکــه  توضیــح  در  او 
راهــکار  می دانــم  بعیــد  می گویــد:  اســت،  مجلــس 
گــر چنیــن راهــکاری  مشــخصی وجــود داشــته باشــد؛ ا
وجــود دارد، بهتــر اســت بــه صــورت یــک دســتورالعمل به 
سراســر کشــور ابــالغ شــود تــا مســئوالن طبــق دســتورالعمل 

بپردازنــد. میــزان خانه هــای خالــی  بــه ســنجش 

   اثرگــذاری قانــون مالیــات 
بــر خانه هــای خالــی

بــا  رابطــه  در  جهانگیــری 
اثرگــذاری  و  مســکن  رکــود 
بــر خانه هــای  قانــون مالیــات 
قانــون  می گویــد:  خالــی 
آپارتمان هــای  بــر  مالیــات 
چنــدان  نمی توانــد  خالــی، 
دارنــدگان  و  باشــد  راهگشــا 
ایــن آپارتمان هــا را بــه ســمت 
فــروش یــا رهــن و اجــرا ســوق 
مهم تریــن  از  یکــی  دهــد؛ 
نیــز  ع  موضــو ایــن  دالیــل 
بــه ســمت  مــا  ســاختار جامعــه  اصــوال  کــه  اســت  ایــن 
ایــن  از  بســیاری  و  نفــره شــدن حرکــت می کنــد  و 3   2
ســاخته  بــاال  متــراژ  و  خــاص  شــرایط  بــا  آپارتمان هــا 
کــه دچــار معضــل  کم درآمــد  شــده اند و متناســب قشــر 
کلــی تولیــد عرضــه و  مســکن اســت، نیســت. بــه طــور 

نــدارد. همخوانــی  هــم  بــا  مــا  تقاضــای 
   دالیل رکود

از  می گویــد:  مســکن  بــازار  رکــود  دالیــل  توضیــح  در  او 
ســال های  در  تورمــی  رشــد  رکــود،  دالیــل  مهم تریــن 

نیــز بیشــتر درگیــر  بــوده اســت و دولــت فعلــی  گذشــته 
سیاســت خارجــی بــود و پــس از آن نیــز برنامــه اقتصــادی 
ــن  ــرد. ای ــه نک ــکن ارای ــود مس ــروج از رک ــرای خ ــی ب خاص
کــه قــدرت خریــد مــردم افزایــش  مشــکل نیــز تــا زمانــی 

پیــدا نکنــد، حــل نمی شــود.
   محاســن رکــود و راهکارهــای خــروج از بحــران 

مســکن
تنهــا  می افزایــد:  اصفهــان  شــهر  شــورای  عضــو  ایــن 
کــه بــازار رهــن و اجــاره ثابــت  حســن ایــن رکــود ایــن بــود 
و غریــب  افزایش هــای عجیــب  بــا  و متقاضیــان  مانــد 
ــازار  ــد ب ــت بای قیمــت رهــن و اجــاره مواجــه نشــدند. دول
مســکن را بــه ســمت ســاخت آپارتمان هــای زیــر 100 متــر 
کم درآمــد جامعــه بتوانــد صاحــب  ســوق دهــد تــا قشــر 
ــرار باشــد  ــر ق گ ــد مســکن ا مســکن شــوند. وام هــای جدی
بــا اقســاط زیــاد و ســودهای فعلــی ارایــه شــود، نمی توانــد 
گــر ایــن اقســاط طوالنی مــدت شــود و  اثرگــذار باشــد؛ امــا ا
کم درآمــد می تواننــد  کنــد، اقشــار  کاهــش پیــدا  ســود آن 
کننــد و ایــن امــر می توانــد تلنگــری بــه  از آن اســتفاده 

ــد. کن ــد مســکن وارد  ک ــازار را ب
کالف سردرگم بازار مسکن    

کالف ســردرگم بــازار مســکن هــر روز پیچیده تــر می شــود 
بــازار  ثبــات  امیــد  کورســوی  تنهــا  اوضــاع،  ایــن  در  و 
بــه  توجــه  بــا  می رســد  نظــر  بــه  اســت.  اجــاره  و  رهــن 
کاهــش درآمدهــای نفتــی دولــت و مشــکالت اقتصــادی 
بــازار مســکن  دنبالــه دار در حــال حاضــر نمی تــوان بــه 
ح مالیــات بــر خانه هــای خالــی تــا بــه  امیــدوار بــود و طــر

ثمــر نشســتن، راه بســیار طوالنــی ای پیــش رو دارد.

کرد: کیمیای وطن بررسی 

مالیات بر خانه های خالی از رؤیا تا واقعیت

کره ای هــا هشــدار داد  معــاون وزیــر صنعــت بــار دیگــر بــه 
کــه بایــد در ایــران ســرمایه گذاری کننــد و انتقــال تکنولــوژی 
داشــته باشــند؛ نــه اینکــه ایــران را یــک بــازار مصرفــی صرف 
کــره ای  بداننــد. ولی الــه افخمــی راد در دیــدار بــا هیئــت 
گفــت: اقتصــاد ایــران دیگــر متکــی بــه نفــت نیســت و ســال 

خدمــات  و  کاال  صــادرات  میــزان  گذشــته، 
فنــی و مهندســی ایــران بیــش از 60 میلیــارد 
کــه ایــن نشــان می دهــد اتــکای  دالر بــوده 
اقتصــاد ایــران بــه نفــت بــه ۴0 درصــد رســیده 
کره ای هــا دیگــر نبایــد بــه  اســت؛ از ایــن رو 
مصرف کننــده  کشــوری  عنــوان  بــه  ایــران 
کــه  بنگرنــد؛ بلکــه بایــد بــه ایــن فکــر باشــند 
کاال  ایــران بــه عنــوان هــاب تولیــد و صــادرات 

ــران و  ــدگاه همکاری هــای ای ــا ایــن دی در منطقــه اســت؛ ب
کــره جنوبــی می توانــد بلندمــدت و طوالنــی شــود. معــاون 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: حضــور بانک هــای 
کشــور  ح ایــن  کنــار شــرکت های بــزرگ و مطــر کــره ای در 
کره ای هــا بــه ایــران تغییــر  در ایــران نشــان می دهــد نــگاه 

ــا امن تریــن  گســترش روابــط اقتصــادی ب کــرده و خواهــان 
کشــور منطقه هســتند؛ ضمــن اینکه امکانــات، فرصت ها و 
زمینه هــای همــکاری بــا ایــران به نســبت ســایر کشــورهای 
کــه بــا  همســایه بیشــتر اســت و ایــن امیــدواری وجــود دارد 
توجــه بــه رفــع تحریم هــا و رفــع مشــکالت و موانــع، شــاهد 
امضــای قراردادهــای متعــدد در بخش هــای 
ــرد:  ک ــح  ــیم. وی تصری ــره باش ک ــا  ــف ب مختل
در تهــران نیــز یکــی از بهتریــن خیابان هــا بــه 
نــام ســئول اســت؛ تعــداد زیــادی خــودروی 
ایــن  کــه  می کننــد  تــردد  ایــران  در  کــره ای 
کاالهــای  بــه  ایرانی هــا  تمایــل  نشــانگر 
کــره ای اســت. همچنیــن در ایــن نشســت 
کیــم، رییــس ســازمان توســعه  جائــه هونــگ 
کــره جنوبــی )کتــرا( نیــز بــا بیــان  تجــارت و ســرمایه گذاری 
کره ای هــا آمــاده هســتند تکنولــوژی و دانــش خــود  اینکــه 
را در اختیــار ایــران قــرار دهنــد، افــزود: رفــع تحریم هــای 
کــه ســئول و  کــرده اســت  بین المللــی ایــن امــکان را ایجــاد 

گســترش دهنــد. تهــران روابــط خــود را 

کره ای ها خط و نشان معاون وزیر صنعت برای 
گفــت: بــرای تامیــن آب شــهرهای  قایم مقــام وزیــر نیــرو 
ســاحلی، به ویــژه جنــوب در تنگنــا هســتیم و بــرای آبرســانی 

ــم.  ــا نداری ــازی آب دری ــر شیرین س ــاره ای ج ــده چ در آین
ظرفیت هــای  و  پتانســیل ها  دربــاره  محمــودی  ســتار 
جنــوب  در  به ویــژه  دریــا،  آب  شیرین ســازی  در  موجــود 

کوچــک  کشــورهای  کشــور و اینکــه بعضــی از 
ظرفیــت  ایــن  از  فــارس  خلیــج  حاشــیه 
در  گفــت:  برده انــد،  بزرگــی  اســتفاده های 
و  اســت  کــم آب  کــه  کشــورمان  اســتراتژی 
میــزان منابــع آب تجدیدشــونده در هــر ســال 
ــد و  ــش می یاب کاه گذشــته  ــال  ــه س نســبت ب
کشــور، بحــث تامیــن آب شــرب در  توســعه 
ــرو  ــر نی ــرار دارد. قایم مقــام وزی اولویــت اول ق

اظهــار داشــت: مــا در حواشــی دریــا و ســواحل بــه لحــاظ 
منابــع آب شــرب شــهری در تنگنــا قــرار داریــم و چــاره ای 
نداریــم جــز اینکــه بــرای تامیــن آب شــهرهای ســاحلی و رفع 
نارســایی ها و توســعه آینــده را بــا اســتفاده از آب دریــا دنبــال 
کشــورهای حاشــیه  کنیــم. وی ادامــه داد: مــا بــه نســبت 

خلیــج فــارس برداشــت بســیار ناچیــزی از دریــا داریــم؛ ولــی 
برنامه هــای  جــزو  و  می شــود  انجــام  کــه  برداشــت هایی 
آینــده نیــز هســت، بــا رعایــت دو شــرط زیســت محیطی و 

می شــود.  پیگیــری  بــودن  اقتصــادی 
محمــودی افــزود: اقتصــادی بــودن در آب شــرب، تعریــف 
اقتصــادی  بــا  ایــن موضــوع  و  خاصــی دارد 
صنعــت  بخــش  در  آب  تامیــن  بــودن 
مقــام  ایــن  اســت.  متفــاوت  کشــاورزی  و 
بعضــی  در  گفــت:  نیــرو  وزارت  در  مســئول 
ــت  ــه دول ک ــه نحــوی اســت  نقــاط، شــرایط ب
بایــد بــرای تامیــن آب شــرب یارانــه بپــردازد؛ 
مانــدگاری  بــرای  دیگــری  جــای  در  ولــی 
ــرای بخش هــای  جمعیــت هــم تامیــن آب ب
کشــاورزی صــورت می گیــرد. وی اظهــار داشــت:  صنعــت و 
کنــون تمامی منابع  در برنامه هــای آتــی وزارت نیــرو چــون تا
کشــور مهــار شــده اســت، حــاال شــاید  آب شــیرین موجــود 
بهتــر باشــد بــرای تامیــن آب شــرب، بخشــی از آب شــور دریــا 

کنیــم. شیرین ســازی  را 

گنــدم آزاد بــرای نانوایــان و صنایــع در  کــه مقــرر شــده قیمــت  در حالــی 
کشــاورزی  گذشــته شــود، معــاون وزیــر جهــاد  ســال جــاری ارزان تــر از ســال 
کیلوگــرم  کاهــش 250 تومانــی قیمــت هــر  کــه بــا توجــه بــه  کــرد  اعــالم 
گنــدم آزاد بــرای صنایــع و نانوایــان آزادپــز، امســال قیمــت نــان آزادپــز 
می شــود.  ارزان  اســتانی  نــان  و  آرد  کارگروه هــای  تصمیــم  اســاس  بــر 
کــرد: بــر  علــی قنبــری - مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی - اظهــار 
ــه ای هیــچ  گنــدم یاران ــت، امســال قیمــت  اســاس بخشــنامه هیئــت دول
کیلویــی 665 تومــان عرضــه  ــا همــان قیمــت  ــرد و ب ک تغییــری نخواهــد 
گنــدم آزاد بــرای صنایــع مرتبــط و نانوایی هــای  کیلوگــرم  می شــود؛ امــا هــر 
ارایــه  تومــان   900 کیلویــی  قیمــت،  کاهــش  تومــان   250 بــا   آزادپــز 

می شود.
کارگروه هــای  کــه در  گفــت: بــا ایــن حســاب بــر اســاس تصمیمــی   وی 
کاهــش می یابــد.  گرفتــه می شــود، قیمــت نــان آزادپــز  اســتانی آرد و نــان 
کارخانــه داران  بــه  تومانــی   900 گنــدم  ارایــه   راهکارهــای  اســت  قــرار 
صنعــت وزارت  در  منظــور  همیــن  بــه  کــه  جلســه ای  در  نانوایــان   و 
 معــدن و تجــارت برگــزار می شــود، نهایــی شــود و راهکارهــا اجرایــی خواهد

 شد.

ــی از  ــکه را ناش ــال و س ــت ط ــش قیم ــر، افزای ــال و جواه ــه ط ــس اتحادی ریی
کــه ایــن موضــوع مربــوط بــه  کــرد  کیــد  افزایــش قیمــت جهانــی عنــوان و تا

مســایل داخلــی یــا حبــاب در بــازار نیســت. 
گهانــی قیمــت ســکه را تصمیمــات  کشــتی آرای دلیــل افزایــش نا محمــد 
کــرد: ایــن  بانــک مرکــزی ژاپــن دربــاره مســایل مالــی عنــوان و اظهــار 
تصمیمــات منجــر بــه افزایــش دو درصــدی ارزش یــن شــده و همیــن 
کاهــش ارزش دالر و در نهایــت افزایــش قیمــت طــال و  موضــوع منجــر بــه 
ســکه شــد. وی ادامــه داد: افزایــش دو درصــدی ارزش یــن باعــث کاهــش 
ارزش دالر شــده و از طــرف دیگــر قیمــت جهانــی طــال نیــز حــدود پنج درصد 
کــرد: در بــازار داخلــی  کشــتی آرای در عیــن حــال بیــان  افزایــش یافــت. 
کاهــش ارزش دالر باعــث افزایــش 2.8 درصــدی قیمــت طــال و ســکه  نیــز 

 شد.
کــرد: همــه ایــن عوامــل   رییــس اتحادیــه طــال و جواهــر همچنیــن اظهــار 
تومــان  هــزار   25 گذشــته  هفتــه  طــول  در  ســکه  قیمــت  شــد  باعــث 
کــرد: هم پــای افزایــش  کشــتی آرای در پایــان خاطرنشــان  افزایــش یابــد. 
داخلــی بــازار  در  نقــره  و  پالتیــن  قیمــت  افزایــش  شــاهد  طــال،   قیمــت 

 هستیم.

ــغ  ــه بال ــی ب ــبکه بانک ــه ش ــت ب ــی دول ــه بده ک ــرد  ک ــالم  ــزی اع ــک مرک بان
ــان  ــه در جری ک ــی اســت  ــارد تومــان رســید. ایــن در حال ــر 1۴5 هــزار میلی ب
رونــد فزاینــده بدهی هــای دولــت، معــدود راهکارهــای پیشــنهادی بــرای 
گــزارش  تســویه حداقــل بخشــی از ایــن طلــب هــم رد می شــود. تازه تریــن 
ــه  ــت ب ــی از ادامــه رشــد بدهی هــای دول ــزی از متغیرهــای پول بانــک مرک
بانــک مرکــزی و بانک هــا خبــر می دهــد. بنــا بــر ایــن آمــار، بدهــی دولــت 
گذشــته بــه 26 هــزار و  بــه بانــک مرکــزی در پایــان ســه ماهــه ســوم ســال 
کــه ایــن رقــم بــا رشــد ۴۴.3 درصــدی  500 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه 
کــه ایــن بدهــی در ســه ماهــه  کیــد دارد  ثبــت شــده اســت. همیــن آمــار تا
اول ســال 139۴ بــا رشــد 3۴ درصــدی بــه 2۴.7 هــزار میلیــارد تومــان و در 
ســه ماهــه دوم همیــن دوره بــا رشــد ۴3.7 بــه 26.3 درصــد رســیده بــود. 
کــی از ادامــه  از ســویی دیگــر ترازنامــه بانک هــا در پایــان بهمــن مــاه حا
ســیر صعــودی بدهــی دولــت بــه بانک هاســت. ایــن طلــب بانکــی از 10۴ 
هــزار میلیــارد تومــان در انتهــای ســال 1393 بــا رشــد حــدود 13 درصــدی 
بــه 117 هــزار میلیــارد افزایــش یافــت. از ایــن رقــم، 113 هــزار میلیــارد 
 بــرای دولــت و مابقــی متعلــق بــه بدهــی شــرکت ها و موسســات دولتــی

 است.

 نان آزادپز 
ارزان می شود

یکی ایران BYD E6، اولین ون الکتر
ویــی دیگــر از ایــن برنــد را بــرای بــازار کشــور در نظــر گرفتــه کــه نامــی تحــت عنــوان  کارمانیــا، نماینــده برنــد BYD در ایــران، خودر
یــم بــا حمایت هــای صــورت  و هنــوز اطالعاتــی در دســت نیســت؛ امــا امیدوار BYD E6 دارد. دربــاره قیمــت احتمالــی ایــن خــودر

یکــی بــه دســت آیــد. وهــای الکتر گرفتــه از ســوی دولــت جایــگاه مناســبی بــرای خودر

در قاب تصویر

ح شیرین سازی آب دریا جزییات طر

گهانی   دلیل افزایش نا
قیمت طال

 دولت
 بدهکارتر شد

اخبار کوتاه 

اخبار اقتصادی

 زندگی ۳۵ میلیون ایرانی 
تحت تأثیر آلودگی هوا

رییــس ســازمان محیــط زیســت بــا اعــالم اینکــه امــروز در 
 جهــان از هــر 7 مــرگ و میــر یکــی مرتبــط بــا آلودگــی هواســت

کار علمــی و متعهدانــه در حــوزه  گفــت: امــروز زمینــه بــرای 
ابتــکار  معصومــه  اســت.  شــده  فراهــم  ســنجش  و  پایــش 
پایــش  و  نمونه بــرداری  بین المللــی  کنفرانــس  اولیــن  در 
گفــت:  آالینده هــای محیــط زیســت ضمــن تبریــک روز معلــم 
کــه در عمــل و نــه فقــط در حــرف، حرکــت جامعــه  امیــدوارم 
کنیــم. ابتــکار ادامــه  ــر دانایــی ترســیم  خودمــان را مبتنــی ب
ســال  کــه  رهبــری  معظــم  مقــام  کلــی  سیاســت های  داد: 
گذشــته اعالم شــد و پشــت گرمی بســیار بزرگی را برای محیط 
زیســت و طبیعــت ایــران بــه وجــود آورد؛ ایــن زمینــه را فراهــم 
کــرد کــه هــر کســی در زمینــه کاری و تخصصــی خــودش برای 
ــای  ــوی رونده ــم جل ــا بتوانی ــردارد و م گام ب ــت  ــط زیس محی
بــه  کــه روزبــه روز خســارت های جبران ناپذیــری  تخریبــی 
ســالمت آحــاد مــردم و طبیعــت ایــران وارد می کنــد، بگیریــم. 
کــم 35  معــاون رییس جمهــور بــا بیــان اینکــه زندگــی دســت 
گفــت: از  میلیــون ایرانــی تحت تاثیــر آلودگــی هــوا قــرار دارد، 
هــر 7 مــورد مــرگ و میــر در جهــان قطعــا یــک مــورد مرتبــط بــا 
کــه بــا همــکاری نیــروی  کنیــم  کیــد  آلودگــی هواســت. بایــد تا
کشــور، سیســتم ســینفا و معاینــه فنــی هــر  انتظامــی و وزارت 
چــه ســریع تر راه انــدازی شــود تــا بــا یکپارچه ســازی معاینــه 
فنــی جلــوی خیلــی از بی دقتی هــا و تخلفــات در خودروهــای 
گفــت: در دوره  در حــال اســتفاده را بگیریــم. ابتــکار در پایــان 
دوســاله دولــت یازدهــم صنــدوق ملــی محیــط زیســت بــه 
زیســت  محیــط  فناوری هــای  شــتاب دهنده  یــک  عنــوان 
ــه و  کار علمــی، متعهدان ــرای  عمــل می کنــد و امــروز زمینــه ب
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــگاه های بخ ــط آزمایش ــئوالنه توس مس

پایــش و ســنجش فراهــم شــده اســت.

بخشنامه »اقتصادمقاومتی« 
جهانگیری به بنیادها

عمومــی  موسســات  بنیادهــا،  از  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
ســازمان های  و  شــرکت ها  و  ســازندگی  قرارگاه هــای  غیردولتــی، 
ــرای افزایــش  ــا 20 روزآینــده برنامه هــای خــود ب دولتــی خواســت ت
ــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بدهنــد. اســحاق  تولیــد را ب
اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  مصوبــات  اجــرای  در  جهانگیــری 
مقاومتــی، بــا صــدور بخشــنامه ای بــه بنیادها و موسســات عمومی 
اجتماعــی  تأمیــن  و  بازنشســتگی  صندوق هــای  غیردولتــی، 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  دولتــی،  ســازمان های  و  شــرکت ها 
قرارگاه هــای  و  هلدینگ هــا  و  اعتبــاری  موسســات  بانک هــا، 
کثــر ظرفیــت  ــا حدا ــه اینکــه تحقــق تولیــد ب ــا اشــاره ب ســازندگی، ب
در  مجموعه هــا  ایــن  اقــدام  مهم تریــن  عنــوان  بــه  می توانــد 
راســتای عملــی نمــودن شــعار اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
مدیریــت  اصــالح  بــه  نســبت  خواســت  آنــان  از  گــردد،   تلقــی 
تامیــن ســرمایه و منابــع مالــی مــورد نیــاز و رفــع نیازهــا و مشــکالت 
شــرکت ها و واحدهــای تولیــدی زیــر مجموعــه خــود اقــدام نماینــد.

 ارزیابی رضایت مراجعه کنندگان 
به شرکت برق منطقه ای اصفهان

ارایــه  در  الزم  ســازوکار  ایجــاد  منظــور  بــه 
برخــورد  و  مــردم  بــه  موثــر  و  مطلــوب  خدمــات 
رضایــت  میــزان  مراجعــان،  بــا  کارکنــان  مناســب 
منطقــه ای  بــرق  شــرکت  بــه  مراجعه کننــدگان 
روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  ارزیابــی   139۴ ســال  در 
اصفهــان  منطقــه ای  بــرق  شــرکت   عمومــی 
نهادینــه  همچنیــن  ســنجش  ایــن  اهــداف  دیگــر  از 
در  ع  رجــو اربــاب  رضایتمنــدی  ع  موضــو شــدن 
کــه بــا ارایــه پرسشــنامه های مربوطــه  شــرکت بــوده 
جهــت  می شــود.  نظرســنجی  مراجعه کننــدگان  از 
پرسشــنامه های  فــوق،  اهــداف  ارزیابــی  و  ســنجش 
 139۴ ســال  در  مراجعه کننــدگان  طــرف  از  تکمیلــی 
میــزان  کــه  گرفــت  قــرار  تحلیــل  و  تجزیــه  مــورد 
ع از ایــن شــرکت 88/06 درصــد  رضایــت اربــاب رجــو
گــزارش بــا توجــه بــه نتیجــه  بــوده اســت. بنــا بــر ایــن 
ع در ســال 139۴  ارزیابــی، میــزان رضایــت اربــاب رجــو
نســبت بــه ســال 93 بــه میــزان 0/16 درصــد رشــد را 

می دهــد. نشــان 

گازرسانی به روستاهای فاقد گاز 
استان در دست بررسی است

گاز اســتان  مهنــدس علــوی، مدیــر عامــل شــرکت 
اصفهــان بــه همــراه معاونــان و تعــدادی از مدیــران 
بوییــن  گاز  اداره هــای  از  بازدیــدی  طــی  شــرکت، 
آن  فرمانــدار  بــا  دیــدار  و  فریدونشــهر  و  میاندشــت 
گازرســانی بــه روســتاهای فاقــد  شهرســتان، امــکان 
قــرار  ارزیابــی  و  بررســی  مــورد  را  نواحــی  ایــن  گاز 

دادنــد. 
در ایــن دیــدار مهنــدس علــوی و همراهانــش آخریــن 
اداره هــا  ایــن  مشــترکان  بــه  گازرســانی  وضعیــت 
و  فعالیت هــا  انجــام  نحــوه  دربــاره  و  بررســی  را 
در  پیشــنهادات  و  مشــکالت  مردمــی،  مراجعــات 
ایــن  پرســنل  بــا  مربوطــه  امــور  در  تســهیل  جهــت 

کردنــد.  گفت وگــو  اداره هــا 
بیــان  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر 
 1311 بــه  گازرســانی  بــا  حاضــر  حــال  در  داشــت: 
از  درصــد   99.5 از  بیــش  شــهر   103 و  روســتا 
بهره منــد  طبیعــی  گاز  نعمــت  از  اســتان  جمعیــت 
علــت  بــه  روســتاها  از  تعــدادی  ولــی  هســتند؛ 
گازرســانی،  زیــاد  هزینــه  و  کوهســتانی  مســیرهای 
بهره منــد طبیعــی  گاز  نعمــت  از  کنــون   تا

 نشده اند. 
گاز اســتان اصفهــان تصریــح  مدیــر عامــل شــرکت 
گازرســانی در اســتانی بــا وســعت بیــش از 100  کــرد: 
کیلومتــر در مناطــق دور افتــاده و صعــب العبــور  هــزار 
کــه  مســلما بــا دشــواری های زیــادی همــراه اســت 
گــردد. وی  جــا دارد از تــالش همــه همــکاران تقدیــر 
گاز  گازرســانی بــه روســتاهای فاقــد  همچنیــن افــزود: 

اســتان در دســت بررســی اســت.

حتما بخوانید!
3دلیل افزایش  ناگهانی قیمت طال دوشنبـــــه  13  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 144 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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اقدام شهردار فوالدشهر؛
تجلیل از اعضای شورای اسالمی 

فوالدشهر
شــهردار  شــهرداری،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــورای  ــای ش فوالدشــهر بــه مناســبت روز شــوراها از اعض
مــرادی  مهنــدس  کــرد.  تجلیــل  فوالدشــهر   اســامی 
روز  مناســبت  بــه  جلســه ای  طــی  فوالدشــهر  شــهردار 
شــوراها از رییــس و اعضــای شــورای اســامی فوالدشــهر 
تجلیــل نمــود. وی در ابتــدای ایــن جلســه در خصــوص 
کــه  گفــت: شــورا، نهــاد مقدســی اســت  جایــگاه شــورا 
کریــم دارد و خداونــد  اصــل و اســاس آن ریشــه در قــرآن 
آن  بــه  عمــران  آل  ســوره  و 159  آیــات 37  در  متعــال 
کــرده اســت. همچنیــن 7 اصــل از قانــون اساســی  اشــاره 
بــه موضــوع شــوراها پرداختــه و ایــن اشــارات در قــرآن 
ایــن  جایــگاه  و  اهمیــت  از  نشــان  اساســی  قانــون  و 
مذهبــی  اعتقــادات  و  فرهنگــی  باورهــای  در  موضــوع 
ایــن  اهمیــت  ادامــه داد:  مــا دارد. شــهردار فوالدشــهر 
موجــب  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  نظــر  در  موضــوع 
کــه هشــتاد روز پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند  شــد 
اســامی فرمــان تشــکیل شــوراها را صادر کننــد. مهندس 
خــود  صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  مــرادی 
کــرد: همدلــی و همزبانــی بیــن شــورا و شــهرداری  تصریــح 
باعــث پیشــرفت و توســعه و نهایتــا منجــر بــه رضایــت 
کــه شــکر خــدا، ایــن مهــم انجــام  شــهروندان می شــود 
بیــن  همــکاری  روحیــه  و  تعامــل  ایــن  نمــود  و  شــده 
شــورای دوره چهــارم و شــهرداری باعــث احــداث ده هــا 
پــروژه عمرانــی، فرهنگــی و خدماتــی در ســطح شــهر 
ــر  ــغ ب ــده بال ــام ش ــروژه انج ــوص 34 پ ــه در خص ک ــوده  ب
گذشــته هزینــه شــده اســت.  20 میلیــارد تومــان در ســال 
طبــق  کــه  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  فوالدشــهر  شــهردار 
مقــام  فرمایشــات  بــه  اســتناد  بــا  گذشــته  ســال  روال 
معظــم رهبــری دســت بــه دســت هــم دهیــم و در مــدت 
باقی مانــده از دوره چهــارم شــورای اســامی بــا اقــدام و 
عمــل بیــش از پیــش شــاهد شــکوفایی و بالندگــی شــهر 
هوشــنگ  باشــیم.  شــهروندان  بــه  خدمات رســانی  و 
رضایی، رییس شــورای اســامی فوالدشــهر ضمن تشــکر 
گفــت: امــروز بیــش از هرزمانــی نیــاز  از شــهردار فوالدشــهر 
بــه همدلــی، همزبانــی و اقــدام و عمــل می باشــد و بایــد 
بــا عزمــی راســخ و انســجام از عملکــرد مثبــت شــورای 
کــه بــه حــق در ایــن دوره کنیــم   شــهر و شــهرداری دفــاع 

اقدامــات عمرانــی، فرهنگــی و خدماتــی شایســته ای در 
گرفتــه اســت و  خــور شــأن و منزلــت شــهروندان صــورت 
بایــد ایــن روحیــه تعامــل و همکاری تــداوم یابد. شــهردار 
فوالدشــهر در پایــان ایــن جلســه بــا اهــدای لــوح تقدیــر از 

کــرد. اعضــای شــورای اســامی فوالدشــهر تجلیــل 

فوالدشهر

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:
 تکیه بر توان داخلی 

مسیر توسعه را هموار می کند
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار  سیاســی امنیتی  معــاون 
گفــت: تکیــه بــر تــوان داخلــی و بهره گیــری از ظرفیت هــا در 
چهارمحــال و بختیــاری می توانــد مســیر توســعه و پیشــرفت 
کنــد. خدابخــش مــرادی در نشســت  ایــن اســتان را همــوار 
بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  فرماندهــی 
ــال  ــازمان های چهارمح ــا و س ــای ارگان ه ــا و برنامه ه ح ه طر
و بختیــاری در مســیر اقتصــاد مقاومتــی برنامه ریــزی شــود 
اظهــار داشــت: بایــد برای توســعه و پیشــرفت اســتان در مســیر 
کــرد. وی یــادآور شــد: برنامه هــای  اقتصــاد مقاومتــی حرکــت 
اقتصــاد مقاومتــی از وزارتخانــه هــر ســازمان و ارگان مشــخص 
ــاش  ــتان ت ــی اس ــتگاه اجرای ــران دس ــد مدی ــت و بای ــده اس ش
کــه برنامــه ارگان و ســازمان مربوطــه خــود در مســیر  کننــد 
اهــداف مشــخص شــده اقتصــاد مقاومتــی باشــد. معــاون 
کیــد کــرد:  سیاســی امنیتی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تا
بایــد تمــام برنامه هــای حــوزه اقتصــاد مقاومتــی هــر دســتگاه 
تــاش  و  شــود  بررســی  کارشناســی  صــورت  بــه  ســازمان  و 
را طــی جلســات  می کنیــم برنامه هــا و پروژه هــا ســازمان ها 
کنیــم و نقــاط ضعــف آن را برطــرف  آینــده بــا دقــت بررســی 

کنیــم.

کرد: رییس دانشگاه یزد عنوان 
 پتانسیل زیاد یزد 

در زمینه اقتصاد مقاومتی
رییــس دانشــگاه یــزد بــا بیــان اینکــه اســتان یــزد در زمینــه 
اســت  برخــوردار  زیــادی  پتانســیل  از  مقاومتــی  اقتصــاد 
کاهــش وابســتگی ها را از اهــداف اصلــی  کشــور و  اســتقال 
کــرد. دکتــر »محمدصالــح اولیــاء« در  اقتصــاد مقاومتــی ذکــر 
که با همکاری بســیج اســاتید  گرامیداشــت روز معلم  نشســت 
دانشــگاه در تــاالر دکتــر جلیــل شــاهی برگــزار شــد، بــا بیــان 
کشــور از لحــاظ شــاخص نســبت  اینکــه یــزد دومیــن اســتان 
گفــت: بــا توجــه بــه پیشــینه  دانشــجو بــه جمعیــت اســت، 
کــه در اســتان وجــود دارد، پتانســیل زیادی  علمــی و فرهنگــی 
ــد ایــن  ــرای حرکــت در مســیر اقتصــاد مقاومتــی داریــم و بای ب
بالفعــل  بــه صــورت  تــا  پــرورش دهیــم  را  بالقــوه  پتانســیل 
این بــاره  در  کارآفریــن  دانشــگاه های  تاســیس  کــه  درآیــد 
دربــاره  ادامــه  در  وی  کنــد.  ایفــا  بســزایی  نقــش  می توانــد 
نقــش دانشــگاه در اقتصــاد مقاومتــی نیــز گفت: دانشــگاه باید 
بــا نــگاه جدیــد بــه مشــکات و مســایل جامعــه و درک آن هــا 
کــه  درصــدد یافتــن راه حــل برآیــد و باتوجــه بــه ایــن نکتــه 
کاهــش  کشــور و  هــدف اصلــی در اقتصــاد مقاومتــی اســتقال 
وابستگی هاســت، هــر فــردی بایــد در حــوزه تخصصــی خــود 

گام بــردارد. در راه اقــدام و عمــل 

استانها

گفتمــان جدیــد اصفهــان  گفــت: بــا توجــه بــه  شــهردار اصفهــان 
کــه بــه نوعــی  مبنــی بــر دانش محــوری و خاقیــت، معلمــان 
سرنوشت ســاز آینــده هســتند، بایــد بــه یــاری شــهرداری بیاینــد. 
و  شــهر  شــورای  جلســه  حاشــیه  در  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر 
کــرد: معلمــان  برنامــه تقدیــر از معلمــان اســتان اصفهــان اظهــار 
و  رشــد  در  و  می آینــد  حســاب  بــه  ســرزمین  هــر  آینده ســازان 
ــزود: وظیفــه  ــد. وی اف ــر مســتقیم دارن ــی همــه جوامــع تاثی تعال
معلمــان ارتقــای ســطح دانــش و تعلیــم و تربیــت دانش آمــوزان 
و آینده ســازان کشــور اســت، از ایــن رو آن هــا از جایــگاه اجتماعــی 

ــتند.  ــوردار هس ــزایی برخ بس
ــان و  ــژه معلم ــگاه وی ــه جای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
احتــرام قایــل شــدن بــرای آن هــا در هــر جامعــه می توانــد در 
ســاخت آن جامعــه مؤثــر واقــع شــود و زمینــه رشــد و تعالــی آن 
ــا  ــرفته ب ــورهای پیش کش ــیاری از  ــه داد: بس ــد، ادام کن ــم  را فراه
ارتقــای وضعیــت معلمــان و توجــه بــه شــرایط آن هــا زمینه هــای 
در  کــرد:  تصریــح  وی  کرده انــد.  فراهــم  را  خــود  پیشــرفت 
و  پیشــرفت  در  می توانــد  معلمــان  بــه  توجــه  فعلــی  شــرایط 
کشــور مؤثــر باشــد و ســبب ارتقــای آینــده ایــران شــود؛  توســعه 
ایــن قشــر مهــم داشــت  بــه  نــگاه ویــژه ای  بایــد  از همیــن رو 
تــاش و  برنامه ریــزی  آن هــا  وضعیــت  بهبــود  راســتای  در   و 

کرد.  
کردنمکتبیجدیدازنصفجهان برپا

ــاره  ــا اش ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــژاد در بخ جمالی ن
بــه گفتمــان جدیــد اصفهــان افــزود: گفتمــان جدیــد اصفهــان به 

کــردن مکتبــی جدیــد از نصف جهــان اســت؛  دنبــال برپا
نــوآوری و دانش محــوری  گفتمــان جدیــد خاقیــت،  در ایــن 
مکتــب  اصلــی  پایه هــای  عنــوان  بــه  و  می زنــد  را  اول  حــرف 

جدیــد شــهر بــه حســاب می آیــد.
که دم از دانش محوری و خاقیت  کرد: در شــهری   وی تصریح 
کــه بــه نوعــی سرنوشت ســاز  و نــوآوری زده می شــود معلمــان 
کشــور هســتند جایــگاه ویــژه ای دارنــد و مقولــه آمــوزش از  آینــده 

اهمیــت بنیادیــن برخــوردار اســت. 
گفــت: در مکتــب جدیــد اصفهــان، توجــه  شــهردار اصفهــان 
ویــژه بــه آمــوزش و ارتقــای شــرایط معلمــان بــه عنــوان متولیــان 
ایــن مســئله از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و بــه نوعــی در 

ــتقیم دارد. ــر مس ــق آن تاثی تحق
ــگاه ویــژه معلمــان در امــروِز  ــه جای ــا توجــه ب کــرد: ب  وی اضافــه 
از  دانســت  واجــب  خــود  بــر  شــهری  مدیریــت  تیــم  اصفهــان 
گنبدهــای فیــروزه ای تقدیــر و از  زحمــات ایــن آینده ســازان شــهر 

ــد. کن ــاری  ــب ی ــهر طل ــد ش ــان جدی گفتم ــاد  ــا در ایج آن ه

کارگرانمحققمیشود اقتصادمقاومتیبادستان
در  کارگــر  روز  جشــن  حاشــیه  در  اصفهــان  شــهردار  همچنیــن 
گفــت: اقــدام تــا عمــل اقتصــاد  منطقــه 14 شــهرداری اصفهــان 
کارگــران محقــق  مقاومتــی بــا دســتان زحمتکــش و پرتــاش 
می شــود و از همیــن رو آن هــا از اقشــار بــا ارزشــمند و مهــم جامعــه 
کشــور تاثیــر  بــه حســاب می آینــد و در رقــم خــوردن سرنوشــت 

ــد.  ــادی دارن ــیار زی بس
کــرد: در پیشــرفت و توســعه هــر  دکتــر مهــدی جمالی نــژاد اظهــار 
و  می دهنــد  هــم  دست به دســت  گونــی  گونا اجــزای  جامعــه، 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــم می کنن ــه را فراه ــعه جامع ــا و توس ارتق
کارگــران بــه عنــوان یکــی از اجــزای مهــم توســعه دهنده جامعــه 
کشــور دارنــد ادامــه داد: ایــن قشــر  نقــش موثــری در پیشــرفت 
اقشــار  نمــاد  و  کشــور  توســعه  ســتون  عنــوان  بــه  زحمتکــش 

کشــور محســوب می شــوند.  پرتــاش و ســازنده 
کــرد: روزهــای پیــش رو بــه مناســبت  شــهردار اصفهــان عنــوان 
ســختکوش  افــراد  ایــن  نــام  بــه  کارگــران  بی دریــغ  زحمــات 
ــه امیــدوارم ایــن موضــوع در بهبــود شــرایط  ک نامگــذاری شــده 

آن هــا تاثیرگــذار باشــد. 
بــه  اشــاره  بــا  خــود  صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
کــرد:  ضــرورت توجــه بــه اقــدام تــا عمــل اقتصــاد مقاومتــی بیــان 

 بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال تحــت عنــوان اقتصــاد مقاومتــی
کارگــران نقــش گســترده ای در اقــدام تــا عمــل این موضــوع دارند 

و از همیــن رو بایــد بــه وضعیــت آن توجــه ویژه ای داشــت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توجــه بــه دانــش و خاقیــت و ابتــکار 
آن  بــه  بایــد  کارگــران  کــه  اســت  نکتــه مهمــی  فعالیت هــا  در 
گفتمــان جدیــد  کــرد: در  کیــد  نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند، تا
حرکــت  خاقیــت  و  دانــش  مبنــای  بــر  چیــز  همــه  اصفهــان، 
کارگــران بــه عنــوان یکــی از  می کنــد و از همیــن رو نیــاز اســت 
اقشــار مهــم جامعــه در پیشــبرد ایــن موضوع شــهر را یــاری کنند. 
کــرد: بــا توجــه بــه مناســبت پیــش رو  شــهردار اصفهــان اضافــه 
کارگــر، شــهرداری اصفهــان بــر خــود واجــب دانســت بــا  یعنــی روز 
ــر  ــران تقدی کارگ ــغ  ــات بی دری ــن از زحم ــن جش ــردن ای ک ــم  فراه

کنــد.

شهردار اصفهان:

کارگرانمحققمیشود اقتصادمقاومتیبادستان

اســتان  کشــاورزی  باغبانــی ســازمان جهــاد  امــور  مدیــر 
گلخانــه ای در اســتان اصفهــان  گفــت: فضــای  اصفهــان 
اســت.  یافتــه  افزایــش  هکتــار  هــزار   400 از  بیــش 
 8 کنــون  هم ا داشــت:  اظهــار  رییــس زاده  احمدرضــا 
در  کــه  اســت  فعــال  اصفهــان  در  گلخانــه ای  تشــکل 

می تواننــد  اتحادیــه  راه انــدازی  صــورت 
مطالبــات خــود را از دولــت و دســتگاه های 
وی  کننــد.  پیگیــری  خدمات رســان 
ماننــد  پرمصــرف  کشــت های  افــزود: 
ســبزی و صیفــی را بایــد از فضــای ســبز بــاز 
مصــرف  زیــرا  داد؛  انتقــال  گلخانه هــا  بــه 
یــک  تــا  ششــم  یــک  گلخانه هــا  در  آب 
بــاز  فضــای  در  آب  مصــرف  از  کمتــر  دهــم 

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر  اســت. 
راســتا فضــای  کــرد: در همیــن  اعــام  اســتان اصفهــان 
هــزار   400 از  بیــش  اصفهــان  اســتان  در  گلخانــه ای 
کــرد:  کیــد  تا رییــس زاده  اســت.  یافتــه  افزایــش  هکتــار 
کشــور ــه ای در  گلخان ــد توســعه  ــا رویکــرد جدی  بنابرایــن ب

جــای اتحادیــه گلخانــه داران خالــی اســت و نیاز بــه وجود 
چنیــن اتحادیــه ای بیش از گذشــته احســاس می شــود.

کــرد: سیاســتگذاری و حمایت هــای دولتــی   وی اعــام 
گیــاه بــر رویکرد  ســازمان جهــاد کشــاورزی در بخــش گل و 
گلخانــه ای تمرکــز دارد. مدیــر  حمایــت از فعالیت هــای 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور 
حاضــر  حــال  در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
فضــای  افزایــش  بــرای  دولــت  حمایــت 
تامیــن  صــورت  بــه  کشــور  در  گلخانــه ای 
ســازه  احــداث  اعتبــاری  نیــاز  درصــد   80
ثابــت  ســرمایه های  محــل  از  گلخانــه ای 

اســت. بلندمــدت 
کم آبــی در   رییــس زاده بــا اشــاره بــه بحــران 
گفــت: در موضــوع  ــژه اســتان اصفهــان  کشــور به وی ــز  مرک
کشــاورزی، شــاخص های مختلفــی  صرفه جویــی آب در 
الگــوی  تببیــن  آن هــا  مهم تریــن  کــه  می شــود  ح  مطــر
کــم و  کشــت هایی بــا نیــاز آبــی  کــردن  کشــت و جایگزیــن 

گلخانــه ای اســت. کار  کشــت و  نیــز توســعه 

معــاون دانشــجویی دانشــگاه اصفهــان گفت: بــرای بهبود 
وضعیــت تغذیــه دانشــجویان اهرم هــای نظــارت و برخــورد 
بــا پیمانــکاران بــرای ارایــه خدمــات بهتــر بــه دانشــجویان 
گفــت: جلســه معاونــان  کجبــاف  کبــر  بررســی شــد. علی ا
دانشــگاه  در  کشــور  برتــر  دانشــگاه های  دانشــجویی 

جلســه  ایــن  در  کــه  شــد  برگــزار  اصفهــان 
ــات رفاهــی  ــه خدم ــه تغذی ــوط ب مباحــث مرب
برون ســپاری  وام،  دانشــجویی  تســهیات 
و  خوابگاه هــا  و  دانشــجویی  غــذای 
ارایــه  بــر  مبنــی  دانشــگاه ها  پیشــنهادات 
خدمــات در رســتوران های آزاد دانشــجویی 
بررســی شــد. معــاون دانشــجویی دانشــگاه 
کــرد: همچنیــن در این  اصفهــان خاطرنشــان 

دانشــجویی  خوابگاه هــای  رتبه بنــدی  موضــوع  جلســه 
در  موضــوع  ایــن  آینــده  جلســه  در  شــد  قــرار  و  بررســی 
صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه جمــع بنــدی نهایــی برســد. 
کــرد: در ایــن جلســه بــر برون ســپاری  کجبــاف خاطرنشــان 
گــذاری از تهیــه  کیــد شــد و رونــد وا تغذیــه دانشــجویان تا

ــت  گرف ــرار  ــی ق ــورد بررس ــتمزد م ــع و دس ــخ، توزی ــواد، طب م
در  دانشــجویان  بــه  بهتــری  خدمــات  اســاس  برایــن  تــا 
کــرد: بــرای بهبــود  کیــد  حــوزه تغذیــه ارایــه شــود. وی تا
وضعیــت تغذیــه دانشــجویان اهرم هــای نظــارت و برخــورد 
بــا پیمانــکاران بــرای ارایــه خدمــات بهتــر بــه دانشــجویان 
دانشــجویی  معــاون  شــد.  بررســی  نیــز 
معاونــان  کــرد:  کیــد  تا اصفهــان  دانشــگاه 
کشــور  برتــر  دانشــگاه های  دانشــجویی 
کــه بایــد نظــارت بــر رونــد  کیــد داشــتند  تا
ــع غــذای دانشــجویی افزایــش  تهیــه و توزی
یابــد تــا خواســته دانشــجویان در ایــن حــوزه 
تامیــن شــود. معــاون دانشــجویی دانشــگاه 
خ غــذای  کــرد: موضــوع نــر کیــد  اصفهــان تا
ح شــد و پیشــنهادات  دانشــجویی نیــز در ایــن جلســه مطــر
بــه هیئــت امنــای صنــدوق رفــاه دانشــجویان و ســازمان 
گفــت:  کجبــاف  امــور دانشــجویان ارســال خواهــد شــد. 
طبــق روال و عــرف معمــول بــرای ســال تحصیلــی 95-9۶ 

افزایــش قیمــت غــذا خواهیــم داشــت.

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان:
گران می شود غذای دانشجویی 

کشاورزی استان اصفهان خبر داد: مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
گلخانه ای در اصفهان افزایش ۴۰۰ هزار هکتاری فضای 

حتما بخوانید!
تجلیل از اعضای شورای اسالمی فوالدشهر دوشنبـــــه  13  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 144 ســـــال دوم       ݡسݒ

درشـهـــر

گهیابالغدادخواستوضمائم آ
به  دادخواستی  زاده  عرب  نفیسه  خانم  و  محمدیان  حسین  آقای  وکیل  قربانی  علی  آقای 
خواسته مطالبه به طرفیت خالق سلطانی مال خلیفه به این شورا تسلیم که به کالسه 95/64 
اینکه  وز 95/03/26 ساعت  05:45 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به  ثبت و برای ر
خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
د و از خوانده مذکور دعوت به  وزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شو نوبت در یکی از ر
یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت  عمل می آید جهت در
ابالغ شده  د.در صورت عدم حضور دادخواست  نیز جهت رسیدگی حاضر شو ر فوق  مقر
باشد  آگهی  به  نیازی  بعدًا  . چنانچه  د  نمو اتخاذ خواهد  و شورا تصمیم مقتضی  محسوب 

وز است. فقط یک نوبت درج و مدت آن ده ر
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/02/05  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/189/م الف به تار
گهیابالغدادخواستوضمائم آ

آقای فرشید سلطانی وکیل خانم سیده شادی شفائی نیا  دادخواستی به خواسته الزام به 
انتقال سند به طرفیت 1. بهزاد صحرایی پور 2. علیرضا بت شکن به این شورا تسلیم که 
تعیین  05:00 عصر وقت رسیدگی  95/04/27 ساعت   وز  ر برای  و  ثبت   94/333 به کالسه 
قانون   73 ماده  حسب  لذا  باشد،  می  المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده 
می  نشر  و  طبع  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
دادخواست  ثانی  نسخه  یافت  در جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  د  شو
د.در  شو حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق  ر  مقر وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت 
وز ر ده  آن  مدت  و  درج  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  به  نیازی  بعدًا  چنانچه   . د  نمو  خواهد 

 است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/02/05  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/191/م الف به تار
گهیابالغدادخواستوضمائم آ

به  دادخواستی  زاده  عرب  نفیسه  خانم  و  محمدیان  حسین  آقای  وکیل  قربانی  علی  آقای 
خواسته مطالبه به طرفیت عادل دست یافته به این شورا تسلیم که به کالسه 95/65 ثبت 
وز 95/03/26 ساعت  06:00 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده  و برای ر
مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
د و از خوانده مذکور دعوت به عمل می  وزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شو یکی از ر
ر فوق  یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقر آید جهت در
د.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و  نیز جهت رسیدگی حاضر شو
د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت  شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

وز است. درج و مدت آن ده ر
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/02/05  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی5/37/192/م الف به تار
گهیابالغدادخواستوضمائم آ

آقای محمد رضا اشرفیان جزی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت سعید هونجانی 
وز 95/03/31 ساعت  04:45 وقت  به این شورا تسلیم که به کالسه 94/367 ثبت و برای ر
رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 
وزنامه های کثیراالنتشار طبع و  73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از ر
د ذیل  د و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت استماع شهادت شهو نشر می شو
د.در صورت  ر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شو رسید به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقر
د .  عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

وز است. چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده ر
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/02/12  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/190/م الف به تار
دادنامه

ونده:94 /562   شماره دادنامه : 597-94/12/24 مرجع رسیدگی شعبه 6  شورای  کالسه پر
مجهول  نشانی  به  عسگری  علی  خوانده  عباسیان  رسول   : برخوارخواهان  اختالف  حل 

المکان به خواسته: مطالبه 
مطالبه  بخواسته  عسگری   علی  طرفیت  به  عباسیان  رسول  دعوی  خصوص  در  دادنامه: 
ینه  هز احتساب  با   91/12/05-973117 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر  11000000 مبلغ 
دادرسی  خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته و در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق چک دعوی و گواهی عدم پرداخت 
و نسبت  انتظار کافی  در شورا حاضر نگردیده  و  قانونی  ابالغ  واین که خوانده علیرغم  آن 
ده لذا  ارائه ننمو ده و دلیلی بر برائت ذمه خویش  ایراد و اعتراضی ننمو به خواسته خوهان 
ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 
1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
ینه نشر  ینه  دادرسی و نیز هز یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ 115000 ر 11000000 ر
یخ اجرای حکم بر مبنای  یخ صدور چک تا تار آگهی و نیز پرداخت  خسارت تاخیر تادیه از تار
نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه  
وز پس  خواهد شد در حق خوهان محکوم می نماید  رای صادره غیابی است و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در  از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست ر

دادگاه عمومی برخوار می باشد.
دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار

یخ  95/01/22 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/193/م الف به تار
گهیابالغدادخواستوضمائم آ

انتقال سند  به  الزام  به خواسته  اله عارفیان دادخواستی  آقایان 1. منصور کمالی 2. قدرت 
سید   .3 پور  طالب  سیامک   .2 بلداجی  چابک  صغرا    .1 طرفیت  به  هیوندا  سواری  و  در خو
 95/03/16 وز  ر برای  و  ثبت   94/746 کالسه  به  که  تسلیم  شورا  این  به  طهماسبی  محمد 
می  المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   05:45 ساعت  
وزنامه  ر از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  حسب  لذا  باشد، 
جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  د  شو می  نشر  و  طبع  کثیراالنتشار  های 
نیز  فوق  ر  مقر وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  یافت  در
د.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا  جهت رسیدگی حاضر شو
د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

وز است. و مدت آن ده ر
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 94/12/20  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/194/م الف به تار
دادنامه

ونده:  پر شماره   1394/11/11 تنظیم:  یخ  تار دادنامه:9409970351401889  شماره 
زند  9409980351400660 شماره بایگانی شعبه: 940730   خواهان: خانم ناهید نکوئیان  فر
آباد  ـ خ احمد  به نشانی اصفهان  زند احمد  فر امین بصیری  آقای محمد  وکالت  با  آقاناصر 
ابتدای خ گلزار پ 25 خواندگان: 1. خانم حمیده حیدری به نشانی مجهول المکان   2. خانم 
یم عسگری به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک  2. مطالبه خسارت  مر
ونده ختم  تاخیر تادیه  3. مطالبه خسارت دادرسی  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پر

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم ناهید نکوئیان با وکالت آقای بصیری به طرفیت خانم 
یال وجه یک فقره  یم عسگری بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ر ها 1ـ حمیده حیدری 2ـ مر
چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد 
لت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از  خواهان که دال
وحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه  دعوی مطر
ده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را  خویش ارائه ننمو
در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندًا به مواد 519 و 198 و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب امور مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ینه دادرسی و همچنین حق الوکاله  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/140/000 ر ر
رسید  یخ سر وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی از تار
وز پس از  تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر

ابالغ قابل واخواهی می باشد.
وجنی   2849/ م الف رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان     اقبال بر

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/12/4 تنظیم:  یخ  تار دادنامه:9409970351402071  شماره 
الرگانی  زارع  د  محمو آقای  خواهان:   940880 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351400792
)بوستان(  الرگان  ـ  فالورجان  ـ  فالورجان  شهرستان  ـ  اصفهان  نشانی  به  عبدالرسول  زند  فر
تلفن:   1110805152 ملی  ک.   88464111154 پ   . ک  ـ  شخصی  ل  منز دهیاری  وی  وبر ر خ  ـ 
مجهول  نشانی  به  رشید  زند  فر عادگانی  جمشیدی  شهاب  آقای  خوانده:   09133055088
المکان   خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل  وجه سفته  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پر

مبادرت به صدور رای می نماید. 
عادگانی  جمشیدی  شهاب  بطرفیت  الرگانی  زارع  د  محمو دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
یال بابت وجه تعداد یک فقره سفته واخواست  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 100/000/000 ر
ینه دادرسی و تاخیر تادیه  نشده به شماره خزانه داری کل 286555 بانضمام خسارت هز
دادخواست  مالحظه  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  تقدیمی  دادخواست  شرح  به 
ونوشت مصدق سفته های مدرکیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی  تقدیمی و ر
وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از 
ده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض  برائت ذمه خویش باشد ابراز ننمو
مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 519، 198، 194، 522 آیین دادرسی 
یال  مدنی و ماده 1301 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ر
زش واقعی سفته بر مبنای نرخ تورم  بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ار
یخ 94/8/21 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از تار
یق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت  از طر از محاسبه  که پس 
صادره  رای  دارد  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  رات  مقر وفق  دادرسی  خسارات  کلیه 
قابل  وز  ر  20 از  و پس  این دادگاه  واخواهی در  قابل  ابالغ  از  وز پس  ر و ظرف بیست  غیابی 

تجدیدنظرخواهی است.
د مومن زاده 2850/ م الف دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   داو

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/10/13 تنظیم:  یخ  تار دادنامه:9409970351401668  شماره 

9409980351400559 شماره بایگانی شعبه: 940628
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه   9409980351400559 کالسه  ونده  پر
زند محمد تقی به نشانی اصفهان  آقای محمد رستمی فر نهایی شماره    خواهان:  تصمیم 
ک.   8143767113 پ   . ک  ئمه،  اال ثامن  موسسه  سپه،  بانک  جنب  خواجو،  چهارباغ  خ   ،
زند سید  فر آقای سید موسی دادور   .1 تلفن: 09103005708 خواندگان:  ملی 1285791819 
یزی چهار راه محمدی  حسن به نشانی اصفهان، خ کهندژ )خ اشرفی اصفهانی( خ شمس تبر
ک.پ  چپ  سمت  چهارم،  درب  یاسین،  ک  چپ،  سمت  خیابان،  اول   )10 محمدی  )فرعی 
زند حسین به نشانی اصفهان، رهنان، خ شهداء  آقای مسلم طاهری فر  .2  8416854461
بعد از مسجد امیرالمومنین، کوچه 10 ک. پ 8187997367  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 

دادرسی  2. مطالبه وجه چک  3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
2ـ  طاهری  مسلم  1ـ  آقایان  بطرفیت  رستمی  محمد  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
انضمام  به  چک  فقره   5 وجه  یال  ر  159/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  دادور  موسی  سید 
لت  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که دال
وحه  از دعوی مطر با اطالع  اینکه خواندگان  و اشتغال ذمه خواندگان دارد  بر استقرار دین 
ارائه  خویش  ذمه  برائت  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده  بعمل  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه 
را در دعوی  ده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان  ننمو
مطرح شده محق تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 194، 522 آیین دادرسی دادگاههای 
یال بابت  عمومی و انقالب امور مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 159/000/000 ر
ینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق  یال بابت هز اصل خواسته و مبلغ 5/590/000 ر
تا زمان  رسید  یخ سر تار از  بانکی  بر اساس شاخص  تادیه  تاخیر  و پرداخت خسارت  تعرفه 
وز پس از  وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست ر

ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.
وح اله اقبالی  2851/ م الف دادرس شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان   ر

گهیتحدیدحدوداختصاصی آ
وز شده از پالک 11842  د ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 46 فرعی مفر چون تحدید حدو
زند  فر نظری  زهرا  خانم  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 
از   1394/07/05 مورخه   139460302027018015 شماره  رای  و  است  ثبت  یان  جر در  حسن 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم  فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شر
ده  نبو قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه  د  حدو تحدید  اینکه  به  توجه  با  و  است  صادرگردیده 
نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است 
وز دوشنبه ساعت 9 صبح در  ر  1395/03/10 یخ  تار د ملک مرقوم در  متقاضی تحدید حدو
اخطار  ین  مجاور و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  وع  شر محل 
ین و صاحبان  اعتراضات مجاور یابند  ر در محل حضور  مقر و ساعت  وز  ر در  میگردد که 
وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم   یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام  از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و  و گواهی طرح دعوی خو
یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ وبه این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به  اعتراض عملیات ثبتی را با 
ییس ثبت اسناد  رات ادامه خواهد داد. شماره : 2816/ م الف حسین هادیزاده ر رعایت مقر

ق اصفهان و امالک منطقه شر
گهیفقدانسندمالکیت آ

زند سید حسن مالک ششدانگ پالک 10353/571 واقع در بخش  دی فر آقای سید کاظم داو
د رسما گواهی شده  5 ثبت اصفهان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهو
مدعی شده که سند مالکیت پالک مزبور که در صفحه 317 دفتر 20 محلی ذیل ثبت 2447 
با این  بنام نامبرده به شماره مسلسل 687810 ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است 
توضیح که بموجب صورت مجلس تفکیکی شماره 14704 مورخه 87/7/22 به سه واحد 
آپارتمان پالکهای 3647 و 3648 و 3649 فرعی و سه واحد پارکینگ به شماره های 3650و 
3651 و 3652 فرعی تفکیک گردیده سپس طی سند 134519 مورخه 87/8/14 دفتر خانه 
و  عشینی  جمال  حوا  بی  بی  به   3650 و   3648 پارکینگ  و  آپارتمان  ششدانگ  اصفهان   34
یم افشاری انتقال قطعی گردیده است و در صفحات 154و 157 دفتر 388 بنامشان ثبت و  مر
سند صادر گردیده است و نسبت به ششدانگ آپارتمان و پارکینگ 3647 و 3652 فرعی به 
دی )مالک اولیه( در صفحه 500 دفتر 592 محلی سند صادر گردیده است  نام سید کاظم داو
و نسبت به آپارتمان و پارکینگ 3649 و 3651 تاکنون سند صادر نگردیده است شده بعلت 
ده طبق تبصره یک اصالحی ماده  درخواست صدور سند المثنی نمو د شده و جابجائی مفقو
د که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در  120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شو
یخ انتشار  د باشد از تار د سند مالکیت مزبور نزد خو این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجو
د را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت  وز به این اداره مراجعه و اعتراض خو این آگهی تا ده ر

و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.
ر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند  اگر ظرف مهلت مقر

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
ق اصفهان ییس منطقه ثبت اسناد شر شماره : 3864/ م الف حسین هادیزاده ر

گهیابالغوقترسیدگی آ
مومنی   محمد  بوکالت   سنمار  مجتبی  خواهان   941292 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
سند  تنظیم  و  خانه  دفتر  در  حضور  به  خواندگان  الزام   - بیع  بر:اثبات  مبنی  دادخواستی 
است  ده  نمو تقدیم  افشار   د  محمو   - ابوالحسینی  آرش   - عمادی  بابک  طرفیت  به  رسمی  
توجه  با  است.  گردیده  تعیین   10 95/4/9ساعت  مورخ  وز.........  ر برای  رسیدگی  .وقت 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
د.شماره: 30876/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره  و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

2 شورای حل اختالف اصفهان



هفتــه  مناســب  بــه  اســت  خــوب  گفتیــم    
سرویس فرهنگی
   سولماز پرویزی

بزرگداشــت مقــام معلــم، یــادی هــم داشــته 
باشــیم از نقش هــای مانــدگار بازیگــران ســینمای ایــران در نقــش 
کمتــری دربــاره معلمــان  معلــم. هــر چنــد ایــن روزهــا، فیلم هــای 
کــم نیســتند  ســاخته می شــود، امــا در تاریــخ ســینمای ایــران 
جــاودان  و  درخشــیدند  معلــم  نقــش  بــا  کــه  بزرگــی  بازیگــران 

شدند.
    فریبرز قریبیان

کارگردانــی محمدعلــی نجفی که در ســال 58  »جنــگ اطهــر« بــه 
کــه شــخصیت  ــم بعــد از انقــاب اســت  ســاخته شــد، اولیــن فیل
اصلــی اش، شــغل معلمــی دارد. »اطهــر« با بازی فرامــرز قریبیان، 
برنامــه  فــوق  امــور  بــه  خــود  گردان  شــا بــا  کــه  اســت  معلمــی 
می پــردازد و از ایــن طریــق در مســیر زندگــی دانش آمــوزی بــه نــام 
کــه در ظاهــر  ــرار می گیــرد؛ او ســعی می کنــد »فتــاح« را  »فتــاح« ق
گرچــه  گاه ســازد و ا بــه بن بســت رســیده بــه مســایل اجتماعــی آ
در ایــن طریــق موفــق می شــود امــا جــان خــود را نیــز از دســت 
می دهــد. قریبیــان بعدهــا در دو فیلــم »آوار« و »ســایه های بلنــد 
گــر نقــش معلــم شــد. »ســایه های بلنــد بــاد« بــه  بــاد« هــم ایفا
کارگردانــی بهمــن فرمــان آرا در ســال 58 ســاخته شــد؛ همچنیــن 

ــد در ســال 64 ســاخته شــد. کارگردانــی ســیروس الون ــه  »آوار« ب
   بیژن امکانیان

کبــر صادقــی در ســال 65 می توان  از »دبیرســتان« بــه کارگردانــی ا
بــه عنــوان یکــی از فیلم هایــی کــه شــخصیت معلــم در آن حضــور 
کــرد. در ایــن فیلــم بیــژن امکانیــان در نقــش  پررنگــی دارد، یــاد 

اعتیــاد،  تــرک  دنبــال  بــه  زیست شناســی  دبیــر  ناصــری  علــی 
پــس از ســه ســال بــه زادگاهــش برمی گــردد و بــه لحــاظ ســوابق 
کار می شــود. او  خــوب پــدر دوبــاره در دبیرســتانی مشــغول بــه 
ــا محصلــی از جیــب وی بســته هرویینــی بیــرون  طــی برخــورد ب
مــی آورد و بدیــن وســیله درگیــر مشــکات شــخصی او شــده و در 
نهایــت موفــق می شــود او را از دام قاچاقچیــان و اعتیــاد برهانــد.

   مجید مجیدی
کارگــردان صاحب نــام ســینمای ایــران هــم  مجیــد مجیــدی، 
کارگردانــی  در ســال 68 بــا بــازی در فیلــم »شــنا در زمســتان« بــه 

گــر نقــش معلــم بــوده اســت. کاســبی ایفا محمــد 
کــه به تازگــی در   او در ایــن فیلــم در قالــب آمــوزگاری ظاهــر شــده 
یکــی از مــدارس جنــوب شــهر عهــده دار امــر تدریــس شــده اســت و 
کاس  گردان فقیــر  کــه برخــورد متفاوتــی بــا شــا ســعی بــر آن دارد 

داشــته باشــد. 
توطئــه  بــا  می دهــد  خ  ر مدرســه  در  کــه  ماجراهایــی  از  پــس 
دســتگیر  ک  ســاوا مامــوران  توســط  آمــوزگار  خبرچیــن،  یــک 
بــاز  خــود  ســابق  صــورت  بــه  دیگــر  بــار  مدرســه  و  شــده 
توجهــی  کاس  فقیــر  گردان  شــا بــه  کســی  دیگــر  و   می گــردد 

ندارد.
   خسرو شکیبایی

زنده یــاد خســرو شــکیبایی هــم در دو فیلــم »عبــور از غبــار« و 

ــه  ــه« ب ــت؛ او در »رابط ــده اس ــر ش ــم ظاه ــش معل ــه« در نق »رابط
کــه در ســال 65 ســاخته شــد، نقــش  کارگردانــی پــوران درخشــنده 
کمــک نوجــوان ناشــنوایی می شــتابد و  کــه بــه  معلمــی را دارد 
کــه در ســال 68  آن را از انــزوا می رهانــد. در »عبــور از غبــار« هــم 
توســط درخشــنده ســاخته شــد شــکیبایی نقــش آمــوزگار جــوان و 
کــه گرفتــار بیماری همســرش می شــود  کــرد  رنج دیــده ای را بــازی 

کمــک او می آیــد. گریزپایــش بــه  گردان  و مــادر یکــی از شــا
  جهانگیر الماسی

دوبــار  کــه  اســت  بازیگرانــی  دیگــر  از  هــم  الماســی  جهانگیــر 
کــرده اســت. او در فیلــم »آهــوی وحشــی«  نقــش معلــم را ایفــا 
معلــم  نقــش   71 ســال  در  خیرالدیــن  حمیــد  کارگردانــی  بــه 
کــه باعــث می شــود یکــی از دانش آموزانــش  ســختگیری را دارد 
ایــن بازیگــر در »پشــت پــرده  کــوه و جنــگل بگــذارد.  بــه  ســر 
یــک  نقــش  در  هــم  شــیخ طادی  پرویــز  کارگردانــی  بــه  مــه« 
کــه توهماتــی را در ذهــن یکــی از  معلــم خشــن ظاهــر می شــود 

می کنــد. ایجــاد  ناشنواســت،  کــه  گردانش  شــا
   هما روستا

گــر یکــی از  کوچــک خوشــبختی«، ایفا همــا روســتا در »پرنــده 
کــه  ماندگارتریــن نقــش معلمــان بــوده اســت. او در ایــن فیلــم 
توســط پــوران درخشــنده در ســال 66 ســاخته شــد، نقــش یــک 
کــه بــرای تدریــس وارد یــک  کــرد  معلــم روان شــناس را بــازی 

مدرســه دخترانــه دانش آمــوزان اســتثنایی و ناشــنوا می شــود؛ 
ــن  کندذه ــازگار و  ــی ناس ــا دخترک ــنایی ب ــا آش ــادف ب ورودش مص
کاس داشــته.  گردانش را ســر  کشــتن هم شــا کــه قصــد  اســت 
معلــم بــا تــاش فــراوان ســعی در اصــاح شــخصیت ناســازگار 
پیــش  جنــون  و  ایثــار  حــد  تــا  او  تــاش  کــه  می کنــد  دختــرک 

مــی رود. 
کــه در نقــش معلــم ظاهــر شــده اند،  از دیگــر فیلم هــا و بازیگرانــی 
ک«، افســانه  گویــا در فیلــم »تیک تــا می تــوان بــه نگیــن صــدق 
فیلــم  در  بهــرام  پانتــه آ  »اتل متل توتولــه«،  فیلــم  در  بایــگان 
»خواب هــای دنبالــه دار«، بهــاره رهنمــا در فیلــم »ورود آقایــان 
ممنــوع« و مریــا زارعــی در فیلــم »جدایــی نــادر از ســیمین« و.... 

کــرد. اشــاره 

معلمانبرپردهنقرهای

آموزگاران ماندگار سینمای ایران

مراســم معرفــی برگزیــدگان ســیزدهمین جشــن بازیگــر خانــه 
تئاتــر شــامگاه ۱۱ اردیبهشــت ماه در ســالن اصلــی مجموعــه 
مــرد  بازیگــر  مراســم، ۴  ایــن  در  شــدند.  معرفــی  شــهر   تئاتــر 
و ۴ بازیگــر زن بــدون هیــچ اولویت بنــدی، بــه عنــوان بازیگران 
برگزیــده ســیزدهمین جشــن بازیگــر خانــه تئاتــر معرفــی شــدند. 
نمایــش  بازیگــر  قبادی پــور  فریــد  مــرد،  بازیگــر  بخــش  در 

ــم«  ــش »اس ــر نمای ــی بازیگ ــن معجون ــرور«، حس »ت
ــر  ــه« و صاب ــش »اودیس ــر نمای ــور بازیگ ــام منظ حس
ابــر بازیگــر نمایــش »کالیگــوال« بــه عنــوان برگزیــده 
معرفــی شــدند. در بخــش بازیگــر زن نیــز ســتاره 
پســیانی بازیگــر نمایــش »اتــاق ورونیــکا«، بهنــاز 
جعفــری بازیگــر نمایــش »اتــاق ورونیــکا«، الهــام 
گیتــی قاســمی  کــردا بازیگــر نمایــش »شــنیدن« و 

بازیگــران  قاتانــه«  عاشــقانه،  »عامدانــه،  نمایــش  بازیگــر 
عباســی  یلــدا  جشــن،  ایــن  در  همچنیــن  شــدند.  برگزیــده 
بازیگــر نمایــش »ننــه دالور و فرزندانــش« و داوود معینی نــژاد 
اســتعدادهای  عنــوان  بــه  شــاق«  »هــزار  نمایــش  بازیگــر 

جــوان بازیگــری انتخــاب و معرفــی شــدند. هیئــت داوری و 
گروه هــای  انتخــاب ســیزدهمین جشــن بازیگــر خانــه تئاتــر 
»صندلی هــا«  نارنــج«،  بهــار  »فصــل  نمایش هــای   بازیگــری 
»فهرســت«، »ســرگیجه«، »بیضایــی« و »در بارانــداز« را هــم 
کــرد. البتــه  گروه هــای برگزیــده بازیگــری معرفــی  بــه عنــوان 
کــه  ایــن داوری و اعــام نظــر آن هــا بی حاشــیه هــم نبــود؛ چــرا 
ــته داوران  گذش ــال های  ــاف س ــال برخ امس
بــه اعــام ســه بازیگــر برگزیــده در هــر بخــش 
ــه اتفــاق نظــر  بازیگــر مــرد و زن نتوانســتند ب
برســند؛ بــه همیــن دلیــل در هــر بخــش چهــار 
برگزیــده معرفــی شــد؛ ضمن اینکــه در بخش 
کــه نامزدهــای  »اســتعدادهای جــوان« هــم 
کــه  شــد  مشــخص  بــود،  نشــده  اعــام  آن 
کاندیــدا تنهــا دقایقــی پــس از زمــان شــروع رســمی مراســم   46 
اعــام شــدند و بــه همیــن دلیــل فقــط چنــد نفــر توانســتند بــه 
کــه بــه گفتــه آن هــا تعــداد بســیاری از کاندیداهــا  مراســم بیاینــد 

گاه نبودنــد. اصــا از نامــزد شــدن خــود آ

برگزیدگان جشن بازیگر خانه تئاتر معرفی شدند
بــه  اشــاره  بــا  ســیما  ســوم  شــبکه  ســریال  و  فیلــم  گــروه  مدیــر 
کــه در ایــن شــبکه در حــال تولیــد هســتند، بیــان  ســریال هایی 
ــه  ــک« ب ِخ فل ــر ــریال »چ ــمت از س ــدود ۱۰ قس ــون ح کن ــه تا ک ــرد  ک
غامرضــا  شــد.  تصویربــرداری  موالیــی  مجیــد  تهیه کنندگــی 
کارگردانــی حســین  کــه بــه  الماســی بــا اشــاره بــه ســریال »پریــا« 
اســت،  بــرای شــبکه ســه  ســهیلی زاده در حــال تصویربــرداری 

ســریال،  ایــن  از  درصــد   ۸۰ حــدود  کــرد:  بیــان 
و  اســت  شــده  تصویربــرداری  و  ضبــط  کنــون  تا
بایــد بیــن شــبکه و معاونــت ســیما نوعــی تصمیــم 
 گرفتــه شــود تــا زمــان پخــش ســریال مشــخص

 شود.
 وی ادامــه داد: مــا حــدود چنــدی پیــش، ســریال 
کلیــد زدیــم  کارگردانــی احمــد امینــی  »ملــکا« را بــه 

کــه ایــن اثــر هــم بــرای پخــش در اواخــر تابســتان یــا اوایــل پاییــز در 
کــه  کار قــرار دارد. ایــن ســریال ملودرامــی اجتماعــی اســت  دســتور 
گــروه  بــه تهیه کنندگــی آرمــان زرین کــوب تولیــد می شــود. مدیــر 
فیلــم و ســریال شــبکه ســوم ســیما دربــاره موضــوع ســریال »ملــکا« 

ح شــده بــود، عنــوان  کــه پیــش از ایــن بــا نــام »مــاه و پلنــگ« مطــر
کــرد: داســتان ایــن ســریال دربــاره یکی از شــخصیت های داســتان 
کــه اشــتباهی می کنــد و بعــد درگیــر مســایل قصــاص و دیگــر  اســت 
خ می دهــد.  کــه در ادامــه ماجــرا اتفاقاتــی ر مشــکات آن می شــود 
همچنیــن ایــن ســریال ســراغ مباحــث اجتماعــی و اقتصــادی هــم 

مــی رود. 
گــروه فیلــم و ســریال شــبکه ســوم ســیما  مدیــر 
بــا اشــاره بــه ســریال جلیــل ســامان یــادآور شــد: 
ــا »نفــس« احتمــاال  ــا عنــوان »پرویــن« ی کار ب ایــن 
ــا  ــان ب ــورد. وی در پای ــد می خ کلی ــت  ۱۵ اردیبهش
گــر ایــن  کــرد: ا اشــاره بــه ایــن ســریال ها عنــوان 
چنــد ســریال بــه همیــن شــکل پیــش رود تــا پایــان 
کــه البتــه  کتــور پــر خواهــد شــد  کندا ســال جــدول 
ــه بــه پخــش برســند،  کــه ســریال ها چگون تصمیم گیــری نهایــی 
ــال  ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــد ش ــام خواه ــه انج ــران مربوط ــت مدی ــه دس ب
ــد  ــش خواه ــه پخ ــا« چگون ــریال »پری ــم س ــم نمی دانی ــا ه ــود م خ

شــد.

شبکه سه، دست پر به استقبال تابستان می رود

حرف و نقل
در  کــرد:  بیــان  آســیفا  رییــس  صادقــی،  روانبخــش   -
ســال جــاری، مهم تریــن برنامــه ایــن انجمــن آمــوزش و 

کشــور اســت. کیفــی انیمیشــن در  کمــی و  رشــد 
کارگــردان تئاتــر بــا اشــاره  - مســعود دلخــواه، بازیگــر و 
بــه دراماتــورژی و تنظیــم بــرای اجــرای صحنــه ای رمــان 
کامــو از اجــرای ایــن اثــر نمایشــی در اواخــر  »بیگانــه« آلبــر 

اردیبهشــت ماه خبــر داد.
- مونــا زندی حقیقــی پــس از 11 ســال از ســاخت فیلــم 
اولــش تصمیــم دارد فیلــم تــازه اش را بــا نــام »شــنبه ای 

گذشــت« مقابــل دوربیــن ببــرد. کــه 
می گویــد:   »90« برنامــه  دربــاره   فردوســی پور  عــادل   -
تلویزیونــی  برنامــه   یــک  از  کــه  اســت  ســخت  خیلــی 
انتظاراتــی فراتــر از آن داشــته باشــید. متاســفانه بعضــی 
کــه دچــار آن هســتیم، فراتــر  از مشــکات مــا و معضاتــی 
از بحــث فوتبــال اســت و ریشــه در فرهنــگ خودمــان 
کــه  دارد؛ فرهنگســازی هــم پروســه ای زمان بــر اســت 

دســت همــه  نهادهــا را بایــد در آن بــه هــم فشــرد.
- مجموعــه ای از تصویرگری هــای قبــاد شــیوا براســاس 

ــد. ــش درمی آی ــی به نمای ــانه های قدیم افس
زمانــی  افســانه  کارگردانــی  بــه  »ناســور«  نمایــش   -

مــی رود. صحنــه  روی  حافــظ  تــاالر  در  بــه زودی 
کتاب هــای »زندگــی و مــرگ جــان شــاه«، »آمریکایــی«   -
نمایشــگاه  در  و  شــده  منتشــر  ســینما«  در  »اقتبــاس  و 

کتــاب تهــران عرضــه می شــوند.
- در آســتانه برگــزاری دومیــن جشــن عکاســان ســینمای 
ایــران، پوســتر ایــن رویــداد هنــری بــا طرحــی از علــی 

باقــری رونمایــی شــد.
بــه  ماهــی«  »مــرِگ  ســینمایی  فیلــم  آنونــس  اولیــن   -
کارگردانــی روح اهلل حجــازی بــا تصاویــری از بازیگــران 
کریمــی  ایــن فیلــم منتشــر شــد. در »مــرِگ ماهــی« نیکــی 
علــی مصفــا، طنــاز طباطبایــی، ریمــا رامین فــر، بابــک 
کریمــی، بهرنــگ علــوی، حســام محمــودی، مرواریــد 
کاشــیان، پانتــه آ بهــرام، بابــک حمیدیــان، رابعــه مدنــی 
و  پارســا  ملیــکا  مرادیــان،  کیمیــا  دولتشــاهی،  ســحر 

کرده انــد. نقــش  ایفــای  رحیمی منــش  حســام 
رســانه های  زمینــه  در  کاپریــو  دی  لئونــارد   -
گذاشــتن  بــا  همیشــه  و  اســت  فعــال  اجتماعــی 
گرام اینســتا یــا  توییتــر  در  فعالیت هایــش   خبرهــای 

زیســتی اش  محیــط  و  اجتماعــی  فعالیت هــای  دربــاره 
گرفتــن ســلفی  کنــون در  اطاع رســانی می کنــد؛ امــا او تا
هیــچ تاشــی نکــرده بــود و حــاال گرفتــن اولیــن ســلفی او و 
گذاشــتنش در توییتــر خبرســاز شــده اســت. ک  بــه اشــترا

سخن روز

 کرمان، میزبان 
هنرمندان موسیقی نواحی

موســیقی  جشــنواره  نهمیــن  در  شــرکت کننده  هنرمنــدان 
کرمــان و هشــت شــهر دیگــر ایــن اســتان  نواحــی در شــهر 
اســتان  شــهر  اجــرا می کننــد. هشــت  را  خــود  برنامه هــای 
کرمــان در طــول برگــزاری نهمیــن جشــنواره موســیقی نواحی 
گروه هــا و هنرمنــدان شــرکت کننده در ایــن  ــان  ایــران، میزب
کرمــان شــهرهای  رویــداد ملــی خواهنــد بــود. عــاوه بــر شــهر 
رفســنجان، بــم، ســیرجان، جیرفــت، زرنــد بافــت و نرماشــیر 
کــه در طــول برگــزاری جشــنواره  از دیگــر شــهرهایی هســتند 
میزبــان هنرمنــدان موســیقی نواحــی خواهنــد بــود. نهمیــن 
ج نعیمایــی  جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران بــا دبیــری ایــر
ــان  کرم ــهر  ــال جاری در ش ــت ماه س ــا ۲۱ اردیبهش از روز ۱۷ ت

برگــزار می شــود.

»زیر پوست قصه ها« منتشر شد
کتــاب »زیــر پوســت قصه هــا« نوشــته ســعید عقیقــی به تازگــی 
توســط انتشــارات روزنــه منتشــر شــده و قــرار اســت در بیســت 
کتــاب تهــران عرضــه شــود.  و نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
کتــاب توســط امیــر اثباتــی انجــام شــده و  ــد ایــن  طراحــی جل
ح آن معرفــی  محمدعلــی حیــدری بــه عنــوان مجــری طــر
کتــاب »زیــر پوســت قصه هــا« بخشــی از یــک  شــده اســت. 
گســترده دربــاره رابطــه فیلــم و واقعیــت در ســینمای  تحقیــق 
کــه بــا اســتفاده از ترکیــب نگــره مؤلــف، نقــد  ایــران اســت 
عنــوان  بــه  ســاختارگرایانه  ماحظــات  و  جامعه شــناختی 
الگویــی کاربــردی، بــه بررســی فیلم هــای رخشــان بنی اعتماد 
کتــاب بــر مبنــای جســت وجوی لحــن و  می پــردازد. تقســیم 
گرفتــه؛ رابطــه  ــار فیلمســاز صــورت  ــه در آث فضــای واقع گرایان
گانــه بررســی شــده و  واقعیــت و مســتندات او در فصلــی جدا
ســه فیلــم بانــوی اردیبهشــت، زیــر پوســت شــهر و قصه هــا 
واقعیــت گــون  گونا جلوه هــای  تمرکــز  کانــون  عنــوان   بــه 

بخش های پایانی کتاب را تشکیل داده اند.

تقدیر از عوامل »جناب خان«
جشــن ســاالنه انجمــن نمایشــگران عروســکی و انجمــن 
عروســکی  تیــم  از  تقدیــر  بــا  تئاتــر  خانــه  چهره پــردازان 
»جناب خــان« برگــزار شــد. محمــد بحرانــی ضمــن دشــوار 
کــودک و نمایــش عروســکی  کار در عرصــه  کــردن  توصیــف 
کار تیمــی اســت. مــن  گفــت: »جنــاب خــان« محصــول یــک 
کــرده ام، امــا افــرادی  گرایــش بازیگــری تحصیــل  خــود در 
ماننــد مریــم ســعادت و محمــد اعلمــی ایــن امــکان را فراهــم 
پیــدا  راه  عروســکی  نمایشــگران  خانــواده  بــه  کــه  کردنــد 
کنــم. در ایــن مراســم همچنیــن از علــی اعتصامی فــر و زهــرا 

شــهیدی بــا اهــدای لــوح تقدیــر قدردانــی شــد.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر دوشنبه  13  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 144»زیر پوست قصه ها« منتشر شد ســـــال دوم       ݡسݒ

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/21 تنظیم:  یخ  تار  9509970353600062 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه: 9409980365600841  9409980365600841 شماره بایگانی شعبه: 941169 پر
شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق(مجتمع شهید بهشتی تصمیم 
زند صفرقلی به نشانی شهرستان  نهایی شماره   شاکی: آقای غالمرضا هاشمی چادگانی فر
بی ـ خ منتظری ـ کوچه شهید هاشمی نژاد  متهم: آقای غالمرضا قاسم پور  اصفهان ـ حصه غر
اتهام: توهین   گردشکار: دادگاه  ـ سه راه احمدی   ـ استهبان  اصطهباناتی به نشانی فارس 

یر مبادرت به صدور رای می نماید. ونده ختم رسیدگی بشرح ز رسی محتویات پر پس از بر
رای دادگاه

یق  از طر تهدید  و  توهین  بر  دائر  پور اصطهباناتی  قاسم  آقای غالمرضا  اتهام  در خصوص 
ونده شکایت  با توجه به محتویات پر ارسال پیامک حسب شکایت آقای غالمرضا هاشمی 
د علی رغم ابالغ قانونی از  شاکی کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خو
و مستندًا به ماده 608 و 669 به تحمل 40 ضربه شالق  ز یق نشرآگهی بزه انتسابی محر طر
به اتهام توهین و دو سال حبس به اتهام تهدید محکوم می گردد بدیهی است در اجرای ماده 
وز  134 ق م ا مصوب 1392 مجازات اشد قابل اجرا می باشد رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ زاهدی فر   2831/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/12/27 تنظیم:  یخ  تار  9409970351502064 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه: 9409980351501136  9409980351501136 شماره بایگانی شعبه: 941248 پر
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه 
مرتضی  آقای  وکالت  با  احمد  زند  فر عبداللهی  مهدی  آقای  خواهان:   9409970351502064
اداری  ساختمان  چمران،  پل  ابتدای  کاوه،  خ  اصفهان،  نشانی  به  حسین  زند  فر قانعیان 
نشانی  به  یمان  نر زند  فر دومکانی  سهرابی  علی  آقای  خوانده:  واحد1   اول،  طبقه  آفتاب، 
مجهول المکان   خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. 
ونده ختم دادرسی را اعالم و با  مطالبه وجه چک تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پر

استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه
زارعی  مرتضی  آقای  و  قانعیان  مرتضی  آقای  وکالت  با  احمد  زند  فر عبداللهی  مهدی  آقای 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  یمان  نر زند  فر دومکانی  سهرابی  علی  آقای  طرفیت  به 
 ،  94/3/27-716489 های  شماره  به  چک  چهارفقره  وجه  یال  ر چهارمیلیون  و  شصت 
716490 ـ 94/4/27 ، 716491 ـ 94/5/27 و 716492 ـ 94/6/27 هر کدام به مبلغ شانزده 
یال از جاری 0109902595009 به عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی  میلیون ر
یه در جلسه رسیدگی  ده است . خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطار و تاخیر تادیه تقدیم نمو
با عنایت به مراتب فوق   . ده است  ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننمو و  شرکت نکرده 
خواسته ثابت مستندًا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
یه آن خوانده  و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفسار
از  تادیه  تاخیر  خسارت  خواسته،  اصل  بابت  یال  ر چهارمیلیون  و  شصت  پرداخت  به  را 
محاسبه  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  تغییر  مبنای  بر  که  وصول  زمان  تا  رسید  سر یخ  تار
ینه نشر آگهی، دو میلیون و سیصد و چهار  خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هز
دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنجاه  و  نهصد  و  میلیون  دو  و  الوکاله  حق  بابت  یال  ر هزار 
یخ ابالغ  از تار وز پس  در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست ر
وز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل  قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست ر

اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان    محمدرضا راجی   2828 / م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/26 تنظیم:  یخ  تار  9509976836800091 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه: 9409980352100593  9409980352100593 شماره بایگانی شعبه: 940449 پر
نهایی  تصمیم  قدوسی(  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   8 شعبه 
آقای  وکالت  با  علیرضا  زند  فر عبداللهی  فائزه  خانم  خواهان:  شماره9509976836800091 
زند احمد به نشانی استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر  طالب مستأجران کورتانی فر
بی، پ 51  خوانده: آقای مهدی حسن  و میمه، شاهین شهر، خ سعدی جنوبی، فرعی 2غر
زند عباس به نشانی مجهول المکان   خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی   پور غانمی فر

2. مطالبه نفقه   
رای دادگاه

زند علیرضا با وکالت طالب مستاجران گورتانی به طرفیت  خواسته خواهان فائزه عبداللهی فر
مهدی حسن پورغانمی مطالبه نفقه می باشد با توجه به سند نکاحیه شماره 7395 دفترخانه 
و در خصوص  ز است  بین طرفین محر ما  وجیت دائم فی  د علقه ز شماره 3 اصفهان وجو
نفقه  دائم  عقد  در  که  مدنی  قانون   1107 و   1106 مواد  صراحت  به  عنایت  با  خواسته  اصل 
ونده و اظهارات خواهان در جلسه  رسی اوراق و محتویات پر وجه بر عهده شوهر است و با بر ز
ده است و خوانده  وج نسبت به پرداخت نفقه همسرش اقدامی ننمو رسیدگی مبنی بر اینکه ز
ده است لذا دعوی خواهان را وارد  نیز در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاع موثری ننمو
وج  یافت نفقه می داند و با نظر موافق مشاور محترم قضایی ز وجه را مستحق در دانسته و ز
یخ 93/6/8 لغایت صدور حکم )95/1/25( به مبلغ 59340000  وجه از تار را به پرداخت نفقه ز
یال بابت حق  یال بابت خسارات دادرسی و 2400000 ر یال بابت اصل خواسته و 2930000 ر ر
یال  الوکاله وکیل محکوم می نماید خواهان مکلف است به محض اجرای حکم مبلغ 560200 ر
ظرف  و  است  غیابی  صادره  رای  نماید  پرداخت  دولت  حق  در  دادرسی  ینه  هز مابقی  بابت 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل اعتراض در محاکم محترم  بیست ر

تجدیدنظر استان است. 
رئیس شعبه 8 خانواده اصفهان ـ سید علی کاظمی   2833 / م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/26 تنظیم:  یخ  تار  9509970353200082 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه: 9309980362600878  9309980362600878 شماره بایگانی شعبه: 941207 پر
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   106( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   106 شعبه 
شهرستان  نشانی  به  مهدی  زند  فر دهقان  مرضیه  خانم  شاکی:   9509970353200082
زند ...  دی فر اصفهان ، خ میر، ک اله وردیخان 1 ، بن قباد پ 45  متهم: آقای رامین محمو
رسی محتویات  به نشانی مجهول المکان   اتهام: مزاحمت تلفنی  گردشکار: دادگاه پس از بر

یر مبادرت به صدور رای می نماید.  ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز
زند یارعلی دائر بر ایراد اهانت  دی برام فر رای دادگاه:در خصوص اتهام آقای رامین محمو
زند مهدی، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله شکایت  نسبت به خانم مرضیه دهقان فر
شاکی، استعالم صورت گرفته از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و همچنین مالحظه پیامک 
های توام با ایراد اهانت ارسالی از خط تلفن همراه متعلق به متهم به خط تلفن همراه شاکی 
و اینکه متهم علی رغم چندین بار ابالغ و نشر در آگهی حضوری در محل دادسرا و جلسه 
ده است و توجهًا به کیفرخواست صادره از  دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننمو
ز ندانسته و مستندًا به ماده 608  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، لذا بزه انتسابی را محر
یری صادر  قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت متهم به تحمل پنجاه ضربه شالق تعز
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین  وز از تار و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 ر
تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  وز  ر  20 مهلت  ظرف  مجددًا  و  شعبه 

استان اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  ـ محسن الهی نژاد     2836/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/12/05 تنظیم:  یخ  تار  9409970350702056 دادنامه:  شماره 
عابدینی  محمد  آقای  خواهان:   941067 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350700951
نشانی  به  جواد  زند  فر هرچگانی  نصیری  مالک  آقای  وکالت  با  د  محمو زند  فر کوهانستانی 
سوم    طبقه   ،110 پالک  گل،  دنیای  از  بعد  یعتی،  شر خیابان  باال،  چهارباغ  خیابان  اصفهان، 
زند عباسقلی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه  خوانده: آقای محمد حیدری فر
وجه بابت ... 2. تامین خواسته  3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  4. مطالبه خسارت دادرسی 
ونده و با استعانت از ایزد متعال ختم رسیدگی را اعالم و به  دادگاه با توجه به محتویات پر

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
مالک  آقای  وکالت  با  کوهانستانی  عابدینی  محمد  دادخواست  خصوص  دادگاه:در  رای 
یال وجه دو  نصیری هرچگانی بطرفیت محمد حیدری مبنی بر مطالبه ی مبلغ 300/000/000 ر
ئمه  برگ حواله به شماره 57470 ـ 93/9/15 و 57469-93/10/15 بر عهده تعاونی ثامن اال
ونده،  یال و خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر علیه السالم هر یک به مبلغ 150/000/000 ر
تصویر مصدق حواله ها و گواهی های عدم پرداخت آن و اینکه ماندن سند مذکور در دست 
د ارایه و  دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خو
به  و مستندًا  د  و مسلم تشخیص داده می شو ثابت  ادعای خواهان  و دفاعی نکرده،  ایراد 

ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198، 519، 502، 515، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
 8/400/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  یال  ر  300/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
ینه دادرسی و همچنین خسارت  یال بابت هز یال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 9/975/000 ر ر
رسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای  تاخیر تادیه از سر
ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ساالنه اعالمی 
و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  گردد.  می  صادر 
استان  در دادگاه تجدیدنظر  قابل تجدیدنظرخواهی  وز  ر  20 مزبور ظرف  انقضای مهلت  با 

اصفهان است.
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی ـ حقوقی اصفهان  هادی وطن خواه    2840 / م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/28 تنظیم:  یخ  تار  9509970350100088 دادنامه:  شماره 
زند  فر گیو  افشین  آقای  خواهان:    940224 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350100194
غالمرضا به نشانی اصفهان، جاده اصفهان شیراز ، کوی راه حق، خ شهید اربابی ، ک 11، 
د اباذری به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه  پ 1335  خوانده: آقای مسعو
سفته 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4. تامین خواسته  دادگاه 

ونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می نماید. با عنایت به محتویات پر
د اباذری به خواسته مطالبه وجه  رای دادگاه: درخصوص دعوی افشین گیو بطرفیت مسعو
یال بابت وجه تعداد 10 فقره سفته واخواست نشده به شماره خزانه  به مبلغ 125/000/000 ر
و   557723 و   603642 و   557724 و   873416 و   972016 و   972015 و   972014 کل  داری 
شرح  به  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  ینه  هز خسارت  بانضمام   602379 و   230757 و   557725
تقدیمی  دادخواست  مالحظه  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  تقدیمی  دادخواست 
وقت  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  اینکه  نظربه  و  مدرکیه  های  سفته  مصدق  ونوشت  ر و 
از  حاکی  که  دلیلی  و  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  نگردیده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  دادرسی 
ده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض  برائت ذمه خویش باشد ابراز ننمو
مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 522، 519، 198، 194 آیین دادرسی 
یال  مدنی و ماده 1301 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 125/000/000 ر
زش واقعی سفته بر مبنای نرخ تورم  بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ار
یخ 94/3/16 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از تار
یق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت  از طر از محاسبه  که پس 
رای صادره  دارد.  اعالم می  و  رات در حق خواهان صادر  کلیه خسارات دادرسی وفق مقر
قابل  وز  ر  20 از  و پس  این دادگاه  واخواهی در  قابل  ابالغ  از  وز پس  ر و ظرف بیست  غیابی 

تجدیدنظرخواهی است.
د مومن زاده   2842 / م الف دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان   داو

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/24 تنظیم:  یخ  تار  9509970353700073 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه 9409980350400571  9409980350400571 شماره بایگانی شعبه: 940746   پر
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   111( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   111 شعبه 
1ـ  نمایندگی  و  یت  با مدیر 9509970353700073 خواهان: شرکت گلستان )سهامی خاص( 
زند  ذری گلسفید با وکالت آقای محمد تقی فقیهی رنانی فر احمد نصیری پور 2ـ علی اکبر نو
اسداله به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ خمینی شهرـ میدان شهدا ابتدای 
  0913691025 همراه:  ـ   3 واحد  ـ  نادری  پوشاک  ـ  فوقانی  طبقه  ق  بر اداره  جنب  طالقانی  خ 
ها:  خواسته  المکان    مجهول  نشانی  به  علی  زند  فر دستجردی  رجبی  نعیمه  آقای  خوانده: 
1. مطالبه خسارت  2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه خسارت دادرسی   گردشکار: 
صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  رسی  بر با  دادگاه 

رای می نماید.
از  وکالت  به  اسداله  زند  فر رنانی  فقیهی  تقی  محمد  دادخواست  دادگاه:درخصوص  رای 
ذری گلسفید  یت احمد نصیری پور و علی اکبر نو شرکت گلستان )سهامی خاص( با مدیر
زند علی بخواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره  به طرفیت نعیمه رجبی دستجردی فر
های 1-936565-93/7/27 به مبلغ یکصد و بیست میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار 
یال  یال 2ـ 936567-93/8/2 به مبلغ یکصد و پنج میلیون و پانصد و چهل و چهارهزار ر ر
به عهده حساب جاری شماره 10/28002627/07 بانک سپه شعبه بوستان سعدی اصفهان 
ونده و  ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پر و هز

د اصل چکها و گواهی های عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده  وجو
و  نگردیده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  خوانده  اینکه  و  دارد  وی  مدیونیت  استمرار  در  ظهور  و 
و  ایراد  هر گونه  از  و مدارک خواهان  اسناد  و  نداشته  ارائه  د  بری ذمه خو بر  و مدرکی  دلیل 
اعتراض مصون مانده لذا خواسته خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستندًا به مواد 313، 
315، 320 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون 
صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی و یک 
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه  یال بعنوان اصل خواسته و هز هزار ر
رسید چکها تا زمان پرداخت که اجرای احکام محاسبه و از خوانده وصول و به  یخ سر از تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  خواهان پرداخت می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در  در همین شعبه و ظرف بیست ر

محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان   مرتضی براتی    2846/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/31 تنظیم:  یخ  تار  9509970353700135 دادنامه:  شماره 
نصری  طاهره  خانم  شاکی:      941070 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980358901666
پزشکی  علوم  دانشگاه  یب  جر هزار  شیراز  وازه  در نشانی  به  علی  محمد  زند  فر راینی 
پور  الیاسی  فرشته  خانم   .1 متهمین:  میالد   خوابگاه  خواهران  خوابگاههای  مجموعه 
به  قادر  زند  فر پور  الیاسی  صادق  آقای   .2 اصفهان   شهرستان  نشانی  به  قادر  زند  فر
با  دادگاه  گردشکار:  همراه    گوشی  سرقت   : اتهام    1 فرعی  تختی،  خ   ، یاسوج  نشانی 
رای صدور  به  مبادرت  یر  ز شرح  وبه  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  به   توجه 

می نماید.
زند قادر 2ـ صادق الیاسی پور دائر بر  رای دادگاه:در خصوص اتهام 1ـ فرشته الیاسی پور فر
ونده و بلحاظ فقدان دلیل کافی و با استظهار از  مشارکت در سرقت با عنایت به محتویات پر
اصل کلی برائت مستندًا به ماده 120 قانون مجازات اسالمی و ماده 4 قانون آیین دادرسی 
بر برائت متهم صادر و اعالم می گردد رای صادره  کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای 
وز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر  حضوری و ظرف 20 ر

مرکز استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ مرتضی براتی     2847/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/07/13 تنظیم:  یخ  تار دادنامه:9409970351401088  شماره 
 9409980351400201 کالسه  ونده  پر    940228 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351400201
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه 
زند محمد با وکالت آقای  9409970351401088 خواهان: آقای مرتضی عنایتی کردآبادی فر
باال،  چهارباغ  ابتدای  پل   33 ـ  اصفهان  نشانی  به  یم  کر زند  فر خوراسگانی  عموآقائی  سعید 
زند  فر دهاقانی  مالسعیدی  حمیدرضا  آقای   .1 خواندگان:     15 واحد   ،3 ط  باران،  مجتمع 
وی حسینیه اعظم، کفش  وبر ـ ر ـ خ موسوی  نصراله به نشانی اصفهان ـ شهرستان دهاقان 
ارمغان و کد پستی 8641934461 2. آقای مجید رفیعیان به نشانی مجهول المکان   خواسته 
ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. تامین خواسته  4. مطالبه 
سعید  آقای  وکالت  با  عنایتی  مرتضی  آقای  دعوی  خصوص  دادگاه:در  رای  چک    وجه 
مبلغ  مطالبه  بخواسته  رفیعیان  مجید  2ـ  مالسعیدی  حمیدرضا  1ـ  آقایان  بطرفیت  عموآقائی 
یال وجه یکفقره چک بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به  700/000/000 ر
لت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد  ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که دال
دلیلی  و  نیاورده  بعمل  و دفاعی  ایراد  وحه هیچگونه  از دعوی مطر اطالع  با  اینکه خواندگان 
بر  ده است مستند دعوی خواهان محمول  ننمو ارائه  برائت ذمه خویش  و  پرداخت دین  بر 
مواد  به  مستندًا  تشخیص  محقق  شده  مطرح  دعوی  در  را  خواهان  دادگاه  تلقی،  صحت 
امور مدنی خواندگان را  انقالب  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  519، 198، 522 قانون 
یال  ر  2/455/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  700/000/000 مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا 
ینه دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  بابت هز
رسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید  یخ سر بر اساس شاخص بانکی از تار
وز پس از ابالغ قابل  رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست ر
ده و در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت  اعتراض در محاکم تجدیدنظر بو

وز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 20 ر
وجنی    2848/م الف وح اله اقبالی بر رئیس شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان ـ ر



مظلومی درباره عمران زاده 
تصمیم می گیرد

ــا وضعیــت  در جلســه میــان افشــارزاده و مظلومــی قــرار شــد ت
گذشــته  روز  شــود.  مشــخص  زودی  بــه  آبی هــا  مدافــع 
و  عبداللهــی  نصــراهلل  افشــارزاده،  بهــرام  میــان  جلســه ای 
شــد.  برگــزار  جوانــان  و  ورزش  وزارت  در  مظلومــی   پرویــز 
در ایــن جلســه آخریــن وضعیــت اســتقاللی ها بررســی شــد و 
یکــی از مهم تر یــن بحث هــای ایــن جلســه، وضعیــت حنیــف 
عمــران زاده بــود. بــا توجــه بــه محرومیــت مگویــان در مقابــل 
کتورســازی، وضعیــت عمــران زاده بررســی و قــرار شــد پرویز  ترا
ــاره وضعیــت عمــران زاده  مظلومــی در روزهــای پیــش رو درب

تصمیــم نهایــی را بگیــرد و آن را بــه افشــارزاده اطــالع دهــد.

 الشحانیه 
کتورسازی به دنبال سرباز ترا

رفیعــی  ســروش  جــذب  بــه  قطــر  الشــحانیه   باشــگاه 
کتورســازی عالقــه دارد و در آســتانه جــذب  ســتاره ســرباز ترا
قطــر  الــرای  روزنامــه  گــزارش  بــه  اســت.  بازیکــن  ایــن 
کتورســازی در  ســروش رفیعــی یکــی از بازیکنــان خــوب ترا
کــه  فصــل جــاری بــوده؛ بــه ویــژه در لیــگ قهرمانــان آســیا 
گذاشــته اســت و توجــه  عملکــرد خوبــی از خــود بــه نمایــش 
کــرده اســت. روزنامــه  تیــم هــای قطــری را بــه خــود جلــب 
الــرای قطــر نوشــت که درخشــش رفیعی در لیــگ قهرمانان 
آســیا توجــه ســران باشــگاه الشــحانیه قطــر را بــه خــود جلب 
بازیکــن  ایــن  ســریع  خیلــی  می خواهنــد  آن هــا  و   کــرده 
را جــذب تــا تمرینــات خــود را بــه صــورت جــدی شــروع کنند 
و آمــاده رقابــت در فصــل جــاری لیگ ســتارگان قطر شــوند. 
کــه الشــحانیه بــه زودی فصــل آمادگــی خــود   قــرار اســت 

گرانادا اسپانیا اردو بزند. کند و در  را شروع 

 مسابقات زهرا نعمتی 
را از دست ندهید

ــو ۲۰۱۶ از  تماشــای عملکــرد زهــرا نعمتــی در پارالمپیــک ری
کمیتــه بیــن المللــی پارالمپیــک توصیــه شــده  ســوی ســایت 
اســت. نعمتی، یکی از مشــهورترین ورزشــکاران پارالمپیکی 
ایــران اســت. او در بازی هــای قهرمانــی آســیا در ســال ۲۰۱۵ 
موفــق بــه کســب مــدال طــال شــد و بــه بازی هــای پارالمپیــک 
کــرد. نعمتــی در ۲۰۱۲ لنــدن یــک رکــورد  ریــو ۲۰۱۶ راه پیــدا 
ریکــرو  مــاده  و در  گذاشــت  بــر جــای  از خــود  پارالمپیکــی 
کســب مــدال طــال شــد. وی  انفــرادی w۲/w۱ موفــق بــه 
همچنیــن در رقابت هــای ریکــرو آزاد بانــوان بــه مــدال برنــز 
رســید. موفقیــت نعمتــی باعــث پوشــش خبــری رســانه های 
شــرکت  بــرای  ایرانــی  زنــان  الهام بخــش  و  شــده   داخلــی 

در رشته های پارالمپیکی به ویژه تیر و کمان شده است.

 تکواندوکاران مرد المپیکی 
نیاز به روان شناس ندارند

ــه  ــان اینک ــا بی ــدو ب ــی تکوان ــای مل ــم ه ــازمان تی ــس س ریی
بــرای  روان شــناس  بهتریــن  خــود  تکوانــدو،  مربیــان 
گفــت: در  ورزشــکاران اعزامــی بــه المپیــک ریــو هســتند 
کنونی، مردان تکواندوکار مشــکالت روان شــناختی  شــرایط 
کــه بخواهیــم از وجــود یــک روان شــناس اســتفاده  ندارنــد 
کنیــم. غالمحســین ذوالقــدری در بــاره علــت امتنــاع مربیــان 
تیــم  ملــی تکوانــدو مــردان بــرای اســتفاده از روان شــناس در 
کنــار تیــم اعزامــی به المپیــک ریو افزود: اســتفاده از مســایل 
روان شــناختی در ورزش و به ویــژه  بــرای ورزشــکاران خــاص 
بســیار حایــز اهمیــت اســت و فدراســیون تکوانــدو در طــی 
کــرده هــم از وجــود روان شناســان  ســال های اخیــر ســعی 
البتــه  شــود.  بهره منــد  داخلــی  هــم  و  خارجــی  حر فــه ای 
گــر خــود مربــی بــه تکینک هــای روان شــناختی  معتقــدم ا
در  را  ورزشــکاران  شــرایط  می توانــد  بهتــر  باشــد  آشــنا 
ر قا بت هــای حســاس و مهــم درک و بــه آن هــا راهکارهــای 

کنــد. الزم را نســخه 

 ایران و کره جنوبی 
شانس بیشتری برای صعود دارند

کــه شــانس  کــرد  ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال قطــر اعتــراف 
کــره جنوبــی بــرای صعــود بــه جــام جهانــی ۲۰۱8  ایــران و 
روســیه بیشــتر از دیگــر تیم هاســت. دانیــل کارینو ســرمربی 
گفــت: چــه بســا بســیاری بــر  اروگوئــه ای تیــم ملــی قطــر 
ــه جــام جهانــی ۲۰۱8  کــه صعــود قطــر ب ــاور باشــند  ایــن ب
روســیه یــک شــگفتی بــزرگ خواهــد بــود؛ امــا مــن این گونــه 
کــه ایــن شــانس را  فکــر نمی کنــم و بــر ایــن بــاور هســتم 
کنیــم. البتــه بایــد  کــه بــه جــام جهانــی راه پیــدا  داریــم 
کــره جنوبــی  کــه تیم هــای ملــی ایــران و  ایــن را بگویــم 
از شــانس بیشــتری بــرای صعــود برخــوردار هســتند. هــم 
کــره جنوبــی تیم هایــی قــوی هســتند؛ آن هــا  ایــران و هــم 
ــی  ــث م ــم باع ــن ه ــد و همی ــادی دارن ــر زی ــان لژیون بازیکن

شــود تــا شــانس بیشــتری بــرای صعــود داشــته باشــند.

 سرمربی تیم ملی 
فقط یک توریست بود

ملــی  تیــم  ســرمربی  عملکــرد  از  انتقــاد  بــا  جوهــری  وحیــد 
ــاد علــی قرائــت، باعــث شــد  گفــت: اشــتباه های زی رویینــگ 
ایــن نتایــج در رویینــگ ایجــاد شــود. ملی پــوش رویینــگ 
ــی در ایــن  ــه اشــتباه های ســرمربی تیــم مل ــا اشــاره ب ــران  ب ای
ــای قرائــت در ایــن مــدت  ــه نظــرم آق ــرد: ب ک ــح  مــدت، تصری
کــه بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی به  فقــط یــک توریســت بــود 
کشــورهای مختلــف ســفر می کــرد. در مســابقات دانشــجویان 
بــود و تیــم  کــرده   را اشــتباه اعــالم  هــم ســاعت مســابقات 
که تیم از مســابقات دانشــجویان برگشــت  حذف شــد. زمانی 
هــم برنامه ریــزی مناســبی از مربــی ندیدیــم و حتــی ایــران در 
مســابقات قهرمانــی جهــان زیــر ۲3 ســال هــم نماینــده ای 
نداشــت. ملی پــوش رویینــگ ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب 
کــه وقتــی کمیتــه مســئول مســتقیمی نــدارد، همیــن وضعیــت 
گفــت: رویینــگ هیــچ مســئول مســتقیمی  ایجــاد می شــود، 

ــد. ــا را ببین ــه وضعیــت م ک ــود  ــس نب ــدارد و هیچ ک ن

کوتاه از ورزش

کی روش بازمی گردد دستیار 
کارلــوس  کــروز بــه احتمــال فــراوان همــراه بــا  اوســیانو 
کــروز  »اوســیانو  برمی گــردد.  تهــران  بــه  کــی روش 
کــه فقــط ســه روز  کــی روش در حالــی  کارلــوس  دســتیار 
بــه تهــران آمــده بــود، بــی آنکــه مســئوالن فدراســیون 
کــرد و بــه  کشــور را تــرک  فوتبــال را در جریــان بگــذارد، 
پرتغــال برگشــت. علــت ایــن اتفــاق هــم بــه ادعــای 
ــد.  ــرار داده بودن ــارش ق ــه در اختی ک ــود  ــه ای ب او، خان
داشــت  قصــد  پرتغــال  از  بازگشــت  از  پــس  اوســیانو 
آن جــا  در  همیشــه  مثــل  و  بــرود  المپیــک  هتــل  بــه 
کــه هتــل پــر اســت.  مســتقر شــود، امــا متوجــه شــد 
کــی روش  کفاشــیان دســتور داد تــا دســتیار  پــس از آن 
ــو  ــال اوکتاوی ــه قب ک ــی  ــد؛ در مجتمع ــهران ببرن ــه ش را ب
ســرمربی فوتبــال ســاحلی هــم در آن مســتقر بــود. ایــن 
کنــار اتوبــان نیایــش قــرار دارد و آدم هایــی  مجتمــع در 
گویــا  دارنــد.  حضــور  آن  در  مختلــف  قشــرهای  از 
ایــن رفت وآمدهــا بــه مجتمــع و همیــن طــور شــرایط 
محیطــی باعــث شــد تــا اوســیانو خشــمگین شــود و 
ــرد.  ــال را بگی ــه پرتغ ــت ب ــت بازگش ــودش بلی ــرای خ ب
کــه مســئوالن فدراســیون تــازه پــس  جالــب اینجاســت 
کشــورش متوجــه ناراحتــی اش  از بازگشــت اوســیانو بــه 
بــا  پرتغــال  بــه  بازگشــت  در  مربــی  ایــن  شــدند. 
کــرد و قــرار شــد ســرمربی تیــم  کــی روش هــم صحبــت 
ملــی در ایــن زمینــه پیگیری هایــی را انجــام دهــد.

 دایی، صادقی و ابراهیمی
 باید بروند

کــه در آســتانه  کســی  حامــی مالــی صبــای قــم می گویــد: 
علــی  کــرده،  عنــوان  را  تیــم  مشــکالت  اســتقالل  بــازی 
ســرمربی  متعــدد  انتقــادات  جــواب  در  او  و  بــوده  دایــی 
ح  کــه ســناریوی ســاختگی بــرای مطــر گردانش  صبــا و شــا
کــرده اســت.  تیــم داشــتند، مصاحبــه  کــردن مشــکالت 
گرس  ســید عبدالرضــا موســوی، مدیــر عامــل هواپیمایــی زا
گفتــه می شــود از دوســتان  کــه  کیــش  و هتــل داریــوش 
نزدیــک امیــر قلعه نویــی نیــز بــه حســاب می آیــد امســال 
حامــی مالــی صبــای قــم شــد و پیــش از نیم فصــل، ۵۰ 
کــرد تــا  کادر فنــی و بازیکنــان را پرداخــت  درصــد قــرارداد 
گذشــته مشــکل مالــی نداشــته  صبــا برخــالف ســال های 
از  تــن  چنــد  و  دایــی  علــی  اخیــر  اظهــارات  ولــی  باشــد؛ 
بازیکنــان صبــای قــم موجــب شــد او دیگر از ســرمایه گذاری 
دلــزده شــود. او همچنیــن می گویــد: بــه اعضــای هیئــت 
کــرده محمــد دایــی، ابوالفضــل  مدیــره باشــگاه صبــا اعــالم 
ــه  ک ــی  ــل اظهارات ــه دلی ــی ب ــین صادق ــی و امیرحس ابراهیم

گذاشــته شــوند. کنــار  دور از شــأن او بــوده، بایــد از تیــم 

 توافق آذری و طاهری 
بر سر مسلمان

باشــگاه  محــل  در  آهــن  ذوب  باشــگاه  عامــل  مدیــر 
باشــگاه  در  آذری  ســعید  شــد.  حاضــر  پرســپولیس 
کبر  کــرد و بعد از نشســت بــا علی ا پرســپولیس حضــور پیــدا 
از  ذوب آهــن  باشــگاه  طلــب  دریافــت  ســر  بــر  طاهــری 
باشــگاه پرســپولیس بــا وی بــه توافــق رســید. بــر اســاس 
ارســال  بــا  پرســپولیس  باشــگاه  شــده  انجــام  توافــق 
طلــب  پرداخــت  خواهــان  لیــگ  ســازمان  بــه  نامــه ای 
باشــگاه ذوب آهــن از درآمــد ایــن باشــگاه از ســازمان لیــگ 
خواهــد شــد. باشــگاه پرســپولیس بابــت انتقــال محســن 
ــغ 3۲۰  کل مبل ــان در  ــام صادقی ــد پی ــق رش ــلمان و ح مس
میلیــون تومــان بــه باشــگاه ذوب آهــن بدهــکار اســت و 
کســر  ایــن مبلــغ از درآمــد باشــگاه تهرانــی از ســازمان لیــگ 

و بــه حســاب باشــگاه اصفهانــی واریــز خواهــد شــد.

کریمی مورد عجیب یعقوب 
هرچنــد هافبــک اســتقالل در ایــن روزهــا در آمادگــی کامــل 
بــه ســر می بــرد و حضــور پررنگــی در تمرینــات تیمــش 
بــه  بــرای آبی هــا  بــا ایــن حــال او فعــال نمی توانــد  دارد 
هنــوز  اینکــه  دلیــل  بــه  کریمــی  یعقــوب  بــرود.  میــدان 
پــول رضایت نامــه باشــگاه ســپاهان را بــه حســاب ایــن 
باشــگاه واریــز نکــرده اســت، از ســوی کمیتــه انضباطــی تــا 
کادر فنــی اســتقالل  اطــالع ثانــوی محــروم شــده اســت و 
کنــد. البتــه فعــال بحثــی  ــد از حضــور او اســتفاده  نمی توان
ــه باشــگاه  ــا او پــول رضایت نامــه اش را ب ــاره اینکــه آی درب
ح نشــده تــا حضــور او در  ســپاهان می دهــد یــا نــه، مطــر
کتورســازی همچنــان در هالــه ای  بــازی حســاس برابــر ترا

ــرار داشــته باشــد. از ابهــام ق

فوالدی ها علیه اسکوچیچ
فوالدی هــا بــا آوردن بنــری در بــازی بــا اســتقالل اهــواز، 
اهــواز  دربــی  شــدند.  اســکوچیچ  برکنــاری  خواســتار 
بــا حواشــی زیــادی بــه پایــان رســید و در پایــان فــوالد 
بــا هــت تریــک انصــاری توانســت پیــروز نبــرد شــود. 
هــواداران فــوالد از ابتــدا تــا انتهــای بــازی خواســتار رفتــن 

شــدند. اســکوچیچ  و  کاه کــش  اژدری زاده، 

 جدایی حاج صفی 
از فرانکفورتی ها

برابــر  شکســت  بــا  فرانکفــورت   FSV نابســامان  شــرایط 
کایزرســالترن بدتــر شــد تــا ایــن تیــم در یــک قدمــی ســقوط 
کــه منجــر بــه جــدا  از بونــدس لیــگا B قــرار بگیــرد. اتفاقــی 
شــدن بســیاری از بازیکنــان و چهره هــای سرشــناس ایــن تیــم 
کــه در  خواهــد شــد؛ از جملــه ملی پــوش ایرانــی فرانکفورتی هــا 
نیم فصــل دوم یکــی از بهتریــن مهره هــای تیمــش قلمــداد 
کــه در ابتــدای فصــل در  شــده اســت. احســان حاج صفــی 
تصمیمــی غیرمنتظــره ســپاهان را رهــا و راهــی بونــدس لیــگا 
کنــد  ــا پیراهــن تیــم نه چنــدان مطــرح FSV را برتــن  B شــد ت
کــه بــا باشــگاه فرانکفورتــی دارد می توانــد  طبــق قــراردادی 
بــا پرداخــت پولــی ناچیــز رضایتنامــه اش  در پایــان فصــل 
را دریافــت و راهــی تیــم دیگــری شــود. از همیــن رو آخریــن 
اخبــار در خصــوص ایــن بازیکــن حکایــت از ایــن دارد کــه حــاج 
صفــی بــا اتمــام فصــل از تیمــش جــدا و راهــی یکــی از تیم هــای 

سرشــناس در لیــگ اتریــش یــا بلژیــک می شــود.

همگام با ورزش

شــد  تمــام  پانزدهــم  لیــگ  هشــتم  و  بیســت  هفتــه 
رســید  صــدر  بــه  تهــران  اســتقالل  آن  انتهــای  در  و 
رده هــای  در  پرســپولیس  و  خوزســتان  اســتقالل  و 
گل  کــه رکــورد تعــداد  گرفتنــد؛ در هفتــه ای  بعــد قــرار 
را  تیــم  سیســتم  شــدیم  مجبــور  شــد  شکســته  لیــگ 
ح   3-۴-3 بنویســیم. تیــم منتخــب هفتــه بدیــن شــر

است:
دروازهبان

علیرضابیرانوند)نفتتهران(
دروازه بــان خــرم آبــادی نفــت تهــران برابــر پرســپولیس 
کنــد  محافظــت  دروازه اش  از  خوبــی  بــه  توانســت 
رقــم  را  صــدر  از  پرســپولیس  ســقوط  موجبــات  و 
کــه  داشــت  کوچکــی  اشــتباهات  وی  البتــه  بزنــد. 
گذشــتند تــا نفــت در ایــن  خوش شــانس بــود و بــه خیــر 

کنــد. بــازی بــا بــرد زمیــن را تــرک 
مدافعان

میالدفخرالدینی)استقاللتهران(
نقــش  در  پیاپــی  هفتــه  دومیــن  بــرای  فخرالدینــی 
گل دوم برابــر فــوالد  کــه پــاس  گرفــت. او  پاســور قــرار 
گل دوم را داد تــا  را داده بــود، برابــر ســایپا نیــز پــاس 
گل پــاس  ایــن  و  برســد  جــدول  صــدر  بــه   اســتقالل 

تضمینــی بــرای موفقیــت اســتقالل در انتهــای فصــل 
باشــد.

سیدجاللحسینی)نفتتهران(
مدافــع ملی پــوش ســابق پرســپولیس در قامــت تیــم 
نفــت برابــر تیــم ســابقش خــوش درخشــید و مانــع شــد 
کــه در تمــام بازی هــای ایــن فصــل  ــا پرسپولیســی ها  ت

گلزنی شــان ادامــه دهنــد. گل زده بودنــد بــه  لیــگ 
وحیدحمدینژاد)نفتتهران(

نفــت  باتجربــه  بازیکــن  دیگــر  جــالل،  ســید  کنــار  در 
و  کــرد  کمــک  تیمــش  دفاعــی  کارهــای  بــه  بســیار 
برابــر قرمزهــا  بــاز شــدن دروازه اش  از  توانســت مانــع 
شــود تــا پرســپولیس پــس از بیشــتر از ۲۰۰ روز ببــازد.

هافبکها
کتورسازی( سروشرفیعی)ترا

گلزنــی مقابــل دیگــر  ــر  ســروش خوش تکنیــک عــالوه ب
بــرای  زیــادی  موقعیت هــای  توانســت  نظامــی  تیــم 
ــان  ــر بازیکن ــار و دیگ ــک بختی کم ــه  ــازد و ب ــش بس تیم
میانــه زمیــن را بــه نفــع خــود رقــم بزنــد تــا قلعه نویــی از 

ــد. ــحال باش ــی خوش ــن بازیکن ــتن چنی داش
فرشیداسماعیلی)استقاللتهران(

تهــران  تختــی  ورزشــگاه  در  آبی هــا  شــیرین  بــرد   در 
تیــم میانــه  ایــن  بازیکــن جــوان  فرشــید اســماعیلی، 
کنــار ابراهیمــی  کــرد و در  میــدان را بــه خوبــی جمــع 
تــا  گذرانــد  را  فــوالد روز خوبــی  و دیگــر هافبک هــای 

اســتقالل بــاز هــم بــه صــدر برســد.

کریمی)سپاهان( علی
کــرده  کــه ســپاهان ســرمربی اش را عــوض  در روزهایــی 
اســت  شــده  اســتیماچ  جانشــین  زاغی نــژاد  و   اســت 
کریمــی در ایــن  ــد. علــی  ــاز هــم زردهــا توانســتند ببرن ب
کــرد و برای  کلیــدی میانــه میــدان را بــازی  بــازی نقــش 

گل بزنــد. تیمــش توانســت 
وحیدامیری)نفتتهران(

هــزار   ۹۰ حضــور  در  تهــران  نفــت  مهــم  پیــروزی  در 
مهمــی  نقــش  امیــری  وحیــد  پرسپولیســی ها،  نفــری 
داشــت؛ فــرار او از ســمت چــپ و ضربــه اش از میــان 
گلــی  گل اول نفتی هــا شــد؛  پاهــای سوشــا، تبدیــل بــه 

کــه ممکــن اســت جــام را از پرســپولیس بگیــرد.
مهاجمان

رحیمزهیوی)استقاللخوزستان(
راه  برابــر  خوزســتان  اســتقالل  سوســنگردی  مهاجــم 

آهــن ســتاره بــود؛ او عــالوه بــر موقعیت ســازی بــرای 
کــه یکــی  گل بزنــد  دیگــر بازیکنــان تیمــش توانســت دو 

کرنــر زده شــد. از آن هــا از روی نقطــه 
ساسانانصاری)فوالدخوزستان(

هت تریــک انصــاری در بــازی دربــی اهوازی هــا باعــث 
ج  خــار را  زمیــن  پیــروزی  بــا  تیمــش  اســکوچیچ  شــد 
کــه  کنــد. ایــن دومیــن هت تریــک لیــگ پانزدهــم بــود 

ــه اســم ساســان انصــاری نوشــته شــد. ب
کتورسازی( فرزادحاتمی)ترا

کتورســازی  کــه نیم فصــل از ملــوان بــه ترا فــرزاد حاتمــی 
آمــده بــود، برابــر تیــم ســابقش فــوق العــاده درخشــید؛ 
گل داد تــا ســتاره بی چــون  گل زد و یــک پــاس  او دو 
و چــرای بــازی تیمــش برابــر ملــوان نــام بگیــرد و بــه 
کمــک شــایانی  رســیدن تیمــش بــرای ســهمیه آســیایی 

کنــد.

جالیخالیپرسپولیسیها

تیم منتخب هفته بیست و هشتم لیگ برتر

ــرد: حــق باشــگاه اســت  ک ســرمربی تیــم ســپاهان اعــالم 
کــره  کــه می خواهــد بــرای فصــل بعــد مذا بــا هــر مربــی 
ــی  ــروزی متوال ــه دو پی ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــم زاغی ن ــد. قاس کن
کادر فنــی بــه دســت آمــده   کــه از زمــان حضــورش در راس 

کــه ایــن قرعــه  بیــان می کنــد: خوشــحالم 
بــه نــام مــن افتــاده تــا تیــم نتیجــه بگیــرد. 
بایــد از همیــن جــا از زحمــات حســین فرکــی 
و ایگــور اســتیماچ تشــکر کنــم. هــردوی این 
زحمــت  ســپاهان  بــرای  بســیار  عزیــزان، 
کشــیدند. ایــن دو نفــر شــخصیت واالیــی 
گرفتــم.  یــاد  آن هــا  از  واقعــا  مــن  و  دارنــد 

کــم کاری برخــی بازیکنــان در  زاغی نــژاد دربــاره شــایعه 
ــی  ــن موضوع ــز چنی ــد: هرگ ــار می کن ــتیماچ اظه ــان اس زم
بــا  همیشــه  ســپاهان  بازیکنــان  اســت.  نبــوده  ح  مطــر
بــرای  مســایل  ایــن  و  می کشــند  زحمــت  دل  و  جــان 
کــردن جــّو تیــم اســت. بــه هــر حــال اســتیماچ بــا  خــراب 

کســی  هــر دلیلــی نتوانســت نتیجــه بگیــرد و نبایــد بــه 
کــره باشــگاه بــا  تهمــت زد. ســرمربی ســپاهان دربــاره مذا
عبــداهلل ویســی می گویــد: هرگــز از ایــن مســئله ناراحــت 
کــه دوســت  نیســتم. حــق باشــگاه اســت بــا هــر مربــی 
و  کنــد  کــره  مذا بعــد  فصــل  بــرای  دارد 
کــه ۱۴ ســال  کســی  مــن هــم بــه عنــوان 
کــه  روزی  تــا  کــردم  فعالیــت  ســپاهان  در 
باشــم بــا تمــام وجــود بــرای موفقیــت تیمــم 
کــه  هرچیــزی  امیــدوارم  می کنــم.  تــالش 
بیفتــد.  اتفــاق  باشــگاه  بــرای  اســت  خیــر 
ــا  ــاره وضعیــت محــرم نویدکی ــژاد درب زاغی ن
کــه مــن از محــرم  بیــان می کنــد: واقعیــت ایــن اســت 
کــردم او برگــردد؛ امــا دالیلــی بــرای خــودش  خواهــش 
کنــار تیــم نباشــد.  داشــت و ترجیــح داد در ایــن مقطــع 
مــن فکــر می کنــم نویدکیــا، بازیکــن ارزشــمندی اســت و 
بــه عنــوان ســرمایه باشــگاه بایــد احترامــش حفــظ شــود.

زاغی نژاد:
کره با ویسی ناراحت نیستم از مذا

یــک  گفــت: در  آســیا  نفــر ســوم وزنه بــرداری ســنگین وزن 
کنــم، امــا بــه دلیــل  کار  ضــرب انصافــا می توانســتم بهتــر 
موالیــی  بهــادر  بــودم!  شــده  هــول  وزنه هــا  زیــاد  ســبکی 
ــز  ــک برن ــال و ی ــدال ط ــک م ــب ی کس ــود و  ــرد خ ــاره عملک درب

از  کــرد:  بیــان  آســیا  قهرمانــی  مســابقات  در 
عملکــردم در دو ضــرب راضــی هســتم؛ زیــرا 
هــر ســه حرکــت را توانســتم انجــام دهــم؛ در 
یــک ضــرب انصافــا می توانســتم بهتــر از ایــن 
کنــم؛ امــا نشــد و در مســابقه بعــدی جبــران  کار 

می کنــم.
 او ادامــه داد: در یــک ضــرب وزنه هــا بســیار 

ســبک بودنــد و بــه دلیــل ســبکی زیــاد نتوانســتم آن را کنتــرل 
کنــم؛ بنابرایــن خیلــی راحــت وزنه هــا را رهــا کردم. ان شــاءاهلل 
ــا  ــم را ارتق ــک ضرب ــورد ی ــه رک ک ــم  ــعی می کن ــر س ــام فج در ج
دهــم تــا در المپیــک بتوانــم بــا خیــال راحــت بــر روی دو 
ــه  ک ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــم. موالی کن ــز  ــرب تمرک ض

ســبکی  فقــط  ضــرب  یــک  در  نکردنــش  کار  خــوب  دلیــل 
و  بــود  ســبک  وزنه هــا  بلــه.  گفــت:  اســت،  بــوده  وزنه هــا 
خــودم نیــز هــول شــده بــودم. مشــکل خــاص دیگــری وجــود 
ــد رکــورد یــک  ــا المپیــک می توان ــاره اینکــه ت نداشــت. او درب
کــرد: بهتریــن  ضــرب خــود را ارتقــا دهــد، بیــان 
رکــورد یــک ضــرب مــن، مربــوط بــه مســابقات 
کیلوگــرم را ثبــت  کــه ۲۰3  جهانــی ۲۰۱3 بــود 
کــردم. بــرای المپیــک مســلما بایــد بیشــتر از 
مدعــی  می خواهــم  گــر  ا بزنــم؛  وزنــه  این هــا 
ضــرب  یــک  در  بایــد  باشــم  مجمــوع  مــدال 
بــا  ضــرب  دو  در  کــه  کنــم  کار  خــوب  آنقــدر 
اســترس  و  بــروم  بــر روی تختــه مســابقات  راحــت  خیــال 
کــه  نداشــته باشــم. نفــر ســوم آســیا در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کیلوگــرم هــم وزنــه  در دو ضــرب می توانســت بیشــتر از ۲۴7 
کــه  کــرد: اصــال بــه ایــن موضــوع فکــر نکــردم  بزنــد، تصریــح 

می توانــم در دو ضــرب بیشــتر وزنــه بزنــم یــا نــه.

گواردیــوال اخیــرا بــه عنــوان ذخیــره از او  مهاجــم متعصــب بایــرن از اینکــه پــپ 
جــاری  فصــل  دوم  و  ســی  هفتــه  ادامــه  در  نــدارد.  گالیــه ای  می کنــد،  اســتفاده 
بوندســلیگا بایــرن مونیــخ در آلیانــس آرنــا مقابــل گالدباخ ۱-۱ مســاوی کرد تا تکلیف 
قهرمانــی اش بــاز هــم بــه بازی هــای باقی مانــده فصــل موکــول شــود. بعــد از پایــان 
ایــن مســابقه، تومــاس مولــر در مصاحبــه با شــبکه تلویزیونی »اســکای« گفــت: »درد 
ــت  ــده اس ــردد. ناامیدکنن ــازی ورق برگ ــر ب ــودی، آخ ــاده ب ــو افت ــر ۰ جل ــی ۱ ب  دارد وقت
ــا یــک پیــروزی می توانــی قهرمــان شــوی. البتــه در شــرایط  کــه ب مخصوصــا وقتــی 
کــه ترکیــب تیــم تغییــر یابــد؛ زیــرا مــا بایــد سه شــنبه  کنونــی مهــم اســت  حســاس 
کنیــم. بی صبرانــه منتظــرم از ایــن مرحلــه بــا موفقیــت  یــک آتش بــازی حســابی 
ــاره وضعیــت اخیــر بایــرن و حضــورش در مراحــل آخــر  رد شــویم.« ایــن بازیکــن درب
گذشــته  کامــل نداریــم؛ قطعــا طــی هفته هــای  جام هــای مختلــف، افــزود: »رضایــت 
گرچه  فشــار زیــادی را تحمــل کرده ایــم و ایــن چیــزی نیســت که بتــوان مخفی کــرد. ا
کنــار هــم ایســتاده ایم و هــوای هــم را داریــم، امــا دیگــر شــرایط  مــا بــه عنــوان تیــم 
طــوری نیســت کــه بــه آســانی قابــل کنتــرل باشــد. دیگــر نمی توانیــم زیــاد گل بزنیــم. 
گشــایش دهــد. قطعــا روز  کارمــان را  کــه بــاز هــم  داریــم دنبــال افزونــه ای می گردیــم 
سه شــنبه وظیفــه دشــواری داریــم؛ امــا مــا بایــرن هســتیم! مــا در آســتانه یــک بــازی 
کامــال امیدوارکننــده بــه نظــر می رســند.  کــه در ایــن زمینــه آمارهــا  خانگــی هســتیم 
بــه نظــر مــن علــت تقســیم امتیــاز در بــازی امــروز مربــوط بــه تغییــرات ترکیــب نبــود. 

مولر: خودم را پنهان نمی کنم

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

دایی، صادقی و ابراهیمی  باید بروند دو شنبـــــه  13 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 144 ســـــال دوم       ݡسݒ

عادل در محاصره سلفی گیران

نقدو بررسی برنامه نود روز یکشنبه با حضور عادل فردوسی پور، مجری این برنامه در دانشگاه تهران برگزار شد. در پایان این نشست 

گذراند. عادل فردوسی پور مدتی را میان عالقه مندان خود 

کاتاالن هــا  بارســا،  و  بتیــس  شنبه شــب  بــازی  در  وســترمن  هایکــو  اخــراج  بــا 
ــار بیشــتر از  ــا یــک ی ــار در ایــن فصــل )در تمــام رقابت هــا( ب ــرای دوازدهمیــن ب ب

حریفشــان، بــازی را بــه اتمــام رســاندند. 
ــار بیشــتر از حریفــش بــه  ــا یــک ی در اللیــگا نیــز بارســلونا مجموعــا 257 دقیقــه ب
بــازی ادامــه داده اســت. از ایــن 12 بــازی، بارســا در 10 بــازی پیــروز شــده و تنهــا 
کــه  کالســیکو بــود  در آل مادریــگال مقابــل ویارئــال 2-2 متوقــف شــد و در آل 

کــرد. گــذار  بــازی را بــه رئــال 10 نفــره وا
کــه ایــن یک  گرفتــه شــده اســت   در فصــل جــاری 19 بــار بــه ســود بارســلونا پنالتــی 
کارشناســان 7 تــای ایــن پنالتی هــا نادرســت  گفتــه  رکــورد بــه شــمار می آیــد. بــه 
بــوده اســت. در اســپانیا رئــال مادریــد بــا 9 پنالتــی پــس از بارســلونا قــرار دارد. از 
کــرده اســت. خاویــر ماســکرانو  طرفــی تیــم انریکــه تنهــا 8 دقیقــه 10 نفــره بــازی 
کــرد. بارســا در ایــن بــازی 3 بــر 1 پیــروز  در دیــدار برابــر ایبــار زمیــن بــازی را تــرک 

شــد. 
کارت  کارت زردهــا نیــز ســهم آبی اناری هــا 53 و ســهم حریفــان ایــن تیــم 105  در 
گودیــن، فلیپــه لوییــس، یورنتــه، ایتــورا، ورانخــس  اســت. اخــراج یرایســوس، 
مقابــل  در  حریــف  بازیکنــان  اخــراج  از  گوشــه ای  فقــط  وســترمن،  و  رامــوس 

بارسلوناســت. 

هفته پایانی لیگ برتر

جمعه 24 اردیبهشت 1395

18:00 راه آهن-پرسپولیس

 18:00 استقالل اهواز-تراکتورسازی

18:00 ذوب آهن-استقالل خوزستان

 18:00 گسترش فوالد-فوالد

18:00 نفت تهران-سایپا

 18:00 پدیده-سپاهان

18:00 ملوان-سیاه جامگان

18:00 استقالل-صبای قم

بهادر موالیی:
به دلیل سبکی زیاد وزنه ها، هول شدم

آماری جالب از اخراج بازیکنان حریف بارسلونا



کنندگان خون افزایش شمار اهدا
دو  وضعیــت  کشــور  خــون  انتقــال  ســازمان  عامــل  مدیــر 
شــاخص ســامت خــون در ایــران را تشــریح و در عیــن حــال 
کننــدگان مســتمر خــون را از  افزایــش 90 درصــدی شــمار اهدا
کبــر  کــرد. دکتــر علی ا اهــداف ســازمان انتقــال خــون عنــوان 
گفــت:  کشــور  پورفتــح اهلل دربــاره میــزان ســامت خــون در 
خوشــبختانه در زمینــه ســامت خــون و فرآورده هــای خونــی 
کشــور داشــته ایم. وی  را در  دســتاوردهای بســیار خوبــی 
زمینــه  بهداشــت جهانــی در  از معیارهــای ســازمان  یکــی 
ســامت خــون را میــزان شــیوع بیماری هــای منتقــل شــده 
و  دانســت  خــون  کننــده  اهدا جامعــه  در  خــون  طریــق  از 
بایــد میــزان شــیوع بیماری هــای  ایــن اســاس  بــر  افــزود: 
 HIV و B، C منتقــل شــده از طریــق خــون، ماننــد هپاتیــت
از جامعــه طبیعــی  پایین تــر  کننــده خــون  اهدا در جامعــه 
کیــد بــر اینکــه در واقــع  کشــور باشــد. پورفتــح اهلل بــا تا آن 
کننــدگان خــون بایــد از میــان جمعیــت ســالم باشــند  اهدا
کــرد: خوشــبختانه مــا در ایــن زمینــه، دســتاوردهای  اظهــار 
کلــی  خوبــی داشــته ایم. در حــال حاضــر در کشــور مــا بــه طــور 
کننده  میانگین شیوع هپاتیت B، C و HIV در جامعه اهدا
کمتــر از جامعــه طبیعی مــان اســت و  خــون بیــش از 10 برابــر 
گذشــته بــر اســاس اطاعاتــی  خوشــبختانه طــی پنــج ســال 
ــی هــم داشــته اســت. ــد ســیر نزول کــه درآورده ایــم، ایــن رون

 مقوله اقتصاد برای هالل احمر 
تنها کسب درآمد نیست

گفــت:  احمــر  هــال  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
کســب  جمعیــت هــال احمــر از بعــد اقتصــادی تنهــا در پــی 
ایــن  نیــز در  را  اهــداف عالیــه خــود  درآمــد نیســت؛ بلکــه 
ــام  ــت االس ــد. حج ــرار می ده ــر ق ــادی مدنظ ــت اقتص فعالی
 و المســلمین معــزی در ســفر بــه اســتان خراســان رضــوی 
از مجتمــع کشــت و صنعــت هــال واقــع در نیشــابور و فیــروزه 
ــر  ــال احم ــت ه ــه در جمعی ــی فقی ــده ول ــرد. نماین ک ــد  بازدی
کــه  در ایــن بازدیــد بــا بیــان اینکــه یکــی از شــرکت هایی 
بــرای هــال احمــر نقــش  می توانــد در زمینــه درآمدزایــی 
داشــته باشــد، شــرکت کشــت و صنعــت هــال اســت، افــزود: 
بــا  کشــت و صنعــت هــال  توســعه فعالیت هــای شــرکت 
ــده  ــترده و حساب ش گس ــات  ــات و مطالع ــتفاده از تحقیق اس
موجــب ایجــاد اشــتغال در شهرســتان های فیروزه و نیشــابور 
کن در ایــن شــهرها  می شــود تــا از ایــن طریــق افــراد بومــی ســا
کار و فعالیــت مشــغول شــوند. وی بــا بیــان اینکــه بــا  بــه 
افزایــش تولیــدات ایــن شــرکت می تــوان تهاتــر انجــام داد 
تجهیــزات  و  لــوازم  محصــوالت  ایــن  فــروش  قبــال  در  و 
ــادآور شــد:  ــرد، ی ک ــاز جمعیــت هــال احمــر را تهیــه  مــورد نی
امــدادی  تجهیــزات  می تــوان  تهاتــر  ایــن  از  اســتفاده  بــا 
حــوادث و  ســوانح  بــروز  زمــان  در  و  تهیــه  به روزتــری   و 

خدمات مطلوب تری به هموطنان ارایه کرد.

خبر کوتاه

نظارت اجتماعی   
نیازمنــد  زندگــی دســته جمعی 

کارشناس ارشد اجتماعی 
     محمدعلی اشرفی

 قواعــد رفتــار جمعــی اســت.
زیســتی  پیچیــده  روابــط  حیوانــات،  دســته جمعی  زندگــی  در   
تعیین کننــده اســت؛ امــا انســان فرهنگ مــدار بــرای زندگــی جمعــی 
خــود روابــط را تعریــف، قــرار داد یــا جعــل می کند. ایــن روابط تعریف 
شــده »نظــارت اجتماعــی« را بــه وجــود مــی آورد. بدیــن لحــاظ فــرد 
ــه  ــه ب ک ــرد  ــرار می گی ــط اجتماعــی ق ــامانه از رواب ــانی در یــک س انس
چنــد طریــق بــر آن اعمال نظــارت می کند. جریــان »جامعه پذیری« 
نقطــه عطــف ارتبــاط فــرد و جامعــه می باشــد. این مفهــوم این گونه 
ــود؛  ــی ش ــع م ــی واق ــارت اجتماع ــت نظ ــرد تح ــه ف ک ــد  کن ــی  ــا م الق
جامعــه قبــل از فــرد وجــود دارد و فــرد تحــت تاثیــر آن واقع می شــود. 
کــه جامعــه نیــز حالــت ایســتا نــدارد  و بــه تدریــج در حــال  در حالــی 
خلــق شــدن و تحــول یافتــن اســت. ایــن »خلق اجتماعــی« از ناحیه 
عملکــرد افــراد محقــق می شــود. بنابرایــن بیــن فــرد و جامعــه رابطــه 
تاثیــر و تاثــر متقابــل برقــرار اســت . افــراد در جامعــه خلــق می شــوند و 
شــکل مــی پذیرنــد ]دارای شــخصیت مــی شــوند[؛ بــه همیــن گونــه 
نیــز جامعــه و روابــط اجتماعــی آن از افــراد ســاخته شــده اســت؛ بــه 
کــه »جهــان اجتماعــی«  بیــان دیگــر افــراد و اعمــال انســانی اســت 
جامعــه را مــی ســازد. از ایــن دیــدگاه، افــراد انســانی بــا نظــارت 
اجتماعــی رفتــار می کننــد ولــی تنهــا »بازیگــران نقــش هــا« تلقــی 
نمی شــوند ، بلکــه در ایــن مســیر می تواننــد »کنشــگران« فعــال 
باشــند. تصــور کنیــد که  فــردی خاف مقررات راهنمایــی و رانندگی 
اقــدام بــه رانندگــی در یــک مســیر خــاف و یــک طرفــه نمــوده یــا 
بــرای کوتــاه شــدن مســیر برخــاف جهــت تقاطــع ، دور می زنــد؛ این 
پدیــده بــه ظاهــر ســاده ]از نظــر بعضــی از افــراد[  از چنــد منظــر قابــل 
تحلیــل اســت: اول اینکــه در صــورت حضــور ضابــط قانون)پلیــس( 
بــه دلیــل نقــض قوانیــن )روابــط تعریــف شــده( قابــل مجــازات 
افــراد(  )دیگــر  عمومــی  ناظــر  بــا  برخــورد  در  اینکــه  دوم  اســت؛ 
نکوهیــده تلقــی می شــود و معمــوال بــا انــواع نمادهــای فرهنگــی 
گاهــی  کــردن چــراغ خــودرو ، بــوق زدن و  اعــام شــده ماننــد روشــن 
ــط اجتماعــی- را  ــرد خاطــی - از رواب ــی اعتــراض ف ــه صــورت زبان ب
یــادآور می شــوند و مانــع از فــرو شکســتن قواعد اجتماعــی می گردند. 
ــوع دوم انجــام  ــه خصــوص برخــورد ن گاهــی ایــن برخوردهــا ب ــا  ام
کمتــر انجــام مــی شــود؛  ایــن پدیــده بــه عنــوان یــک  نمی شــود یــا 
الگــو ســرایت می کنــد و مــورد تقلیــد دیگــران واقــع مــی شــود؛  تــا آنجــا 
گاهــی از ایــن الگــوی ناهنجــار اســتفاده  کــه راننــدگان مســن تر نیــز 
ــمی  ــا رس کام ــد  ــض قواع ــل نق ــه دلی ــال ب ــن مث ــه ای ــد. البت می کنن
کمتــر تعمیــم مــی یابــد، امــا بســیاری از رفتــار هــای فــردی می تواننــد 
بــه تدریــج بــه الگوهــای رفتــار جمعــی تبدیــل شــوند. ایــن معنا یکی 
قواعــد  تغییــر  بــرای  می توانــد  اجتماعــی  نفــوذ  روزنه هــای  از 
کاربــرد داشــته باشــد.  اجتماعــی و تضعیــف نظــارت اجتماعــی 
گــرا بــرای نفــوذ فرهنگــی ]شــیوه  بعضــی از فرهنــگ هــای غیــر بــوم 
یــاد شــده را[ مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد. الگوهــای رفتــاری 
کــردن قواعــد  کار آمــد بــرای عــوض  جایگزیــن یکــی از روش هــای 
اجتماعــی بــرای آن هــا محســوب مــی شــود. ایــن مفهــوم از نظــر 

تحلیل علمی و اجتماعی یک سر فصل مهم و قابل تامل است. 

     یادداشت اجتماعی

مــکان  کمتــر  روزهــا  ایــن  متاســفانه   
سرویس فرهنگی

   آیدین بهاری
آن  در  کــه  دیــد  می تــوان  را  تفریحــی 
نظــر  بــه  نباشــند.  کشــیدن  قلیــان  مشــغول  جوانــان 
دولتــی  راهکارهــای  و  مســئوالن  هشــدارهای  می رســد 
کاهــش مصــرف قلیــان هیــچ فایــده ای نداشــته و  بــرای 
همــدم ایــن روزهــای جوانــان ایرانــی، جــز دود و دم قلیــان 
کــه  اســت  نشــان داده  آشــکارا  قلیــان  نیســت. مصــرف 
ــر 2 عضــو حیاتــی بــدن یعنــی ریه هــا و  تاثیــرات مضــری ب
بیمــاری  مــری،  ســرطان  ریــه،  ســرطان  دارد.  قلــب 
وزن  بــودن  پاییــن  آمفیــزم،  مزمــن،  ریــوی  انســدادی 
هنــگام تولــد نــوزاد، افزایــش حمــات آســم و ذات الریــه 
کشــیدن قلیــان هســتند.  بعضــی از خطــرات مربــوط بــه 
ثابــت شــده متاســفانه  ایــن اطاعــات علمــی  علی رغــم 
بعضــی باورهــای غلط ســبب شــده مصــرف قلیان از ســوی 
گــزارش قصــد  خانواده هــا بی ضــرر تلقــی شــود. مــا در ایــن 
داریــم تــا شــما را بــا بعضــی از ایــن باورهــای غلــط آشــنا 

کنیم.
ــق آب  ــان از طری ــوی قلی ک ــه تنبا ک ــا  ــط: 1- از آنج ــاور غل ب

کلیــه مــواد مضــر آن تصفیــه می شــود. فیلتــر می شــود، 
مــواد  آب،  طریــق  از  کــو  تنبا کشــیدن   -1 واقعیــت: 
ســرطانزای آن را تصفیــه نمی کنــد. ایــن دود می توانــد بــه 
انــدازه دود ســیگار اثــر مخــرب بــر روی ریــه و قلــب داشــته 

باشــد.
بــاور غلــط: 2- استنشــاق دود قلیــان ریه ها را نمی ســوزاند؛ 

بــه همیــن دلیل مضر نیســت.
می شــود استنشــاق  وقتــی  قلیــان  دود   -2  واقعیــت: 
کــه در پاییــن آن  ریه هــا را نمی ســوزاند؛ زیــرا از طریــق آبــی 
قــرار دارد، خنــک می شــود. بــا اینکــه دود خنــک می شــود 
ــرای  ــه ب ک ــت  ــرطانزایی اس ــواد س ــاوی م ــم ح ــوز ه ــا هن ام

بــدن مضــر اســت.
کشــیدن ســیگار  کشــیدن قلیــان ســالم تر از  بــاور غلــط: 3- 

اســت.
واقعیــت: 3- دود قلیــان بــه همــان انــدازه دود ســیگار 
تولیــد  دود  متفــاوت  طریقــی  بــه  قلیــان  اســت.  مضــر 
کــو ایجــاد می شــود در  می کنــد؛ دود ســیگار از ســوختن تنبا
کویــی که در  حالــی کــه دود قلیــان از طریــق گرم شــدن تنبا
کاســه  بــاالی آن قــرار دارد از طریــق زغــال تولیــد می شــود. 
کــه حاوی  محصــول نهایــی آن یعنــی دود، یکســان اســت 

مــواد سرطانزاســت.
کشــیدن ســیگار  کشــیدن قلیــان بــه انــدازه  بــاور غلــط: 4- 

اعتیــادآور نیســت؛ زیــرا نیکوتیــن نــدارد.
کوهــای  تنبا مثــل  هــم  قلیــان  کــوی  تنبا  -4 واقعیــت: 
یــک  در  واقــع،  در  اســت.  نیکوتیــن  حــاوی  معمولــی 

فــرد در معــرض  کشــیدن،  جلســه 60 دقیقــه ای قلیــان 
 حجــم دودی 100 تــا 200 مرتبــه بیشــتر از یــک ســیگار قــرار 

می گیرد.
از  ســالم تر  قلیــان،  گیاهــی  کــوی  تنبا  -5 غلــط:  بــاور 

اســت. معمولــی  کــوی  تنبا
گیاهــی  ســیگار  کشــیدن  مثــل  هــم  ایــن   -5 واقعیــت: 
قــرار  ســرطانزا  مــواد  معــرض  در  را  فــرد  طبیعــی،   یــا 

می دهد.

  جامعه و قلیان
کشــیدن قلیــان مــوردی بــود و بیشــتر بــه افــراد   گذشــته  در 
ســن بــاال محــدود می شــد؛ امــا در چنــد ســال اخیــر عــاوه 
ــر هــا، متاســفانه شــاهد  ــر افزایــش مصــرف آن بیــن بزرگ ت ب
کــه حتــی درک  قلیان کشــی نوجوانــان و جوانانــی هســتیم 
کــو و توتــون ندارنــد.  درســتی از مخــدر بــودن نیکوتیــن، تنبا
صــورت  بــه  قلیــان  از  اســتفاده  امــروزه  آنکــه  تأســف بارتر 
خانوادگــی رایــج شــده و پــدر و مــادر همــراه بــا فرزنــدان جــوان 
ــادرت  ــی مب ــی عموم ــای تفریح ــود در مکان ه ــوان خ و نوج
بــه قلیان کشــی بــا طعم هــای مختلــف می کننــد. ایــن روزهــا 
ــد، ســخن  ــرار می گیری ــان ق وقتــی در جمــع تعــدادی از جوان
از طعم هــای مختلــف می زننــد؛ حتــی شــوخی های جوانــان 
نیــز تبدیــل بــه ایــن مطالــب و عناویــن شــده؛ بــه قــول خــود 
آن هــا »چــه طعمــی میــل داریــد«، یکــی از جمــات معروفــی 
کــه امــروزه حتــی بیــن نوجوانــان نیــز بــه شــوخی  اســت 
خانواده هــا  از  بســیاری  می شــود.  بــدل  و  رد  جــدی  یــا 
گاهــی ندارنــد و  کشــیدن فرزنــدان خــود آ حتــی از قلیــان 
اثــرات منفــی دارد. امــروزه تعــداد زیــادی  ایــن امــر خــود 
از دانش آمــوزان نیــز بــه مصــرف مــوادی چــون ســیگار و 
قلیــان روی آورده انــد. امــروزه قلیان هــای پیشــرفته تری 
ماننــد قلیان هــای جیبــی، الکترونیکــی، یکبــار مصــرف بــه 
بــازار آمــده اســت و متاســفانه بــه صــورت چشــمگیر در حــال 
گــزارش شــما را  گســتردگی اســت. امیدواریــم ایــن  انتشــار و 

ــرده باشــد. ک ــان آشــنا  ــار قلی ــار زیان ب ــا بخشــی از آث ب

مرگبارتر از سیگار

آفتی به نام قلیان

 مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: توســعه 
مشــارکت عمومــی در تمامــی حوزه هــا، نیــاز امــروز آمــوزش و 
پــرورش اســت. محمدحســن قائدی هــا بــه مناســبت هفته 
گرامیداشــت مقــام معلــم، اولویــت اصلــی آمــوزش و پرورش 

را توجــه بــه نمــاز و فرهنــگ عفــاف و حجــاب 
و تعمیــق و بســط مبانــی اعتقــادی عنــوان 
گذشــت  کــه بــا  کــرد و افــزود: افتخــار داریــم 
 دو ســال از خدمــت در دولــت تدبیــر و امیــد

شــهدای  یــادواره   30 از  بیــش  برگــزاری  بــا 
هرچنــد  گامــی  دانش آمــوزی،  و  فرهنگــی 
کوچــک، در جهــت ترویــج فرهنــگ ایثــار و 

زنــده نــگاه داشــتن یــاد شــهدا و تکریــم ایثــار و ایثارگــران 
گزارشــی از اقدامــات صــورت  برداشــته ایم. وی بــا بیــان 
کــرد: ایجــاد  گرفتــه در آمــوزش و پــرورش اســتان تصریــح 
ــتان  ــروم اس ــق مح ــه مناط ــیدگی ب ــی، رس ــت اجتماع عدال
دانش آمــوزان  بــه  ویــژه  توجــه  افتــاده،  دور  مــدارس  و 
القرآن هــا  دار  و  قرآنــی  مــدارس  توســعه  اســتثنایی، 

پژوهش ســراها تجهیــز  و  پژوهــش  امــر  بــه  ویــژه   توجــه 
ــش از 30  ــا بی ــرداد ب ــه، عقــد ق ــارکت همه جانب توســعه مش
گلریــزان و  دســتگاه اجرایــی دولتــی و غیردولتــی، جشــن 
کــز خیریــه و یاری  رهایــی زندانیــان غیرعمــد و تعامــل بــا مرا
رســاندن بــه مناطــق محــروم از مهم تریــن 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  اقدامــات 

می باشــد. 
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان 
و  آمــوزش  امــروز  نیــاز  کــرد:  خاطرنشــان 
در  عمومــی  مشــارکت  توســعه  پــرورش، 
کــه ایــن  تمامــی حوزه هــا و عرصــه هاســت 
تمامــی  در  بلکــه  مالــی،  مســایل  در  نه تنهــا  مشــارکت، 
اداره  در  مــردم  اقشــار  فکــری  کمــک  به ویــژه  و  حوزه هــا 
ک و معیــار مــا  مــدارس خواهــد بــود. قائدی هــا افــزود: مــا
در ارزش گــذاری مدیــران مــدارس، در میــزان تعامــل آن هــا 
بــا آحــاد مــردم و بــه عبارتــی، بــاز بــودن درب دفاتــر مدیــران 

مــدارس بــه روی تمامــی افــراد جامعــه اســت.

کــه از او بــه عنــوان پــدر حادثه نویســی ایــران یــاد  محمــد بلــوری 
گاهی بخشــی  می شــود، معتقــد اســت کــه اخبــار حــوادث باعث آ
کنــد و همزمــان  بــه جامعــه می شــود، می توانــد جامعــه را بیــدار 
پلشــتی ها و راه چــاره را نشــان دهــد. ایــن پیشکســوت عرصــه 

گفت وگــو بــا خبرنــگار بخــش  روزنامه نــگاری در 
رســانه ایســنا دربــاره اینکــه برخی از اهالی رســانه 
معتقدنــد اخبــار حــوادث باعــث ســیاه نمایی و 
کــرد:  ترویــج ناامنــی در جامعــه می شــود، اظهــار 
ایــن طــور نیســت و برعکــس چنیــن اخبــاری 
گاهــی می شــود؛ بــرای مثــال موضــوع  باعــث آ
»خفاش شــب«؛ این خبر را نباید نوشــت؟ اتفاقا 

بایــد بنویســیم کــه بــه خانم هــا هشــدار دهیــم تــا بیشــتر احتیــاط 
گاهــی دادن بســیار  کننــد و هــر ماشــینی را ســوار نشــوند؛ ایــن آ
کــه »حــوادث بهتریــن صفحــه در  مهــم اســت. او معتقــد اســت 
کــه می توانــد بســیار در جامعــه موثــر باشــد؛  روزنامه هاســت؛ چــرا 
پلــی  گاهی بخشــی،  آ بــر  بخــش حــوادث در رســانه ها عــاوه 
عاطفــی بیــن خواننده هــا و روزنامه هــا محســوب می شــود. ایــن 

ــاره  نحــوه انتشــار اخبــار جنایــات  روزنامه نــگار پیشکســوت درب
ســعی  بایــد  روزنامه نــگاران  داد:  توضیــح  رســانه ها  ســوی  از 
کــه باعــث اضطــراب  کــه مقــداری از نوشــتن بخش هایــی  کننــد 
کننــد. در انتشــار اخبــار جنایــات، هــم  جامعــه می شــود، پرهیــز 
ح اســت و هــم  مســئله  اضطــراب جامعــه مطــر
وظیفــه  روزنامه نــگاری. بایــد شــّم خبرنــگاری 
داشــته باشــیم تــا بدانیم چــه مطالبــی را در اخبار 
ــار  ــا و اخب گزارش ه ــم. در  ــش دهی ــوادث پوش ح
انگیزه هــا  و  بــه دنبــال علت هــا  بایــد  حــوادث 
کتفــا  ا پلیســی  گزارش هــای  بــه  فقــط  و  رفــت 

نکــرد.
کــرد: در انتشــار اخبــار   بلــوری در ادامــه مطلــب بــاال اضافــه 
کــه روح مــردم را جریحه دار  ح قســمت هایی  حــوادث بایــد از طــر
گــر قتلــی صــورت می گیــرد،  کــرد؛ بــرای مثــال ا می کنــد، پرهیــز 
کــه خواننــده را  نبایــد نحــوه  قتــل را نوشــت یــا عکس هایــی 
کــرد و بهتــر ایــن اســت تنهــا بــه  ناراحــت می کنــد نبایــد منتشــر 

کــرد. انتشــار خبــر آن اتفــاق بســنده 

7اجتماعی  دوشنبـــــه  13 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 144آموزش و پرورش نیازمند توسعه ... ســـــال دوم       ݡسݒ

محمد بلوری، پدر حادثه نویسی ایران:

گاهی بخشی به جامعه می شود اخبار حوادث، باعث آ
کرد: کل آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان  مدیر 

آموزش و پرورش نیازمند توسعه مشارکت عمومی

ابالغ رای
اختالف  حل  شورای  حقوقی  هشت  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   94/2/30 یخ  تار به 
ونده کالسه 1778/93 تحت نظر  اصفهان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می  است قاضی شورا با توجه به محتویات پر
د سرحوئی   یت عاملی محمو دارد. خواهان: شرکت تولیدی مصالح بتونی اصفهان به مدیر
خوانده:  سوم   واحد  اول  طبقه  وحدت  بست  بن  ابتدای  نیکبخت  خ  میرحاج  بهناز  وکیل: 

فرشید دری نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه   
یت  مدیر با  اصفهان  بتونی  مصالح  تولیدی  شرکت  دعوی  خصوص  در   : شورا  قاضی  رای 
محمد  زند  فر دری  فرشید  آقای  طرفیت  به  میرحاج  بهناز  خانم  وکالت  با  سرحوئی  د  محمو
مورخ   715377 شماره  به  چک  فقره  یک  موجب  یال  ر  31/500/000 میزان  به  وجه  مطالبه 
91/4/5 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به 
دن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت  یدی بو اصل تجر
انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم 
دلیلی  و  ده  ننمو ارسال  ای  دفاعیه  الیحه  و  نیافته  حضور  دادرسی  جلسه  در  قانونی  ابالغ 
وحه  ده و دعوی مطر د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو
مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند 
دن خواهان  فلذا بنابرمراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده / صدور آن از ناحیه شرکت و امضای ذیل  در دعوی مطر
د/ اصل سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار  سند و در حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته  در ید خواهان دال
یه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل  و نظر به قاعده استصحاب دین و توجهًا به نظر
قانون   1324-1321-1286-1284-1258-  1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب  اختالف 
مدنی و مواد 310-311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و 
یه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور  ماده واحده قانون استفسار
چک مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به 
یال  یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ر پرداخت مبلغ 31/500/000 ر
و  دادخواست  اوراق  و  دادخواست  دی  و ور و  دادرسی  های  ینه  )هز دادرسی  خسارات  بابت 
ینه نشر آگهی و پرداخت خسارت  تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل و هز
رسید تا زمان  یخ های سر تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تار
د  وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شو
ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  محکوم  خواهان  حق  در 
یخ  وز از تار قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست ر
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می 

باشد.
قاضی شعبه هشت حقوقی شورای حل اختالف اصفهان        2775/ م الف

گهی ابالغ  آ
یاست محترم شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان  ر

با سالم
به  امر  ارجاع  و   423-94 کالسه  ونده  پر به  مربوط  کارشناسی  دستور  اجرای  در  احترامًا 
به  ملک  وقوع  محل  از  متقاضی  اتفاق  به  منتخب،  کارشناس  آقاکوچکیان  مهدی  اینجانب 
آدرس اصفهان خیابان مقدار مجتمع مهسان طبقه اول واحد 10 معاینه و بازدید به عمل آمده 
و سپس با مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالک بخش یک اصفهان، سوابق مربوط به پالک 
قرار گرفت اعالم می دارد ملک معرفی شده  رسی  وعات آن مورد بر و فر ثبتی شماره 2735 
در صفحه 293 دفتر 253 امالک بخش یک اصفهان تحت پالک ثبتی 2735/8 بمساحت 
تفکیکی  دو  قطعه  پارکینگ  بانضمام  اول  طبقه  شرقی  شمال  در  واقع  بع  مترمر  198/8
 8/92 بمساحت   14 قطعه  انباری  بانضمام  و  زمین  یر ز در واقع  بع  مترمر  11/81 بمساحت 
د و مشخصات مقدیده در سند مالکیت بنام آقای مهران  زمین با حدو یر بع واقع در ز مترمر
یخ 92/12/21  طالبی طادی سابقه ثبت و سند مالکیت دارد که به موجب سند 32284 به تار
زند محمد شناسنامه 147  وانه زمانی فر دفتر 137 اصفهان به نسبت سه دانگ بنام خان پر
کد ملی شماره 1091957487 منتقل که سند چاپی شماره 634385 د 91 صادر و ذیل همان 
یخ  صفحه 293 دفتر 253 امالک ثبت شده است همچنین بموجب سند فوق 32284 به تار

زند محمد  92/12/21 دفتر 137 به نسبت سه دانگ بنام آقای محمدرضا رستم شیرازی فر
علی شناسنامه 47110کد ملی 1280896681 منتقل که سند چاپی 634384 د 91 صادر و 
در صفحه 347 دفتر 257 امالک بخش یک ثبت اصفهان ثبت شده است الزم به ذکر است 
یان )خواهان( و توسط نامبرده معرفی شد. مراتب جهت هر  که ملک در تصرف خانم شوشتر

گونه بهره برداری قضایی تقدیم می گردد. 
بنام خدا

یاست محترم شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان ر
با سالم

ینه کارشناسی  و گزارشی شماره 941 95/1/30 در خصوص تعیین دستمزد و هز احترامًا پیر
اعالم می دارد با توجه به حجم کار انجام گرفته و وضعیت خاصی واقع شده در خصوص 
مطالعه سوابق و نظر به تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان و با احتساب تخفیف و در نظر 
ینه کارشناسی را به مبلغ چهارصد هزار تومان تعیین که  گرفتن اوضاع خاصی متقاضی، هز

خواهشمند است نسبت به پرداخت ما به التفاوت دستور مقتضی صادر فرمایند.
یابی  مهدی آقا کوچکیان  2777/ م الف ز کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و ار

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی  مرجع    95/1/15 یخ  تار به   26 دادنامه:  شماره    940755 ونده:  پر کالسه 
خ  باال،  چهارباغ  خ  اصفهان،  نشانی:  حیدری   د  مسعو خواهان:  اختالف    حل  شورای   33
یم  نیکبخت، بعد از دادگستری شماره 14 )ش مجتبی صادقی( تایپ و تکثیر رسا وکیل: مر
د، طبقه همکف، سمت چپ  خوانده:  و صمدانی  نشانیک فالورجان، خ میثم، پاساژ زاینده ر
یال به  د علی محمدی  نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 6/000/000 ر محمو
اعضا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
یم  د حیدری با  وکالت مر رای قاضی شورای حل اختالف:در خصوص دعوی آقای مسعو
یال وجه  د علی محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ر صمدانی به طرفیت آقای محمو
به  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  عهده  به   91/6/20 یخ  تار به   937185 ی  شماره  به  چک 
در  مستندات  اصول  وبقای  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده  د ابراز و ارایه ننمو اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
 522  ،519  ،515  ،  198 تجارت  قانون   313 و   310 مواد  استناد  به  که  رسد  می  نظر  به  ثابت 
یال  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  یال بابت هز بابت اصل خواسته و 28 هزار تومان 280/000 ر
تا   91/6/20 موصوف  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت  تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی  بیست ر

وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ظرف بیست ر
یم هاشمی  2778/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان   مر

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/29 تنظیم:  یخ  تار  9509970354700132 دادنامه:  شماره 
زند  فر غانمی  سمیره  خانم  شاکی:   940900 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980363001174
عبدالعباس به نشانی خ جی ـ خ همدانیان ـ جنب باغ گل ـ کوچه قائدی ـ واحد 4  متهم: آقای 
المکان  اتهام: عدم ثبت ازدواج دائم یا  زند رمضان به نشانی مجهول  حسنعلی متین فر فر
رسی محتویات ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل  طالق یا رجوع از سوی مرد  دادگاه با بر

مبادرت به صدور رای می نماید. 
ثبت  عدم  بر  مبنی  رمضان  زند  فر فر  متین  حسنعلی  آقای  اتهام  خصوص  دادگاه:در  رای 
یخ 1393/1/6 دادگاه نظر به گزارش شعبه  واقعه ازدواج دائم با خانم سمیره غانمی در تار
مورخ   1207-93 شماره  دادنامه  مالحظه  و  دادسرا  به  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   23
ونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب  93/4/9 آن دادگاه به پیوست پر
اصفهان و صرف نظر از رضایت خانم سمیره غانمی در کالنتری به متهم و با توجه به عدم 
مراحل  از  هیچیک  در  آگهی  نشر  یق  ازطر احضار  وصف  با  متهم  ناحیه  از  دفاع  و  حضور 

ز و مسلم می داند مستندًا  ونده بزهکاری وی را محر تحقیق و دادرسی و سایر محتویات پر
یری  تعز حبس  وز  ر یک  و  د  نو تحمل  به  را  وی   75 مصوب  یرات  تعز قانون  از   645 ماده  به 
یخ ابالغ قابل واخواهی در  از تار وز  محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 ر
دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  دیگر  وز  ر  20 مدت  ظرف  آن  از  پس  و  ده  بو دادگاه  این 

تجدیدنظر استان اصفهان است.
رئیس شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  مهرداد صیاف زاده     2784/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/12/05 تنظیم:  یخ  تار  9409970352901786 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه: 9409980358301082  9409980358301082 شماره بایگانی شعبه: 941252 پر
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   103( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   103 شعبه 
زند شکراله به نشانی اصفهان  یچه فر 9409970352901786 شاکی: آقای میالد جباری دیز
اول اتوبان ذوب آهن بلوار شفق ک شهید انصاری مجتمع صدرا 1  متهم: آقای اصغر باقری 
از  وع   دادگاه پس  نامشر یق  از طر اتهام: تحصیل مال  المکان   به نشانی مجهول  یچه  دیز

یر مبادرت به صدور رای می نماید. ونده به شرح ز رسی اوراق و محتویات پر بر
یق  زند رمضان مبنی بر تحصیل مال ازطر یچه فر رای دادگاه:بزهکاری آقای اصغر باقری دیز
یال از توجه به شکایت آقای میالد  وع به مبلغ یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ر نامشر
ونده مفاد کیفرخواست صادره و عدم  زند شکراله، اوراق و محتویات پر یچه فر جباری دیز
با  فلذا  باشد  می  ز  محر رات  مقر وفق  احضار  رغم  علی  دادرسی  جلسه  در  نامبرده  حضور 
اختیار حاصل از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به ماده 2 قانون تشدید 
مبلغ  بپرداخت  متهم  بر محکومیت  و کالهبرداری حکم  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات 
یری صادر و اعالم می گردد رای صادره  موصوف در حق شاکی و تحمل دو سال حبس تعز
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست  غیابی و ظرف مدت بیست ر

وز پس از مضی مدت فوق قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. ر
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو اصفهان ـ علی حق شناس    2785/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/07/05 تنظیم:  یخ  تار  9409970354000906 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه 9209980359601232  9209980359601232 شماره بایگانی شعبه: 930828  پر
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   114( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   114 شعبه 
نشانی  به  مصطفی  سید  زند  فر سلجوقی  مجید  سید  آقای  شاکی:   9409970354000906
زند حسن با وکالت  اصفهان خ امام خمینی ک استوار پ 1+10  متهمین: 1. آقای سعید راعی فر
صباحی  راه  چهار  وین  پر خیابان  اصفهان  نشانی  به  حمیدرضا  زند  فر یان  شیر امین  آقای 
زند  )مسجد الرسول( ساختمان آفتابگردان طبقه اول واحد سوم  2. خانم خاطره عشاقی فر
زند علی با وکالت آقای احمد مرادی  یم عشاقی فر المکان  3. خانم مر علی نشانی مجهول 
ز مجتمع اداری دی  زند یعقوب به نشانی اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاور طالخونچه فر
زند حمیدرضا به نشانی  یان فر مقابل مسجد انبیاء طبقه چهارم واحد 31 و آقای امین شیر
وین، چهار راه صباحی )مسجد الرسول( ساختمان آفتابگردان، طبقه  اصفهان، خیابان پر
اتهام ها: 1. غصب عنوان  2. سرقت تحت پوشش مامور 3. معاونت در  اول، واحد سوم   
با  و  را اعالم  ونده ختم رسیدگی  پر اوراق و محتویات  رسی  از بر غصب عنوان  دادگاه پس 

استعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

زند حسن مبنی بر غصب عنوان مامور انتظامی  در خصوص اتهام آقایان 1ـ سعید راعی فر
آقای  2ـ  اتهام  و  تومان تحت پوشش غصب عنوان  میلیون  به میزان 190  نقد  و سرقت وجه 
زندان  فر عشاقی  )حمیده(  خاطره  4ـ  و  عشاقی  یم  مر خانمها  3ـ  و  علی  زند  فر عشاقی  حامد 
علی مبنی بر معاونت در غصب عنوان و مشارکت در سرقت فوق الذکر موضوع کیفر خواست 
زند  صادره از دادسرا دادگاه با توجه به شکایت شاکی به نام آقای سید مجید سلجوقی فر
در جلسه مورخه  اظهارات شاکی  و  انتظامی  ین  مامور به گزارش موسع  توجه  با  و  مصطفی 
93/10/21 این مرجع و با توجه به اقرار متهم ردیف اول در جلسه مورخه 92/6/20 شعبه 
د و حضور در محل  پرسی دادسرای اصفهان مبنی بر همراه کردن یک سرباز با خو دهم باز
دن متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم و دفاعیات بالوجه وکالی مدافع  وقوع بزه و متواری بو
یان و با توجه به  متهمان ردیف اول و دوم و چهارم به اسامی آقایان احمد مرادی و امین شیر
ز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد  ونده بزه انتسابی به نامبردگان محر سایرمحتویات پر

مواد 555 و 667 و 661 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و مواد 125 و 126 و 134 قانون 
وجوه  رد  بر  عالوه  سرقت  در  مشارکت  لحاظ  از  را  متهمان  از  یک  هر   1392 مصوب  مذکور 
یری و  وقه به میزان 190 میلیون تومان در حق شاکی به تحمل دو سال حبس تعز نقد مسر
یری و متهم ردیف اول را از لحاظ غصب عنوان به تحمل دو سال  تحمل 74 ضربه شالق تعز
یک از متهمان ردیف دوم و سوم و چهارم را از لحاظ معاونت در غصب  یری و هر حبس تعز
یری محکوم می نماید که مجازات اشد قابل اجرا می  عنوان به تحمل شش ماه حبس تعز
د  باشد چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شو
یم عشاقی  مجازات اشد بعدی اجرا می گردد و در خصوص رد مال در مورد متهمه خانم مر
دادگاه با عنایت به رضایت شاکی نسبت به وی وفق رضایت نامه محضری شماره 10165 
خصوص  در  صادره  رای  باشد  می  منتفی  مراتب  ونده(  پر  121 )صفحه   93/2/8 مورخه 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و در  متهم ردیف چهارم غیابی و ظرف مهلت 20 ر
وز قابل اعتراض در دادگاه محترم  خصوص سایر متهمان حضوری و ظرف مهلت بیست ر

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 114 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ مدینه     2786/م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/01/31 تنظیم:  یخ  تار  9509970352800160 دادنامه:  شماره 
جمشیدیان  محبوبه  خانم  شاکی:    941354 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980363401526
ـ زنگ 4  متهم:  ـ پ 31  ـ بن بست دانش  ـ ک مظاهری  زند قاسمعلی به نشانی خ خاقانی  فر
دادگاه  گردشکار:  انفاق  ترک  اتهام:  المکان   مجهول  اله  قدرت  زند  فر وزی  نور امراله  آقای 
رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  به  توجه   با 

می نماید. 
رای دادگاه

زند قدرت اله دائر بر ترک انفاق نسبت به همسر و  وزی فر در خصوص اتهام آقای امراله نور
د،  زند موضوع شکایت خانم محبوبه جمشیدیان با عنایت به اظهارات شاکی، شهادت شهو فر
گزارش مرجع انتظامی و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و 
ز است و دادگاه به استناد  رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محر
یری محکوم  ماده 53 قانون حمایت از خانواده وی را به تحمل محکوم به 6 ماه حبس تعز
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در  وز پس  می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست ر

محاکم تجدیدنظراستان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان  رضا تقی یار  2803/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/10/23 تنظیم:  یخ  تار  9409970350601805 دادنامه:  شماره 
 9409980350600705 کالسه:  ونده  پر  940792 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350600705
 9409970350601805 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه 
زند احمد به نشانی اصفهان ـ شهرستان برخوار ـ دستگرد  خواهان: آقای ابراهیم قاسمیان فر
ـ حافظ شمالی ـ فرعی آخر  کد پستی : 8343137916 همراه: 09130898902  خوانده: آقای 
ـ  کهران  کوی  ـ  گلزار  خیابان  ـ  آباد  احمد  ـ  اصفهان  نشانی  به  اصغر  زند  فر ابراهیمی  مجید 
نبش کوچه فاضل هندی ـ پالک 7 خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به  دادگاه با عنایت 
رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  وبشرح  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  جامع   به 

می نماید. 
رای دادگاه

زند  زند احمد به طرفیت آقای مجید ابراهیمی فر در خصوص دعوی آقای ابراهیم قاسمیان فر
 1390/3/17-378 شماره  دادنامه  موضوع  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  بخواسته  اصغر 
جامع  به  عنایت  با  خسارات  و  چک  وجه  یال  ر  300/000/000 مبلغ  بپرداخت  وی  محکومیت  و 
استناد  محلی  استشهادیه  به  د  خو ادعای  اثبات  جهت  خواهان  اینکه  و  ونده  پر محتویات 
یخ صدور  ده و از توجه به مراحل رسیدگی و تار ده و استشهادیه دارای شرائط قانونی نبو نمو
ده مستندًا به ماده 8-6 قانون نحوه اجرای  رای دادگاه فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت نبو
رای صادره  اعالم می گردد.  و  به بطالن دعوی خواهان صادر  مالی حکم  محکومیت های 
یخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان  وز از تار ظرف مدت بیست ر

می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    سید مجید نبوی  2823/ م الف



کودکان را   چگونه ترس 
کنیم )1( درمان 

ترس هــا  از  بســیاری  ریشــه     
کیمیای وطن

عقیل حاجیان

ــان  ــن و اطرافی ــط والدی ــورد غل برخ
تــرس  بــا  دارنــد  گمــان  زیــرا  اســت؛  کــودک  بــا 
کــرد؛ غافــل از اینکــه  می تــوان فرزنــد خــود را تربیــت 
کــه  کــه در ذهــن آن هاســت بــا مفاهیمــی  مفاهیمــی 
کــودک شــکل می گیــرد، متفــاوت اســت و  در ذهــن 
گاهــی از تنبیــه بدنــی هــم بیشــتر  ضــرر ترســاندن 

است. 
و  آســیب ها  علــل،  کردیــم  ســعی  نوشــتار  ایــن  در 
کنیــم. همچنیــن راه هــای درمــان تــرس را بازگــو 
کــه   تــرس از نظــر علمــی، مقولــه ای توخالــی اســت 
آن را بــه فرزنــدان خــود منتقــل می کنیــم. وقتــی 
نــوزاد بــه دنیــا می آیــد، هیــچ تصــوری از ترســیدن 
و  تاریکــی  تنهایــی،  از  دلیــل  همیــن  بــه  نــدارد؛ 
آن  بــا  به راحتــی  و  نمی ترســد  آن  ماننــد  مســایلی 
می شــود  بزرگ تــر  کــه  کم کــم  امــا  آیــد؛  مــی  کنــار 
کنــد یــا  داده هایــی را از محیــط اطــراف دریافــت مــی 
کــه  والدیــن بــه اشــتباه در ذهــن او جــای مــی دهنــد 

پــس از مدتــی باعــث ایجــاد تــرس مــی شــود.
در اینجــا مــا بــه تعریــف تــرس، انــواع آن، اثــرات 
کــودک، علــل و راه هــای درمــان آن  منفــی اش بــر 

می پردازیــم:
تعریف ترس:

ــاس  ــگام احس ــه در هن ک ــت  ــی اس ــی هیجان کنش  وا
از  عاطفــی  یــا  جســمی  امنیــت  افتــادن  خطــر  بــه 

می زنــد. ســر  انســان 
انواع ترس ها:

ع ترس داریم: کلی دو نو به طور 
- ترس مفید یا هشدار

که خود به دو قسم است: - ترس غیرمفید 
-  ترس های طبیعی

-  ترس های مضر و غیرطبیعی
ترس های طبیعی: 

کــه بــه مــرور زمــان  گفتــه مــی شــود  بــه ترس هایــی 
کثــر دو ســال از بیــن مــی رونــد و  در بــازه زمانــی حدا
نیــازی بــه درمــان ندارنــد؛ مثــل تــرس نــوزاد از افــراد 
کــه اغلــب در ســنین 6 تــا 8 ماهگــی بــه  بیگانــه 
چنیــن ترســی مبتــا مــی شــوند و ممکــن اســت تــا 18 
ماهگــی ادامــه یابــد یــا ترســیدن نــوزاد از صداهــای 
کــه بــه  بلنــد و نداشــتن تعــادل بــه هنــگام راه رفتــن 
گفتــه مــی شــود و  همــه این هــا، ترس هــای طبیعــی 

جــای نگرانــی ندارنــد.
ترس های مضر و غیرطبیعی: 

دو  از  بیــش  کــه  شــود  مــی  گفتــه  بــه ترس هایــی 
کنــد و بــه صــورت همیشــگی و  ســال ادامــه پیــدا 
ع ترس هــا  کــودک باقــی بمانــد؛ ایــن نــو طوالنــی در 
کنــد  کــودک را طــوری بــه خــود مشــغول مــی  ذهــن 
کــه قــادر بــه رهایــی از آن هــا نیســت و تمــام زندگــی 
کــرده و از خــود تاثیــرات منفی  عــادی او را محاصــره 

بــر جــای می گــذارد.
ــا  ــه م ک ــی دارد  ــواع مختلف ــود ان ــر خ ــای مض ترس ه

ــاره می کنیــم: بــه بعضــی از آن هــا اش
- ترس از تاریکی

گربــه  - تــرس از حیوانــات؛ مثــل تــرس از ســگ، 
... و  زنبــور، عنکبــوت 

- تــرس از محیــط اطــراف و اجتمــاع؛ مثــل تــرس از 
مدرســه یــا بعضــی فضاهــای جدیــد

- تــرِس از، از دســت دادن پــدر و مــادر بــه علــت 
فــوت یــا طــاق.

اثرات منفی این نوع ترس ها:
بــه  ثابــت  و  کلــی ترس هــای همیشــگی  بــه طــور 
ع حــادش  کــه باشــد، مخصوصــا در نــو  هــر علتــی 
کــودک مــی شــود؛  ســبب اختــال در جســم و روان 

نظیــر:
افســردگی  کم رویــی،  زبــان، شــب ادراری،  لکنــت 
عامــل  تــرس  گاه  کــه  دروغگویــی  پرخاشــگری، 
کــودک  شــخصیت  نابــودی  اســت،  آن  ایجــاد 
کــه بــا  کــه بدتریــن اثــر تــرس، همیــن اســت؛ زیــرا 
کــودک اعتمادبه نفســش را از  نابــودی شــخصیت، 
کاری داوطلــب  دســت مــی دهــد و دیگــر در هیــچ 
نمی دهــد  انجــام  رغبــت  بــا  را  کاری  و  نمی شــود 
بــی اراده  و  ضعیــف  تنبــل،  بی تفــاوت،  گاهــی  و 

... دارد  ادامــه  می شــود؛ 

رفتار با کودکان

 وقتی پزشک پای راست 
را به  جای پای چپ عمل کرد

گــروه بهداشــت و درمــان خبرگــزاری فــارس ایــن  گــزارش  بــه 
داســتان در نــگاه اول طنــز بــه نظــر می  رســد؛ آن هــم طنــزی 
خنــده دار و شــاید بــاور نکردنــی؛ اینکــه پایتــان بشــکند و بــه 
ــا و یــک جراحــی ســاده  دیگــر هیچ وقــت  خاطــر شکســتگی پ
ک اســت. خانواده تــان را نبینیــد، واقعــه ای عجیــب و دردنــا
پیرمــردی  زندگــی  از  باورنکردنــی  و  تلــخ  حکایــت  ایــن 
کــه بــرای شکســتگی پــای خــود بــه یــک  74 ســاله اســت 
بیمارســتان دولتــی مراجعــه می کنــد و پزشــک بــدون توجــه 
به عکــس رادیولــوژی و مــدارک پزشــکی ایــن بیمــار، دســت 
بــه جراحــی اشــتباهی پــای راســت به جــای پــای چــپ می زنــد 
و مهم تــر آنکــه پیرمــرد بعــد از همیــن عمــل اشــتباهی جــان 
خــود را از دســت می دهــد. بگذریــم از اینکــه ایــن بیمارســتان 
ک از قدمــت بســیاری برخــوردار اســت و وضعیــت  دولتــی ارا

ــدارد. ــز ن ــی از لحــاظ محیطــی و عمومــی نی خوب
در ســال گذشــته حجــم زیــادی از تخلفــات در حــوزه پزشــکی 
گاه بــه قیمــت  کــه بهــای آن،  را شــاهد بودیــم؛ تخلفاتــی 
گرفتــه  صــدرا  بخیه هــای  از  می شــد.  تمــام  مــردم  جــان 
کــه بــه خاطــر  تــا مــادر ســوخته در اتــاق عمــل و نــوزادی 

داد. دســت  از  را  جانــش  کســیژن  ا کپســول  جابه جایــی 
شــاید صحبــت از مــرگ یــک نفــر در بیــن باشــد و بگوییــد 
کار خــوب در حــوزه درمــان انجــام شــده، حــاال  ایــن همــه 
ــد!  ــت داده ان ــان را از دس ــتباه جانش ــر اش ــر اث ــم ب ــر ه ــد نف چن
این هــا همــه   کــه  داشــت  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  امــا 
حــوادث،  ایــن  پــی  در  و  بودنــد  خانــواده  یــک  عزیــزان 
آن هــم  شــدند؛  عــزادار  و  داغــدار  بســیاری  خانواده هــای 
بــه دلیــل ســهل انگاری و اشــتباه نظــارت وزارت بهداشــت 
کمیــت، قابــل  کیفیــت خدمــات و نــه  و توجــه بیشــتر بــه 
پیشــگیری بــود؛ امــا رییــس مرکــز آموزشــی درمانــی حضــرت 
خ داده در ایــن  ک بــا اشــاره بــه حادثــه ر ولی عصر)عــج( ارا
گفــت: در پــی قصــور پزشــکی در ایــن  بیمارســتان دولتــی 
مرکــز درمانــی، بــا تفویــض اختیــار از ســوی رییــس دانشــگاه 
از  ثانــوی  اطــاع  تــا  ک، پزشــک خاطــی  ارا علــوم پزشــکی 
هرگونــه فعالیــت پزشــکی منــع و از لیســت پزشــکان ایــن 
مرکــز حــذف شــد. ســید محمــد جمالیــان افــزود: علی رغــم 
کادر درمانــی  اینکــه شــکایتی از ســوی خانــواده متوفــی علیــه 
صــورت نگرفتــه اســت، بــه جهــت رعایــت حقــوق مراجعــان 
و شــهروندان، پرونــده پزشــک خاطــی بــرای بررســی و اعــام 
نظــر در خصــوص قصــور صــورت گرفتــه و برخــورد قانونــی بــه 

مراجــع قانونــی ارجــاع شــده اســت.
عذرخواهــی  و  متوفــی  خانــواده  بــه  تســلیت  ضمــن  وی 
علی رغــم  داشــت:  اظهــار  خ  داده،  ر پزشــکی  اشــتباه  از 
ایــن  خصــوص  در  شــکایت  از  متوفــی  خانــواده  گذشــت 
علــوم  دانشــگاه  مســئوالن  ســوی  از  قصــور  ایــن  پرونــده، 
ــد  ــری خواه ــز پیگی ــن مرک ــی ای ــم مدیریت ک و تی ــکی ارا پزش
اعــام  و  ذی صــاح  مراجــع  در  بررســی  به محــض  و  شــد 
نظــر قطعــی، مراتــب بــه اطــاع خانــواده متوفــی و عمــوم 
آموزشــی  مرکــز  رییــس  رســید.  خواهــد  عزیــز  هم وطنــان 
گــر بیمــار  کــرد: ا ک بیــان  درمانــی حضــرت ولی عصر)عــج( ارا
کننــد، تیــم  و همراهــان بــه هــر دلیــل از شــکایت خــودداری 
کمیته هــای  در  بیمارســتان ها،  و  کــز  مرا تمامــی  مدیریتــی 
کمیــت بالینــی کمیتــه حا کمیتــه مرگ ومیــر و   متفــاوت نظیــر 
پرونده هــای پزشــکی را بررســی و در صــورت محــرز شــدن یــا 
احتمــال قصــور پزشــکی به عنــوان مدعی العمــوم، آن را بــه 

مراجــع ذی صــاح اعــام می کننــد.

 مادربزرگ تنها  را کباب کردم 
و خوردم

11 فروردیــن مــاه امســال، دختــر جوانــی بــا مراجعــه بــه شــعبه 
عجیــب  ماجــرای  از  تهــران  جنایــی  امــور  دادســرای  نهــم 

ناپدیــد شــدن مادربزرگــش پــرده برداشــت.
گذشــته هــر چــه  گفــت: روز  ایــن دختــر بــه بازپــرس ســهرابی 
کســی پاســخگو نبــود  گرفتــم  بــا خانــه مادربزرگــم تمــاس 
و همیــن باعــث نگرانــی ام شــد تــا بــه خانــه وی در غــرب 
کــه از  تهــران بــروم. وقتــی وارد خانــه شــدم پــدر و پســر جوانــی 
بســتگانمان هســتند و بــه خاطر تنهــا بــودن مادربزرگم با هم 
کردنــد مادربزرگــم بــرای خریــد از خانــه  زندگــی می کننــد ادعــا 
ج شــده و دیگــر بازنگشــته اســت و احتمــال می دادنــد که  خــار
کــه موضــوع را پیگیــری نکرده انــد. بــه خانــه مــا آمــده باشــد 
بازپــرس ســهرابی پــس از شــنیدن اظهــارات دختــر جــوان 
گاهــی تهران  دســتور داد تــا تیمــی از مامــوران اداره 11 پلیــس آ
گام نخســت نیــز اقــدام بــه دســتگیری  وارد عمــل شــوند و در 

کننــد. 2 هم خانــه مــادر بــزرگ خانــواده 
را  آن هــا  پرونــده  مظنــون   2 دســتگیری  از  پــس  مامــوران 
کــه ابتــدا پــدر میانســال ادعــا  هــدف تحقیــق قــرار دادنــد 
ج شــد و دیگــر  کردکــه زن 85ســاله بــرای خریــد از خانــه خــار
بازنگشــت و در نبــودش فکــر مــی کردیــم بــه خانــه دخترانش 
کــه نــوه دختــری اش بــه خانــه آمــد و پیگیــر  رفتــه باشــد 

مادربزرگــش شــد. 
اعترافاتــش  در  جــوان  پســر  کــه  بــود  حالــی  در  ادعــا  ایــن 
ــود و  ــرار داده ب ــوران ق ــش روی مام ــی را پی ــناریوی عجیب س
کــه شیشــه ای هســتم و بیشــتر اوقــات  گفــت: سال هاســت 
کشــیده بــودم  در حالــت عــادی نیســتم. روز حادثــه شیشــه 
کشــتن مادربــزرگ تنهــا  کــه تصمیــم بــه  و نمی دانــم چــه شــد 
کــردم و خــوردم. پــدر ایــن  کبــاب  گرفتــم و پــس از قتــل او را 
کــه بــا شــنیدن ادعای پســرش شــوکه شــده بــود در ادامه  پســر 
بــه مامــوران گفت: پســرم شیشــه ای اســت و ایــن ادعاهایش 
سرنوشــت  از  اطاعــی  مــا  از  کــدام  هیــچ  و  اســت  دروغ 
مادربــزرگ تنهــا نداریــم. بازپــرس ســهرابی در ایــن مرحلــه بــا 
ــا  ــه وضعیــت خــاص جــوان شیشــه ای دســتور داد ت توجــه ب
وی بــرای مدتــی در بیمارســتان روحــی و روانــی تحــت نظــر 
ــزرگ تنهــا فــاش شــود.  ــد شــدن مادرب ــا راز ناپدی گیــرد ت ــرار  ق
گــزارش، پــدر میانســال نیــز بــه دســتور بازپــرس  ــر ایــن  بنــا ب
شــعبه نهــم دادســرای ناحیــه 27 بــرای تحقیقــات بیشــتر در 
گاهــی تهــران قــرار داده شــد  اختیــار مامــوران اداره 11 پلیــس آ

گــم شــدن زن 85ســاله حــل شــود. ــا معمــای  ت

حوادث دوشــــنـبه  13 اردیبهشت ماه  1395

گشاده رویی معلم    
زنــی از بانــوان مدینــه خدمــت حضــرت زهــرا علیهــا الســام رســید 
کــرد. حضــرت پاســخ داد. او پرســش هــای  ح  و پرسشــی را مطــر
بــه پرســش  تــا اینکــه  بــاز حضــرت پاســخ داد  کــرد و  دیگــری 
دهــم رســید و آن حضــرت پاســخ فرمــود. در آن لحظــه، آن زن 
گفــت: بیــش از ایــن مزاحــم نمــی شــوم. حضــرت  شــرمنده شــد و 
فاطمــه علیهــا الســام بــا گشــاده رویی فرمــود: هــر چــه می خواهــی 
کــه بــار ســنگینی را  کســی صدهــزار دینــار بدهنــد  گــر بــه  بپــرس. ا
بــر بامــی ببــرد، آیــا بــا توجــه بــه آن مــزد زیــاد، احســاس خســتگی 
کــه بــه تــو  گفــت: نــه. فرمــود: مــن در مقابــل هــر پاســخ  می کنــد؟ 

مــی دهــم، مــزدی هزاران بــار بیــش از آن می گیــرم و شایســته 
اســت هرگــز خســته و ملــول نشــوم.

  امام حسین علیه السالم و مقام معلم
و  کــودکان  آمــوزگار  مدتــی  عبدالرحمــان،  نــام  بــه  شــخصی 
الســام  امــام حســین علیــه  از فرزنــدان  بــود. یکــی  نوجوانــان 
»َاْلَحْمــُد  شــریفه  آیــه  معلــم،  رفــت.  مــی  او  مکتــب  بــه  نیــز 
حســین  امــام  آموخــت.  کــودک  بــه  را  العاَلمیــَن«  َرّب   هّلل 
کار نیــک، هــزار دینــار طــا همــراه  علیــه الســام بــه دلیــل ایــن 
بــه معلــم  گران قیمــت و مرواریدهایــی بســیار  بــا پارچه هایــی 
پــاداش  آیــا آن همــه  امــام پرســید:  از  او هدیــه داد. شــخصی 
او  بــه  آنچــه  فرمــود:  پاســخ  در  حضــرت  رواســت؟  معلــم  بــه 
برابــری  آموخــت  پســرم  بــه  آنچــه  ارزِش  بــا  چگونــه   دادم، 

می کند.

  ابن سینا و ابن مسکویه
کــه بســیاری  ابوعلــی ســینا هنــوز بــه بیســت ســالگی نرســیده بــود 
طبیعــی  الهــی،  علــوم  در  و  گرفــت  فرا را  خــود  زمــان  علــوم  از 
ریاضــی و دینــی، ســرآمد عصــر شــد. روزی بــه مجلــس درس 
حاضــر زمــان  آن  معــروف  دانشــمند  مســکویه،  بــن  علــی   ابــو 

 شد. 
ــو ابــن مســکویه افکنــد و  گردویــی را جل کمــال غــرور،  ــا  ســپس ب

کــن.  گفــت: مســاحت ســطح ایــن را تعییــن 
کــه در علــم اخــاق و  کتــاب را  ابــن مســکویه جزوه هایــی از یــک 
تربیــت نوشــته بــود، بــه ابــن ســینا داد و گفــت: تو نخســت اخاق 
کنــم.  گــردو را تعییــن  کــن تــا مــن مســاحت ســطح  خــود را اصــاح 
بوعلــی از ایــن گفتار شرمســار شــد و ایــن جمله، راهنمــای اخاقِی 

گرفــت. او در همــه عمــر قــرار 

گرد   معلم و شکوفایی شا
کودکــی  می گذشــت.  آهنگــری  جلــوی  از  ســینا  ابوعلــی  روزی 
گفــت:  کــه از آهنگــر مقــداری آتــش می خواهــد. آهنگــر  را دیــد 
کــودک ظــرف  ــی چــون  ــا آتــش در آن بریــزم؛ ول ظرفــت را بگیــر ت
از زمیــن  ک  بــود، بی درنــگ خــم شــد و مقــداری خــا نیــاورده 
گفــت: بریــز. ابــن ســینا  کــرد و  کــف دســت خــود پهــن  برداشــت و 
را کــودک  نــام  و  رفــت  مانــد. جلــو  او در شــگفت  تیزهوشــی   از 

پرسید.
گفــت: نامــم بهمنیــار اســت و از خانــواده ای زرتشــتی   پســرک 
گردی خــود پذیرفــت و در تربیتــش  هســتم. ابــن ســینا او را بــه شــا

کوشــید.
 بهمنیــار اســام پذیرفــت و یکــی از حکیمــان و دانشــمندان روزگار 

خــود شــد.

داستان هایی از معلمان

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 144 ســـــال دوم                ݡسݒ

قال الکاظم علیه السالم: 
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کم گویی، حکمت بزرگی است؛ بر شما باد به خاموشی که 

شیوه نیکو و موجب سبکباری و تخفیف گناه است.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

24   ْC

18   ْC

23   ْC

27   ْC

7   ْC

1   ْC

6   ْC

14   ْC

جدول سودوکو - شماره 9پاسخ جدول شماره 8 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.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش 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. تکــرار قــرار گی

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

قانو�ن آتش زدن عاج های غ�ی

قانو�ن و قاچاق اعضای بدن حیوانات ۱۰۵ تن عاج  دولت کنیا در اقدامی با هدف مبارزه با شکار غ�ی

فیل و کرگدن به ارزش ۶۸ میلیون پوند را به آتش کشید.

گر نوح نمی رود! ا
را  نــوح  ســوره  حمــد،  از  پــس  نمــاز،  در  پیش نمــازی 
می خوانــد. در همــان آیــه اول )انــا ارســلنا نوحــا( )مــا نــوح را 

نیــاورد.  یــاد  بــه  از آن،  بیــش  و  بازمانــد  فرســتادیم( 
گــر نــوح  گفــت: ا کــه حوصلــه اش ســر رفتــه بــود-  مامومــی- 

نمــی رود، دیگــری را بفرســت و مــا را بــاز رهــان!

حفظ اموال
کدام آیه قرآن را بیشتر دوست داری؟ از بخیلي پرسیدند: 

بی خــردان  دســت  بــه  را  خودتــان  »امــوال  آیــه  گفــت: 
)5 / ء نســا ( » . ید ر نسپا

 زهدهارون
مشــهور  زاهــد  فــان  گفــت:  دیــد،  را  زاهــدى  هــارون  روزى 

تویــی؟ 
تــو  بلکــه  نیســتم؛  زاهــد  ولــی   ، هســتم  مــن  فانــی   : گفــت 

زاهــدى.
هارون پرسید: چگونه؟

کــه  زاهــد گفــت: زهــد مــن از جیفــه گندیــده دنیاســت؛ در حالــی 
بــه نعمــات فــراوان آخــرت دل بســته ام؛ ولــی تــو بــه ایــن دنیاى 
بی مقــدار قناعــت نمــوده اى و بهشــت و آن همــه نعمــات و 

کــرده اى. لــذات آخــرت را تــرک 

ــد  کرده ان کشــف  ــر، دانشــمندان  ــال های اخی در س
کــه  کتــری هســتند  گونــه با کــه ابرهــا مملــو از صدهــا 
ایــن میکروب هــا در واقــع نقــش مهمــی را در ایجــاد 
گــزارش ایســنا، ایــن  بــه  بــازی می کننــد.  بــارش 
کشــف برخــی از محققــان را بــر آن داشــت تــا بــا 
کتــری، ســبب  بارورکــردن عمــدی ابرهــا بــا ایــن با
کــه بــه آن نیــاز   بــارش بــاران در مکان هایــی شــوند 

است. 
کشــف ارتبــاط بیــن میکروب هــای موجــود در ابــر و 
گرفــت.  بــارش بــاران در اواخــر ســال 1970 صــورت 
در آن زمان دیوید ســی ســندز، دانشــمند دانشــگاه 
یــک  منبــع  جســت و جوی  در  مونتانــا،  ایالتــی 
گنــدم تاثیــر  کــه بــر محصــول   ســوختگی مرمــوز بــود 
نمونه بــرداری  بــا  دانشــمند،  ایــن  می گذاشــت. 
بررســی  بــه  پتری دیــش،  یــک  در  ابرهــا  از 

پرداخــت. آن هــا  در  موجــود  میکروب هــای 
 او همچنیــن بــه توســعه مفهــوم زیســتی بــارش 
امــا  پرداخــت؛  آن  ایجــاد  در  کتــری  با نقــش  و 
مطمئــن  کشــف  ایــن  دربــاره  دیگــر  دانشــمندان 
طــی   ،2008 ســال  در  محققــان  نبودنــد. 
کــه  دریافتنــد  مختلــف  پژوهش هــای  انجــام 
بســیاری  دانشــمندان،  پیشــین  تصــور  برخــاف 
اولیــه  مراحــل  در  ابرهــا  در  یــخ  هســته های  از 
از  گــرد و غبــار و دوده  بــه جــای  بــارش،  فرآینــد 

شــده اند. تشــکیل  مختلــف  میکروب هــای 
و  گســترش  بــرای  بــارش  از  ظاهــرا  کتری هــا  با

کتری هــا  توســعه خــود اســتفاده می کننــد. ایــن با
گیاهــان چســبیده اند، توســط بــاد  ج از  کــه بــه خــار

راه می یابنــد. اتمســفر  بــه 
کــه ایــن میکروب هــا بــه ابرهــا راه پیــدا  هنگامــی 
می کننــد، بلورهــای یــخ در اطــراف آن هــا تشــکیل 
کریســتال ها انباشــته و ســبب  و آب بــر روی ایــن 

بزرگ تــر شــدن آن هــا می شــود. 
تبدیــل  بــاران  بــه  کریســتال ها  ایــن  نهایــت،  در 
ایــن  طــی  کــه  برمی گردنــد  زمیــن  بــه  و  می شــود 
گرفتــه  گیاهــان بیشــتری را فرا فرآینــد میکروب هــا 
و ســپس چنــد برابــر می شــوند و پــس از آن ایــن 

می شــود. تکــرار  چرخــه 
کنتــرل ایــن  محققــان در حــال حاضــر بــه دنبــال 
بــاران  بــارش  ســبب  بتواننــد  تــا  هســتند  رونــد 
گیاهانــی  کار پــرورش  شــوند. قــدم اول بــرای ایــن 
کــه بســتر مناســبی بــرای ایــن میکروب هــا  اســت 
گیاهــان را بــرای   هســتند. آن هــا ســپس بایــد ایــن 
ایجــاد بــارش در مکان هــای مناســب قــرار دهنــد.

 New Scientist مجلــه  در  پژوهــش  ایــن  مقالــه 
اســت. منتشــر شــده 

کارشناســان تغذیــه، افــزودن ادویــه بــه غــذا، بــه ویــژه  گفتــه  بــه 
گــرد فلفــل قرمــز می توانــد بــه تقویــت ســامت قلــب و دوری از 

کنــد. کمــک  بیماری هــای قلبــی 
از  شــماری  مهــر،  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
مطالعــات نشــان مــی دهنــد فلفل قرمــز می توانــد ماهیچه های 
گفتــه محققــان، مصــرف  قلــب را ســالم و قــوی نگــه دارد. بــه 
ــا رونــد هضــم  ــر متابولیســم ی فلفــل قرمــز هیــچ تاثیــر مضــری ب

ــدارد. غــذا ن
کــه مصــرف بیــش از اندازه  در گذشــته ایــن تصــور وجــود داشــت 
کــردن مــی شــود.  ــا تــرش  فلفــل قرمــز موجــب ســوزش معــده ی
کــه ایــن  امــا در مطالعــه جدیــد ایــن نتیجه گیــری حاصــل شــد 
مــاده غذایــی تنــد، تاثیــری بــر پارامترهــای متابولیــک نــدارد و 
کاهــش ضربــان قلــب در حــال اســتراحت  در عــوض موجــب 
از برنامــه رژیمــی ۴  کــه  افــرادی شــد  کاهــش فشــار خــون  و 
هفتــه ای مصــرف فلفــل قرمــز در رژیــم غذایی شــان پیــروی 

ــد. ــرده بودن ک
گــرم   ۳0 روزی  شــد  داده  اجــازه  افــراد  بــه  تحقیــق  ایــن  در 
رژیــم غذایــی عادی شــان  بــا  را همــراه  فلفــل قرمــز  مخلــوط 
کننــد. طبــق ایــن تحقیقــات، مــردان بیــش از زنــان از  مصــرف 

می شــوند. بهره منــد  قرمــز  فلفــل  مصــرف  فوایــد 

کمک می کند فلفل قرمز به سالمت قلب  کتری ها در بارش بارانایستگاه لبخند  نقش با


