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 تاج ریاست فوتبال
 بر سر تاج

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

باید به سمتی 
برویم که زبان 

علم، فارسی باشد

کالم رهبر معظم انقالب        شاخصه های »جاهلیت مدرن« در 

له
قا

رم
س و  شــاخصه ها  می دهــد  نشــان  بررســی ها 

ابزارهــای جاهلیــت مــدرن بــا دوران جاهلیــت 
و  تکنولــوژی  پیشــرفت  دلیــل  بــه  اولیــه 

فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی متفــاوت 
گرچــه هــدف مشــترک اســت؛ لــذا جاهلیــت  اســت؛ 
ــت  ــه دو دوره جاهلی ــی ب ــاظ دوره تاریخ ــر را از لح بش
رســول  بعثــت  از  قبــل  بــه دوران  مربــوط  کــه  اولــی 
بــا  مرتبــط  کــه  ثانــی  جاهلیــت  و  بــود  کــرم)ص(  ا
اســت، تقســیم  آخرالزمــان  وضعیــت جامعــه دوران 
کــه  می کننــد. بــه ایــن ســخن امــام باقــر علیــه الســالم 
ــِة  اْلجاِهِلّیَ َج  َتَبــّرُ ْجــَن  َتَبّرَ »ال  شــریفه  آیــه  تفســیر  در 
»َســَتُکوُن  کنیــد:  توجــه  فرموده انــد  بیــان  ولــی « 

ُ ْ
ال

بــه زودی  نیــز  دیگــری  جاهلیــت  ْخــَرى«؛ 
ُ
أ ــٌة  َجاِهِلّیَ

کــه در دوران  اتفــاق خواهــد افتــاد؛ یعنــی جاهلیتــی 
قبــل از بعثــت مشــاهده شــد یــک دوره از جاهلیــت 
کــه در آن اقــوام و قبایــل بــه دلیــل یــک حرکــت  اســت 
قبیلــه دیگــر بــه جــان هــم می افتادنــد یــا دخترانشــان 

یــا ... گــور می کردنــد  را زنــده بــه 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

دشمنی آمریکا  تمام نشدنی است

نه دولت و نه مجلس فعلی 

2به بخش سالمت کمکی نکرده اند

کشور:  قاضی زاده در همایش منتخبین سراسر 

در صفحه فرهنگ  )5( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

حمید سوریان:

4

6 از حاال هدفم طالی المپیک است



شاخصه های »جاهلیت مدرن« 
کالم رهبر معظم انقالب                    در 

ادامه از صفحه یک: 
ــم از آن  ک ــه  ک ــد  ــد دی ــا جاهلیــت دیگــری را در آینــده خواهی ام
کــه ابزارهــا و  جاهلیــت نیســت و شــدت بیشــتری دارد؛ چــرا 
ــزار، جاهلیــت خطــری  ــا ایــن اب فناوری هــا پیشــرفته شــده و ب
چنانچــه  مــی آورد؛  مغــان  ار  بــه  بشــریت  بــرای  را  بزرگ تــر 
امیرالمومنیــن علیــه الســالم نیــز در حکمــت 369 نهــج البالغــه 
در تشــریح شــرایط جاهلیــت مــدرن  می فرماینــد: »روزگاری بــر 
کــه از قــرآن جــز نشــانی و از اســالم جــز نامــی   مــردم خواهــد آمــد 
باقــی نخواهــد مانــد. مســجدهای آنــان در آن روزگار آبــادان 
امــا از هدایــت ویــران اســت.« راســتی آن روزگار، همیــن امــروز 
کنیــم می بینیــم آبــاد و شــیک  کــه توجــه  نیســت؟ بــه مســاجد 
ــا از ایــن مســاجد هدایتــی صــورت  ــا آی ســاخته شــده اســت، ام
می گیــرد؟ آیــا در مرکــز وحــی بــا آن همــه مســاجد زیبــا اســالم 
اصیــل غریــب نیســت؟ اســالم محمــدی)ص( در آن جــا رواج 
دارد یــا اســالم آمریکایــی؟ یعنــی جــز نــام و نشــان اســالم خبــری 
هســت؟ آیــا بــه مفاهیــم قــرآن و اســالم عمل می شــود یا درســت 
در مقابــل اســالم حرکــت می شود؟مســلما در اصــول و اهــداف 
کی را  تحمیلــی هــر دو نــوع جاهلیــت می تــوان نقــاط اشــترا
کــه هــردو نــوع جاهلیــت بــه دنبــال حــذف خــدا از  یافــت؛ چــرا 
کــرده و می کننــد طاغــوت و  جامعــه بشــری هســتند و تــالش 
شــیاطین را جایگزیــن کننــد. امــا نقطــه تفاوتــی هــم در ایــن دو 
وجــود دارد و آن اینکــه در دوره جاهلیــت ثانــی، دغدغــه بشــر 
ــر  ــش نیســت؛ بلکــه بشــر امــروزی بحــران فق ــم و دان ــود عل نب
علــم و دانــش را طــی کــرده اســت؛ ولیکــن بــا وجــود رشــد علمــی 

ــت. ــه اس ــعه یافت ــم توس ــی او ه ــانی و اخالق ــای انس  چالش ه
کــه ویژگی هــا و   ســوال  مهــم در ایــن خصــوص ایــن اســت 
کــه برخــی از مفســران و  شــاخص های ایــن جاهلیــت ثانــی 
ــد، چیســت؟  ــام می برن ــه »جاهلیــت مــدرن« ن فالســفه از آن ب
در تبییــن ایــن مســئله مهــم بــه تفســیرهای مقــام معظــم 
کنونــی و در جایــگاه رهبــری جامعــه  کــه در شــرایط  رهبــری  
اســالمی  چالش هــای انســان و جهــان مــدرن را از نزدیــک لمس 
کــرده انــد، اشــاره می کنیــم. مقــام معظــم رهبــری درخصــوص 
چالش هــای امــروز جامعــه بشــری بــا وجــود توســعه علــم در 
عبــارت  وســیع،  معنــای  بــه  »جاهلیــت  می فرماینــد:  غــرب 
اســت از غلبــه و حاکمیــت نیــروی شــهوت و غضــب انســانی 
ــی  ــت یعن ــت. جاهلی ــود جاهلی ــن می ش ــی؛ ای ــط زندگ ــر محی ب
جوامــع انســانی تحــت تأثیــر تمایــالت شــهوی و غضبــِی عمدتــا 
گــم  ــه فضایــل در آن  ک ــد  ــه شــکلی دربیای ــان خــود ب فرمانروای
بشــود و رذایــل حاکــم بشــود؛ ایــن می شــود جاهلیــت.« )26/ 
کنــد  گــر بشــر بــه دانش هــای مختلفــی دســت پیــدا   94/2( »ا
امــا روابــط صحیــح انســانی را نشناســد، دچــار جهالــت اســت. 
گــر بشــر بــه اوج علــم هــم برســد، امــا از لحــاظ حقــوق و احــکام  ا
گونــه انســان و دو طبقــه  بشــر باشــد، ایــن بشــر  قایــل بــه دو 
بــه پیشــرفت های مــادی هــم  گــر بشــریت  ا جاهــل اســت. 
برســد، امــا بنــای زندگــی، بنــای ظالمانــه ای باشــد، زورگویــی 
کــم باشــد، قدرت هــای قــوی، ضعفــا را  بــر زندگــی مــردم حا
پایمــال کننــد، در دنیــا نــور معرفــت و انســانیت نباشــد، در دنیــا 
فریــب رایــج باشــد، بــاز هــم همــان جاهلیت اســت؛ این هاســت 
کــه بشــر را دچــار بدبختــی و تیــره روزی می کنــد.«  آن بالهایــی 

   )70/۱۱/۱2(
کم شدن شهوت و غضب حا

رهبــر معظــم انقــالب شــهوترانی و همجنس بــازی را بخــش 
دیگــر ارمغــان تمــدن امــروز دانســته و می فرماینــد: »جاهلیــت 
کنیــم  امــروز هــم در دنیــا وجــود دارد؛ مــا بایــد چشــممان را بــاز 
ــا وجــود  ــا همیــن معن و جاهلیــت را بشناســیم؛ امــروز هــم عین
امــروز  بی منطــق.  بی مهــار،  بی حســاب،  شــهوترانِی  دارد؛ 
منطــق شــهوترانی در دنیــای غــرب »تمایــل« اســت؛ می گوییم 
چــرا همجنس بــازی را، همجنس گرایــی را ترویــج می کنیــد؟ 
ایــن  اســت؛  بشــری  تمایــل  یــک  ایــن  خــب،  می گوینــد 
کــه در عرصــه  شــهوترانی و عــدم  منطقشــان اســت. همین هــا 
رعایــت هیــچ خــط قرمــزی در بــاب شــهوات جنســی و شــهوات 
پیــش  و  نمی کننــد  توقــف  و  ایســتادگی  بشــری  گــون  گونا
کــه می رســد، همــان وضعیــت را  می رونــد، نوبــت بــه قســاوت 
انســان اینجــا هــم مشــاهده می کنــد؛ انســان ها را می ُکشــند، 
بی گناه هــا را می ُکشــند، بــدون هیــچ جرمــی  ملت هــا را مــورد 
کــه امــروز وجــود  ســرکوب قــرار می دهنــد؛ ایــن جاهلیتــی اســت 

دارد؛ جاهلیــت مــدرن.« )26/ 94/2(
علم در خدمت شهوت و غضب

سیاســت های  راســتای  در  دانــش  و  علــم  از  بهره بــرداری 
ــر  ــدرن از نظ ــت م ــر جاهلی ــاخصه دیگ ــرب ش ــعه طلبانه غ توس
کــه در همیــن خصــوص  آیــت اهلل العظمی خامنــه ای اســت 
اشــاره داشــته انــد: »امــروز جاهلیــت، مســلح و مجهــز اســت بــه 
کــه مایــه  رســتگاری  ســالح علــم، بــه ســالح دانــش؛ یعنــی علــم 
انســان بایــد باشــد، وســیله ای شــده اســت بــرای تیــره روزی 
کــه امــروز  کســانی  انســان، بــرای بدبختــی جوامــع بشــری. آن 
بــه دنیــا دارنــد زور می گوینــد، بــا تکیــه  بــه فرآورده هــای دانــش 
ــد  ــه دارن ک ــالحی  ــن س ــد؛ ای ــد زور می گوین ــه دارن ک ــت  ــود اس خ
کــه  ساخته شــده و فــرآورده  دانــش اســت، ابزارهــای اطالعاتــی 
دارنــد، ابزارهــای امنیتــی کــه دارنــد، ابزارهــای عظیم تبلیغاتی 
کــه دارنــد، این هــا فرآورده هــای علــم اســت؛ همــه  آن هــا در 

خدمــت همــان شــهوت و غضــب اســت.« )26/ 94/2(
تبرج زنانه

»یکــی از نشــانه هاى جاهلیــت ُاولــی، تبــرج زنانــه اســت. امــروز 
یکــی از عمده تریــن مظاهــر تمــدن غربــی، همیــن تبــرج اســت؛ 
کــه توانســته  ایــن همــان جاهلیــت اســت، منتهــا جاهلیتــی 
اســت خــود را بــا ســالح تبلیغــات مــدرن مجهــز بکنــد، حقایــق 
مســلمان ها  مــا  بایــد  را  این هــا  بپوشــاند؛  مــردم  چشــم  از  را 

بفهمیــم، این هــا را بایــد بدانیــم.« )93/3/6(
»چــه در جاهلیــت قدیــم و چــه در جاهلیــت قــرن بیســتم - 
ســعی کرده انــد کــه زن را تحقیــر و کوچــک کننــد و او را دلبســته 
بــه همیــن زخــارف و زینت هــای ظاهــری معرفــی نماینــد.« 

)68/۱0/26(

سرمقاله  به قلم مدیر مسئول

زبان انگلیسی؟      
کــه هــزاران ســاعت از       زبانــی 

 استاد و محقق دانشگاه
 جواد قاسمی

همــه  مفیــد  عمــر 
خــود  بــه  مقاطــع  همــه  در  را  دانش آموختــگان 
بــه  بتواننــد  اینکــه  بــدون  می دهــد،  اختصــاص 
علمــی  منبعــی  بــه  یــا  کننــد  صحبــت  آن  وســیله 

کنند.  مراجعه 
کالنــی  هزینه هــای  آن  دانســتن  بــرای  کــه  زبانــی 
پرداخــت می شــود، بــدون اینکــه نتیجــه آن مــورد 

گیــرد. ارزیابــی درســتی قــرار 
ــی  کــوی و برزن ــه آموزشــکده های آن در هــر  ک ــی  زبان
بــه چشــم می خــورد و محلــی  بــرای اختــالط و ارتبــاط  
کــه بــه  میــان دختــران و پســران شــده اســت؛ چــرا 
جنــس  بــا  آمــوزی  زبــان  دســت اندرکاران،  عقیــده 
کتاب هــای آموزشــی بایــد انجــام  مخالــف بــر اســاس 

گیــرد.
کتاب هــای  بــا  را  غربــی  زندگــی  ســبک  کــه  زبانــی 
می کنــد  منتقــل  جامعــه  بــه  آمریکایــی  اینترچنــج 

شــوند.  متوجــه  خــود  اینکــه  بــدون 
گوینــده ای و هــر اســتادی بــا ادای چند  کــه هــر  زبانــی 
واژه از آن فخــر می فروشــد؛ بــدون اینکــه معنــای آن 

را بفهمــد.
فروشــگاه ها  مغازه هــا،  بیشــتر  کــه   زبانــی 
کتاب هــای  ــد  اتومبیل هــا، لباس هــا حتــی پشــت جل
اینکــه  مثــل  می کننــد؛  تزییــن  را  بنرهــا  و  مذهبــی 
کســر  بــرای آن هــا  ایرانــی بــودن و فارســی نوشــتن 

شــأن اســت.
کــه نســخه های پزشــکان و بســته های دارو  زبانــی 
و  هواپیمــا  بلیــت  دوردســت،  فقیــر  بیمــاران  بــرای 
کاالهــا و هرچــه بگویــی و بــرای هرجــا  شــرکت ها و 
و خدمــه هواپیمــا  نوشــته می شــود. خلبــان  آن  بــا 
بــرای  انگلیســی  جملــه  چنــد  بیــان  بــا  مجبورنــد 
کالس خــود را بــاال ببرنــد.   مســافران اصفهانــی خــود، 

کــه نظــام ســلطه در پــی ترویــج آن اســت.  زبانــی 
حــال ســواالت زیــر ذهــن هــر خردمنــد ایرانــی را بــه 
گرچــه جرئــت بیــان آن را  خــود مشــغول می ســازد؛ ا
ــی نداشــته باشــد. ــی و رســانه ای غرب ــر جــو روان در اث
راســتی چــرا فقــط انگلیســی؟ مگــر چنــد در صــد مــردم 

دنیــا بــه ایــن زبــان ســخن می گوینــد؟ 
چــه امتیــازات فنــی و ادبــی  نســبت بــه زبان هــای 
کــه از  دیگــردر آن وجــود دارد؟ مگــر نــه ایــن اســت 

می بــرد؟  رنــج  واژگان  و  ریشــه ها  کمبــود 
عرفانــی  دینــی،  علمــی،  منابــع  از  درصــد   چنــد 
هنــری، سیاســی،  اجتماعــی و تاریخــی در جهــان بــه 

زبــان انگلیســی اســت؟
انگلیســی زبان هــا چــه امتیــازی بــر دیگــر مردمــان 

جهــان دارنــد؟
آیــا این گونــه تعامــل مــا بــا زبــان انگلیســی معقــول 
خردمندانــه و قابــل دفــاع در نــزد وجــدان و فطــرت و 

اندیشــه خودمــان هســت؟
خودباختگــی  خودبیگانگــی،  از  نشــانه  مبــادا 
و  شــدن  جوگیــر  شــخصیت،  کمبــود  احســاس 

باشــد؟ گاهــی  ناآ
بایــد  را  چشــم ها  بســت،  کار  بــه  بایــد  را  فکرهــا 
شســت، جــور دیگــر بایــد دیــد. ومــن اهلل التوفیــق.

یادداشت

نیویورک پست: 
 سناتور های آمریکایی 

در »برجام« فریب خوردند    
هســتند  عصبانــی  آمریکایــی  ســناتور های  کنــون  ا
موضع گیری هــای  خاطــر  بــه  نیــز  بســیاری  و 
بــرای  بایــد  و  شــده اند  تحقیــر  خــود،  گذشــته 
جــدی چــاره ای  توافــق،  ایــن  بــا   مقابلــه 

 یافت. 
گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـــوز، وب ســایت  بــه 
بــا عنــوان  گزارشــی  آمریکایــی نیویــورک پســت در 
هســته ای  توافــق  دربــاره  ســفید  کاخ  »دروغ هــای 
اســت«  شــده  شــومر  ک  چــا تحقیــر   موجــب 
شــومر«  ک  »چــا ســناتور  امیدواریــم  مــا  نوشــت: 
»کریســتین  خانــم  همچنیــن  و  بروکــر«  »کــوری  و 
از  نابودکننــده  و  کامــل  پروفایــل  یــک  گیلبرنــد« 

کننــد. حاضــر  اوبامــا  خارجــه  سیاســت های 
اوبامــا  سیاســت های  مخالــف  وب ســایت  ایــن 
کــه  می داننــد  ســناتور ها  ایــن  افــزود:  ادامــه  در 
ایــران  هســته ای  توافــق  مــورد  در  آن هــا  چگونــه 
از ســناتور های  ک شــومر  بــازی داده شــده اند. چــا
هســته ای  توافــق  بــا  ابتــدا  از  کــه  بــود  دموکراتــی 
البــی  بــا  اتحــاد  از  وی  امــا  کــرد؛  مخالفــت  ایــران 
ســرباز هســته ای  توافــق  مخالــف   دموکراتی هــای 

 زد.
نیویــورک پســت در ادامــه افــزود: رییــس ســابق ســیا 
کــه  کــرد  »لئــون پنــه تــا« نیــز در دروغــی بــزرگ اعــالم 
کــه رییــس جمهــور  دولــت اوبامــا بــر ایــن بــاور اســت 
جدیــد ایــران آنچنــان تصمیم گیرنــده نیســت و ایــن 
کشــور را  کــه  رهبــر عالــی ایــران و ســپاه قــدس اســت 

بــا قــدرت قــوی اداره می کننــد.
بــه  داشــت  مســئولیت  کــه  زمانــی  در  تــا  پنــه 
بــود  داده  را  اطمینــان  ایــن  کنگــره  و  اســراییل 
کــه  داد  نخواهنــد  اجــازه  هیــچ گاه  ایــران  بــه  کــه 
صورتــی  در  و  کنــد  پیــدا  اتمی دســت  ســالح  بــه 
بشــود ســوالی  چنیــن  وی  از  حاضــر  حــال  در   کــه 
مطمئنــا وی جــواب دیگــری خواهــد داد و حاضــر 
کنگــره  نیســت چنیــن اطمینانــی را بــه اســراییل و 

 بدهد.
آمریکایــی  ســناتور های  کنــون  ا حــال  هــر  بــه 
خاطــر   بــه  نیــز  بســیاری  و  هســتند  عصبانــی 
شــده اند  تحقیــر  خــود،  گذشــته  موضع گیری هــای 
 و بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن توافــق، چــاره ای جــدی

 یافت.

خبر

تاثیــر  بــه  اشــاره  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر  معــاون   
کــرات  توانایی هــای دفاعــی و موشــکی ایــران در مذا
ــته ایم  ــر توانس گ ــت: ا گف ــری  ــرای امتیاز گی ــته ای ب هس
کــرده و قطعنامه هــای  کــه انــرژی هســته ای را تثبیــت 
برداریــم  را  تحریم هــا  و  لغــو  را  امنیــت   شــورای 
کشــوری در عرصــه  کــره نبــود. هیــچ  در اثــر فقــط مذا
قــدرت  اینکــه  مگــر  نمی رســد  جایــی  بــه  بین المللــی 
کشــوری  نظامی داشــته باشــد و دیپلمات هــای هیــچ 
نمی تواننــد فقــط از طریــق دیپلماســی دســتاوردی در 
ــه یــک  ــرات داشــته باشــند؛ مگــر اینکــه متکــی ب ک مذا
قــدرت درونــی باشــند و مــا ایــن قــدرت را در داخــل 

کردیــم. کشــور ایجــاد 
در  ایــران  دفاعــی  تــوان  تأثیــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
کــرات در تثبیــت حقــوق مــا بــر هیچکــس پوشــیده  مذا
تــوان  نظامــی و  قــدرت  گــر  ا کــرد:  کیــد  تا نیســت، 
خواســته ها  بــه  نمی توانســتیم  نبــود،  مــا  دفاعــی 
هیــچ  و  کنیــم  پیــدا  دســت  کنونــی  دســتاوردهای  و 
زمانــی  بدهــد.  امتیــاز  مــا  بــه  نبــود  حاضــر  کشــوری 
کــرات دشــمن را وادار بــه امتیازدهــی  توانســتیم در مذا
موشــکی  تــوان  بــودن  دارا  بــا  آن هــا  کــه  کنیــم 
کشــور  جمهــوری اســالمی  ایــران از حملــه نظامــی  بــه 
گــر می توانســتند بــا اســتفاده از قــدرت  ناامیــد شــدند. ا
ایــن  حتمــا  ببرنــد،  بیــن  از  را  مــا  نظامــی  تاسیســات 

می دادنــد. انجــام  را  اقــدام 
کــه   عراقچــی افــزود: تــوان موشــکی مــا وجــود داشــت 
کــرد و  فکــر حملــه بــه ایــران را از ذهــن آن هــا بیــرون 
خــود  از  می توانــد  ایــران  کــه  نبودنــد  مطمئــن  گــر  ا
کنــد، قطعــا بــه مــا حملــه و بــا انهــدام تاسیســات  دفــاع 
کار را یکســره می کردنــد و آن موقــع دیگــر  هســته ای 

ــود. ــران نب ــا ای ــره ب ک ــه مذا ــازی ب نی
ملــت  مقاومــت  و  تــوان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   

و  آمریــکا  ظالمانــه،  تحریم هــای  مقابــل  در  ایــران 
گفــت: آن هــا  آورد،  کــره  پــای میــز مذا را  متحدانــش 
ملــت  مکــرر  تحریم هــای  علی رغــم  کــه  دیدنــد 
بــاال  را  ایــن تحریم هــا دســت خــود  ایــران در مقابــل 
کــه ملــت ایــران  نمی  بــرد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
تسلیم شــدنی نیســت. ملــت ایــران توانســت بــا ایــن 
اقــدام و مقاومــت، تحریم هــا را بی اثــر و دشــمنان را 

کنــد. کام  نــا

اینکــه  بیــان  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر  معــاون   
ــد  ــوده و نبای ــد مــورد توجــه ب دســتاوردهای برجــام بای
نبایــد  کــرد:  کیــد  تا شــود،  غفلــت  آن  دیگــر  ابعــاد  از 
ســرمایه گذار  کــه  کنیــم  ح  مطــر را  برجــام  طــوری 
کشــور پیــدا  خارجــی رغبتــی بــرای ســرمایه گذاری در 

باشــد. داشــته  هــراس  ســرمایه گذاری  از  و  نکنــد 
به دنبــال  آمریــکا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عراقچــی   
اســت  برجــام  از  ایــران  امتیازگیــری  کمرنگ کــردن 
گفــت: در ایــن زمینــه بایــد هوشــیار بــود تــا بتوانیــم 

برســیم. خــود  هــدف  بــه  و  بگیریــم  را  الزم  امتیــاز 
تمام شــدنی  آمریــکا  دشــمنی  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
نیســت و همچنــان علیــه دولــت و ملــت ایــران ادامــه 
بیــن  کــرات  مذا ع  موضــو کــرد:  خاطرنشــان  دارد، 
ع هســته ای بــود و هیــچ  ایــران و ۱+5 فقــط در موضــو

نشــد. ح  مطــر دیگــری  ع  موضــو
برجــام و  اجــرای  امــور خارجــه دربــاره   معــاون وزیــر 
فــروش نفــت افــزود: ایــران در مــدت زمــان تحریم هــا 
کشــورهای  و  داد  دســت  از  را  خــود  نفــت  مشــتریان 
کشــورها  خریــدار نفــت ایــران نیازهــای خــود را از دیگــر 
بــا  داریــم  تــالش  راســتا  همیــن  در  کردنــد؛  تامیــن 
اجــرای برجــام و لغــو منــع خریــد نفــت از ایــران، بــار 

کنیــم. را جــذب  دیگــر مشــتریان 

عراقچی: 

دشمنی آمریکا تمام نشدنی است

معــاون منابــع انســانی قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه وجــود 
مجلــس  گفــت:  قضــا  دســتگاه  در  زندانــی  هــزار   200
نبایــد عناویــن مجرمانــه را در قوانیــن افزایــش دهــد.

کیمیــای وطــن، حجــت االســالم علیرضــا  گــزارش   بــه 
کــه بــه  امینــی، معــاون منابــع انســانی قــوه قضاییــه 
نمایندگــی از رییــس دســتگاه قضــا در نشســت دیــروز 
منتخبــان مجلــس دهــم در محــل ســاختمان قدیــم 
مجلــس حضــور یافتــه بــود، بــا اشــاره بــه مهم تریــن 
الزامــات تعامــل مجلــس و قــوه قضاییــه اظهــار داشــت: 
کــه در آن ریاســت  تفــاوت قــوه قضاییــه بــا قــوه مجریــه 
ــه ای اســت  گون ــه  ــال می شــود، ب ــه پاییــن اعم ــاال ب از ب
کــم اســت؛ بنابرایــن بســیار بــرای  کــه قانــون در آن حا
نوشــته  مجلــس  در  قانونــی  چــه  کــه  اســت  مهــم  مــا 

می شــود و آن قانــون چــه فرآینــدی را طــی می کنــد.
قانون گــذاری  قضاییــه  قــوه  انســانی  منابــع  معــاون 
و نظــارت را دو نقطــه پیونــد مجلــس و قــوه قضاییــه 
گفــت: امیدواریــم در ایــن دو حــوزه مالحظــات  خوانــد و 

ــرداری را مــا در  کــه بیشــترین بهره ب گونــه ای باشــد  بــه 
دســتگاه قضایــی داشــته باشــیم.

کــرد: هنــر ایــن نیســت  حجــت االســالم  امینــی تصریــح 
کــه دایــم و پشــت ســر هــم قانــون بنویســیم؛ مرتــب 

بــودن و نفــوذ قانــون مهم تــر اســت.
وی ادامــه داد: روان بــودن قانــون بــرای مــا بســیار مهم 
کــه بعضــی قوانیــن بــه دلیــل اینکــه مبهــم  اســت؛ چــرا 
هســتند در دســتگاه قضایــی مشــکل ایجــاد می کننــد؛ 
ــردد  ــن برمی گ ــه ای ــی ب ــه دادرس ــکل اطال ــی از مش بخش

کــه قوانیــن مــا روشــن و صریــح نیســت.
معــاون منابــع انســانی قــوه قضاییــه همچنیــن بــا اشــاره 
بــه مقولــه تصویــب مــوارد آزمایشــی در مجلــس شــورای 
 20 از  بیــش  آزمایشــی  قوانیــن  بعضــی  اســالمی گفت: 
کــه اجــرا و تمدیــد می شــوند؛ حــال ایــن  ســال اســت 
کــه چــه مکانیزمــی  پیش بینــی شــده   ســوال وجــود دارد 

کــه قوانیــن آزمایشــی بررســی و بــه طــور مرتــب بازخــورد 
گرفتــه و اصــالح شــود؟ آن هــا 

کــرد: قانــون آزمایشــی  کیــد  حجــت االســالم  امینــی تا
بایــد مرتــب رصــد و مشــکالت آن برطــرف شــود؛ امــا 
کشــور مــا وجــود نــدارد؛  کار در  متاســفانه ایــن ســاز و 

فراینــد  در  تنگاتنگــی  ارتبــاط  داریــم  درخواســت 
برقــرار  قــوه قضاییــه  و  میــان مجلــس  قانون نویســی 

باشــد.
ــارت  ع نظ ــه اهمیــت موضــو ــاره ب ــا اش وی همچنیــن ب
گفــت: وقتــی نظارت هــا در جــای  بــر اجــرای قوانیــن 
قضــا  دســتگاه  بــرای  کار  نشــود،  انجــام  خــودش 
معاونــت  اطالعــات  اســاس  بــر  می شــود؛  مشکل ســاز 
آمــار و فنــاوری اطالعــات قــوه قضاییــه در حــال حاضــر 
پرونده هــا  بــه  رســیدگی  نقطــه  میلیــون   ۱5 از  بیشــتر 
داریــم؛ یعنــی بیــش از 6 میلیــون پرونــده بــه دســتگاه 
کار  آن هــا  بــه  رســیدگی  کــه  می شــود  وارد  قضایــی 

اســت. و ســنگینی  ســخت 
بــا  همچنیــن  قضاییــه  قــوه  انســانی  منابــع  معــاون 
اشــاره بــه وجــود بیــش از 200 هــزار زندانــی بــا امکانــات 
کــم قــوه قضاییــه اظهــار داشــت: در چنیــن شــرایطی 
یابــد؛  افزایــش  قوانیــن  در  نبایــد  عناویــن مجرمانــه 
بنابرایــن مکانیــزم قانون نویســی بایــد اصــالح شــود.

کیــد بــر اینکــه غربی هــا بــرای  گیــالن بــا تا فرمانــده لشــکر عملیاتــی ۱6 قــدس 
کــه در دنیــا  کشــوری  گفــت: تنهــا  ایــران اســالمی پیام ناامنــی ارســال نکننــد، 

به خوبــی راه هــای مبــارزه بــا تروریســت را شــناخته، ایــران اســت.
ســوریه  کشــور  کنونــی  اوضــاع  تشــریح  بــه  حق بیــن  محمدعلــی  ســردار 
ــه  مهــم نظامیگــری  کــرد: جنگ هــای امــروزی بــه دو مقول پرداخــت و اظهــار 
گــره خــورده اســت؛ بــه همیــن دلیــل مقطــع و پایــان آن هــا را  و سیاســی کاری 

کــرد. بــه  درســتی مشــخص  نمی تــوان 
کــرد  کفــر و اســتکبار اشــاره  وی بــه پیــروزی دنیــای اســالم در مقابلــه بــا جبهــه 
کــه از آن  و افــزود: دشــمن بــه  خوبــی اذعــان می کنــد در مقابــل جبهــه اســالم 

بــا عنــوان جبهــه مقاومــت یــاد می شــود بــه  شــدت شکســت  خــورده اســت.
ــر  ــرد: امــروزه دســت برت ک ــح  گیــالن تصری ــده لشــکر عملیاتــی ۱6 قــدس  فرمان
در جنــگ نیابتــی غربی هــا در ســوریه بــا جبهــه مقاومــت اســت؛ همیــن دلیــل 
کــره حــرف خویــش را بــه  کــه دولــت ســوریه در پــای میــز مذا موجــب شــده 

ــاند. ــی بنش کرس
ســاقط  بــرای  او  منطقــه ای  هم پیمانــان  و  آمریکایی هــا  کــرد:  عنــوان  وی 
و  تربیــت  بــه  اقــدام  مقاومــت،  خــط  تضعیــف  و  اســد  بشــار  دولــت  کــردن 
کــه از نظــر اعتقــادی قبــال روی آن هــا برنامه ریــزی و  ع نیرویــی  ــو تعلیــم دو ن

کرده انــد و دیگــر اراذل، اوبــاش و آدمکش هایــی  ســازماندهی شــده اســت، 
کــه تنهــا دوســت دارنــد انســان های بی گنــاه و بی دفــاع را بکشــند  هســتند 
ــا همدیگــر موجــب شــده  ــد؛ تلطیــف ایــن دو دســته ب کنن ــان جنــگ  و همچن

کــه بحــران ســوریه بــه درازا بکشــد. اســت 
اســد  بشــار  اینکــه  بیــان  بــا  گیــالن  قــدس   ۱6 عملیاتــی  لشــکر  فرمانــده 
کان در بســیاری از شــهرهای ســوریه دارای  کمــا کشــور  رییس جمهــور ایــن 
ــش  ــان ارت ــت جدایی طلب ــه داد: موفقی ــت، ادام ــی اس ــیار فراوان ــت بس مقبولی
گروهــک تروریســتی النصــره موجودیــت خــود را اعــالم  کــه در غالــب  ســوریه 
گفتن هــا و بــازی بــا احساســات مــردم بــوده اســت. گــرو دروغ  کرده انــد، در 

وی بــه بدقولــی آمریکایی هــا و برخــی از حامیــان مرتجــع منطقــه ای او در 
گفــت: قــرار  کــه بــه داعــش داده بودنــد نیــز اشــاره ای داشــت و  قبــال تعهداتــی 
بــود بــا حمایت هــای مالــی و نظامــی  غــرب و دولــت وهابی صفــت عربســتان 
کــه نه تنهــا  کشــانده شــوند  بــرای ایجــاد ناامنــی بــه ســمت مرزهــای ایــران 
ــا و  ــود در اروپ ــی خ ــان اصل ــوی صاحب ــه به س ــدند، بلک کار نش ــن  ــه ای ــق ب موف
ــه  ــی را ب ــزاران اروپای ــان ه ــاری ج ــالت انتح ــاد حم ــا ایج ــتند و ب ــکا برگش آمری

مخاطــره انداختنــد.
جمهــوری  اینکــه  بیــان  بــا  گیــالن  قــدس   ۱6 عملیاتــی  لشــکر  فرمانــده 

بــا  مبــارزه  راه هــای  به خوبــی  دنیــا  در  کــه  اســت  کشــوری  اســالمی تنها 
کــه بــرای  تروریســت را می دانــد، بیــان داشــت: ایــران خواهــان دنیایــی اســت 
کشــورهای جهــان نیــز دارای  خــودش امــن باشــد و هــم بــرای ســایر ملت هــا و 

باشــد. امنیــت 
ــی  ــام ناامن ــالمی  پی ــران اس ــرای ای ــت: ب گف ــا  ــا و آمریکایی ه ــه اروپایی ه وی ب
ــم  کنیــم و هــم ســربازانی داری ــر  ــه هــم می توانیــم تدبی ک ــد؛ چــرا  ــال نکنی ارس
کــه می تواننــد در یک چشــم برهــم زدن تمــام ناامنی هــا از بیــن ببرنــد. فــارس

فرمانده لشکر 16 قدس:

غرب برای ایران پیام ناامنی ارسال نکند 

معظــم  رهبــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر 
انقــالب نقــش برجســته ای در سیاســتگذاری خارجــی 
گفــت: مــن ملتــزم بــه دســتورات  کشــور بــر عهــده دارنــد، 
کــه در ایــن مســئولیت هســتم  ــا زمانــی  ایشــان بــوده و ت
مهم تریــن اصــل برایــم اجــرای منویــات مقــام معظــم 

رهبــری خواهــد بــود. 
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اطالع رســانی دولــت، محمدجــواد ظریــف در همایــش 

بــا  کــه  راهکارهــا  و  الزامــات   - قانون گــذاری  فرآینــد 
گفــت: بــاور  حضــور منتخبیــن مجلــس دهــم برگــزار شــد، 
مــا بــر اســاس قانــون اساســی اســت. سیاســت خارجــی 
موضوعــی فراجناحــی و ملــی اســت و دیــد مــا بــه اقدامات 
در سیاســت خارجــی بــر اســاس ضــرورت تعامل ســازنده و 

عزتمنــد بــا جهــان اســت.
کــه   وزیــر امــور خارجــه اظهــار داشــت: اصــل ایــن اســت 
و  ملــی  منافــع  پیشــبرد  بــرای  بایــد  خارجــی  سیاســت 

بــه  شــود.  اســالمی  تدویــن  جمهــوری  نظــام  اهــداف 
همیــن دلیــل ســکاندار سیاســت خارجــی، شــخص مقــام 
در  ایشــان  برجســته  نقــش  و  رهبــری هســتند  معظــم 

کامــال مشــهود اســت. سیاســت خارجــی 
 وی ادامــه داد: مــا در سیاســت خارجــی خــود را ملتــزم 
کــه در ایــن  ــا زمانــی  بــه دســتورات ایشــان می دانیــم و ت
مســئولیت باشــم ، مهم تریــن اصــل بــرای مــا اجــرای 

منویــات مقــام معظــم رهبــری خواهــد بــود.

کشورمان: وزیر امور خارجه 

ملتزم به اجرای منویات رهبر معظم انقالب در سیاست خارجی هستم

نــه  گفــت:  آمــوزش پزشــکی  وزیــر بهداشــت درمــان 
بخــش  بــه  را  کمکــی  فعلــی  مجلــس  نــه  و  دولــت 
ســالمت  و  درمــان  بــرای  بایــد  نکرده انــد؛  ســالمت 
کشــور فکــری شــود و بــر ملــت منــت نگذاریــم؛ آن هــا 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را از جیــب خــود پرداخــت 

. می کننــد
منتخبیــن  همایــش  در  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کشــور در مجلــس قدیــم بــا اشــاره بــه اینکــه  سراســر 
انــداز  چشــم  در  می بایــد  توســعه  پنجــم  برنامــه  در 
گفــت:  برســیم،  منطقــه  در  ســالمت  اول  رتبــه  بــه 
کجــا  کــه در بخــش ســالمت در  ببینیــم  بایــد  امــروز 

 40 در  زندگــی  بــه  امیــد  کــه  چــرا  ایــم؛  گرفتــه  قــرار 
گذشــته در میــان ایرانیــان افزایــش یافتــه، امــا  ســال 
دوازده  رتبــه  منطقــه  کشــورهای  میــان  در  مــا  رتبــه 
کشــورها از مــا در ایــن رتبــه جلوتــر   اســت و بســیاری از 

هستند.
کــرد  وی در ادامــه بــه شــعار دولــت در انتخابــات اشــاره 
گفــت: رییــس دولــت در زمــان تبلیغــات انتخاباتــی  و 
گفــت بایــد یارانــه نقــدی بــه غیرنقــدی تبدیــل شــود و 
کشــور واریــز  ایــن یارانــه نقــدی بــه بخش هــای مهــم 
گیــرد و  و بــه عنــوان خدمــات در اختیــار مــردم قــرار 
کــه بــا حــذف یارانه بگیــران 25  دولــت فکــر می کــرد 

از  و  می گیــرد  قــرار  دولــت  اختیــار  در  تومــان  میلیــارد 
ایــن 25 میلیــارد تومــان، 7 میلیــارد تومــان بــه بخــش 
ــا از ایــن طریــق  بهداشــت اختصــاص خواهــد یافــت ت
کاهــش یابــد؛ امــا بــا اختــالف  کمرشــکن  هزینه هــای 
مســئوالن  از  برخــی  و  نماینــدگان  میــان  کــه  نظــری 
میــزان  آن  و  نشــد  حــذف  یارانه هــا  داشــت،  وجــود 
بــود در اختیــار دولــت قــرار بگیــرد  کــه قــرار  از پولــی 
ــز  ــرد، واری گی ــق  ــردم تعل ــه م ــات ب ــورت خدم ــه ص ــا ب  ت

نشد.
وزیــر بهداشــت در پایــان خطــاب بــه منتخبیــن سراســر 
گفــت: مشــکالت در بخــش  ــروز  کشــور در همایــش دی

ســالمت جــدی اســت و منابــع مــا نیــز محــدود اســت 
کمکــی بــه بخــش ســالمت نکــرده اســت و  و دولــت 
کــه بــه بخــش  کــه از تریبون هــا بیــان می شــود  آنچــه 
کــرده ایــم، پولــی بــه بخــش  کمــک هزینــه ای  ســالمت 
خــود  جیــب  از  مــردم  تنهــا  و  نشــده  داده  ســالمت 
یــک درصــد از مالیــات بــر ارزش افــزوده را پرداخــت 
کرده انــد و نبایــد بــر ایــن ملــت منــت بگذاریــم و مــن 
کــه در مجلــس طرحــی  از شــما منتخبیــن می خواهــم 
کــه بــه نفــع مــردم و ســالمت جامعــه  کنیــد  را تصویــب 
بــه  نــه مجلــس فعلــی  و  نــه دولــت  کــه  باشــد؛ چــرا 

کمکــی نکرده انــد. بخــش ســالمت 

کشور:  قاضی زاده در همایش منتخبین سراسر 

کمکی نکرده اند نه دولت و نه مجلس فعلی به بخش سالمت 

معاون قوه قضاییه در نشست منتخبان مجلس دهم:
 مجلس نباید عناوین مجرمانه را افزایش دهد

حتما بخوانید!
نه دولت و نه مجلس فعلی به بخش... یکشنبـــــه  19 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 148 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



توافقات جدید آبی تهران-برلین
در جلســه ویــژه ای بیــن مســئوالن آبــی ایــران و آلمــان 
در  مشــترک  همکاری هــای  بــرای  تفاهمــات  برخــی 
ویــژه  در جلســه  شــد.  انجــام  فاضــاب  و  آب  بخــش 
مدیــران ارشــد وزارت محیــط زیســت آلمــان و مســئوالن 
مرتبــط  فاضــاب  و  آب  بخــش  مفــاد  نیــرو  وزارت 
دولــت  دو  بیــن  شــده  تنظیــم  کلــی  تفاهم نامــه  بــا 
بــر روی آن  آلمــان بررســی و اصاحــات الزم  ایــران و 
اطاعــات  و  دانــش  تبــادل  و  شــد. همــکاری  اعمــال 
آب کیفــی  اســتانداردهای  قانون گــذاری،  زمینــه   در 
جریان هــای فاضــاب، توســعه ظرفیت ســازی و اثــرات 
زیســت محیطی در بخــش آب و پســاب، همــکاری و 
تبــادل اطاعــات در زمینه هــای مختلــف آب شــامل 
ع مشــارکت  موضوعــات اقتصــادی و اجتماعــی و موضــو
زمینــه حکمرانــی خــوب  در  تبــادل تجربــه  عمومــی، 
بــه  تبــادل دانــش و تجــارب در زمینــه مدیریــت  آب 
مدیریــت  اجــرای  و  ارتقــا  آب،  منابــع  پیوســته  هــم 
منابــع آب در حوضه هــای آبریــز رودخانــه بــه وســیله 
انتقــال دانــش مرتبــط بــا ســاختار، وظایــف و ماموریــت 
مدیریــت   ،)RBOs( آبریــز  حوضــه  ســازمان های 
)مصــارف  مختلــف  بخش هــای  در  آبــی  مناقشــات 
صنعــت(  و  زیســت  محیــط  کشــاورزی،   خانگــی، 
آب  تامیــن  هوشــمند  فناوری هــای  و  زیرســاخت ها 
مشــارکت های  ارتقــای  آبخــوان،  تغذیــه  مدیریــت 
ــه  کشــور از جمل عمومــی و خصوصــی در بخــش آب دو 

اســت. تفاهم نامــه  ایــن  در  شــده  پیش بینــی  مفــاد 

 افزایش ارزش پتروشیمی
صــادرات  شــدن  برابــر  دو  بــه  اشــاره  بــا  نفــت  وزیــر 
کــه امســال  کــرد  نفــت پــس از لغــو تحریم هــا تصریــح 
میلیــارد   4 بــه  کشــور  پتروشــیمی  محصــوالت  ارزش 
کــرد: برجــام  دالر خواهــد رســید. بیــژن زنگنــه اظهــار 
بهتریــن زمینــه را بــرای توســعه صنعتــی به وجــود آورده 
کــه مــا در دوران تحریــم  اســت و ایــن در شــرایطی اســت 
درونزایــی خــود را افزایــش دادیــم و حــاال بــا برداشــته 
شــدن تحریم هــا بایــد برونگرایــی خــود را محقــق و از 
تولیداتمــان بــرای اینکــه ایــران را بــه ســکویی بــرای 
کنــد تبدیــل  منطقــه  بــه  خدمــات  و  کاال   صــادرات 

کنیــم. وی دربــاره  دســتاوردهای پســابرجام  اســتفاده 
کــرد: یکــی  و افزایــش صــادرات نفــت اشــاره و عنــوان 
از مهم تریــن دســتاوردهای برجــام، افزایــش صــادرات 
کــه در دوران تحریــم صــادرات  بــوده اســت؛ بــه طــوری 
کــه بــا در  نفــت خــام مــا تنهــا یــک میلیــون بشــکه بــود 
ــات بــه حــدود یــک میلیــون و 350  نظــر داشــتن میعان

ــید. ــکه می رس ــزار بش ه

کاهش تورم   مردم 

را حس نمی کنند
خ تــورم واقعــی را  عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران، نــر
کاهــش تــورم را  ۱۸ تــا ۲0 درصــد می دانــد و می گویــد: مــردم 
گــران می خرنــد. اســداهلل  حــس نمی کننــد و کاالهــا را از بــازار 
عملکــرد  تشــریح  بــا  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  عســکراوالدی 
گرچــه  گفــت: ا دولــت روحانــی در تامیــن معیشــت مــردم 
بهبــود معیشــت یکــی از شــعارهای اساســی رییس جمهــور 
کنــون  در دوران انتخاباتــی ریاســت جمهــوری بــود، امــا ا
کاهــش تــورم واقعــی می لنگــد. در واقــع  دولــت یازدهــم در 

روی  اول  ســال  در  اقتصــادی  تیــم  و  جمهــور  رییــس 
مــردم  و  زدنــد  حــرف  مــردم صادقانــه  بــا  آمدنشــان،  کار 
کردنــد؛ ضمــن اینکــه تیــم وزارت  نیــز از آن هــا حمایــت 
امــور خارجــه نیــز بــرای پرونــده هســته ای وقــت زیــادی 

گذاشــت. 
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن 
کابینــه یازدهــم، بــه  ایــران افــزود: در ســال دوم فعالیــت 
دلیــل اینکــه دولــت نتوانســت بــه صــورت واقعــی، تــورم 
و  نگــه داشــت  پاییــن  را  تــورم  زور  بــه  بیــاورد،  پاییــن  را 
ــن  ــه ای ک ــی  ــده، در حال ــی ش ــورم تک رقم ــه ت ک ــرد  ک ــام  اع
کار لنگیــد. مــردم  کــه  خ نــداده بــود و اینجــا بــود  اتفــاق ر
کاهــش تــورم را حــس نمی کننــد؛ چــرا  بــه طــور محســوس 
گرچــه  ا و  تومــان   500 می خریدنــد  را  نــان   ۹۲ ســال  کــه 
کــرد، امــا مــردم  خ تــورم را ۹ درصــد اعــام  رییس جمهــور نــر
 نــان را ۲000 تومــان می خرنــد. پــس دولــت آمــار بیخــود 

می دهد.

اخبار کوتاه

      ســال ۱3۹۲ بانــک مرکــزی مصوبــه ای را در 
سرویس  اقتصاد

بردیا عباس زاده 

کــه  کــرد  تصویــب  اعتبــار  و  پــول  شــورای 
براســاس آن نحــوه فعالیــت و تاســیس صرافی هــا تغییــر کــرد. بــر 
بــرای  صرافی هــا  ســرمایه  میــزان  دســتورالعمل  ایــن  مبنــای 
تاســیس در نــوع یــک )خریــد و فــروش ارز و مســکوک طــا و 
نقــره( از حــدود ۲00 میلیــون بــه 5 میلیــارد تومــان و در صرافــی 
نــوع دو )خریــد و فــروش ارز، مســکوک طــا، نقــره و نقــل و 
انتقــال ارز( از حــدود 4 بــه ۲0 میلیــارد تومــان افزایــش یافــت. به 
هــر حــال مجموعــه دســتورالعمل ســال ۱3۹۲ بــا انتقاداتــی از 
کارشناســان همــراه شــد و بــه  ســوی صرافــان و حتــی برخــی 
کــه بانــک  دنبــال آن بــا دســتور معــاون اول رییــس جمهــور بــود 
قــرار داد و در مردادمــاه ۱3۹3  بازنگــری  مــورد  را  مرکــزی آن 
کــرد. طبــق قوانیــن جدیــد تقســیم بندی  دســتورالعمل تغییــر 
کــه  اعــام شــد  و  و دوم حــذف  اول  نــوع  بــه دو  صرافی هــا، 
می تواننــد بــر حســب تــوان و ظرفیــت خــود، نســبت بــه خریــد و 
فــروش نقــدی ارز و انجــام عملیــات مربــوط بــه حواله هــای 
ارزی اقــدام کننــد. همچنیــن بــرای ســرمایه صرافی هــا مقرر شــد 
بــه  متعلــق  صرافــی  تاســیس  اولیــه  ســرمایه  حداقــل  کــه 
اعتبــاری  مؤسســات  و  )بانک هــا  اعتبــاری  مؤسســات 
ج   کــر تهــران،  شــهر  هفــت  صرافی هــای  نیــز  و  غیربانکــی( 
اصفهــان، شــیراز، مشــهد، اهــواز و تبریــز مبلــغ 4 میلیــارد تومــان 

و در سایر شهرها مبلغ ۲میلیارد تومان است.
گالیه های صرافان

گرچــه حــدود یــک ســال و نیــم از دســتورالعمل  ــا ایــن وجــود  ب
کــه صرافــان  کــرده  جدیــد می گــذرد و بانــک مرکــزی نیــز اعــام 
ــه  گای ــان  ــد، امــا همچن کرده ان ــرای تطبیــق مراجعــه  ــادی ب زی
بخــش دیگــری از صرافــان نســبت بــه بندهــا و تبصره هایــی 
از ایــن دســتورالعمل ادامــه داشــته اســت و جــدای از میــزان 
ســرمایه نســبت بــه برخــی مــوارد خــاص، موضــوع را در مهرمــاه 
گذشــته تحــت شــکایتی بــه شــورای رقابــت برده انــد.  ســال 
بررســی  بــرای  را  صرافی هــا  درخواســت  نیــز  رقابــت  شــورای 
ــض  ــی از آن نق ــا بخش های ــد آن ه ــه از دی ک ــتورالعمل  ــن دس ای
کار قــرار  کلــی اصــل 44 اســت در دســتور  قانــون و سیاســت های 
داده و موضــوع حــدود 5 مــاه در شــورای ملــی رقابــت بررســی 
کــه اخیــرا بیــن صرافــان و شــورای  شــده اســت. طــی جلســاتی 
کــه البتــه نماینــده بانــک  گفتــه می شــود  رقابــت برگــزار شــده و 
کــرات  مرکــزی نیــز در ایــن جلســات حضــور نداشــته، بعــد از مذا
انجــام شــده، قــرار اســت تــا شــورای رقابــت بررســی های الزم را 
ــا ۲0  ــان ب ــاری همزم ــه ج ــنبه هفت ــاال دوش ــد و احتم ــام ده انج

اردیبهشــت ماه نتیجــه آن اعــام شــود.
شرایط معامله و نوع تضمین

کــرات بیــن صرافــان و شــورای رقابــت  امــا بــرآورد جلســات و مذا

ح شــده  کــی از آن اســت کــه دربــاره چنــد بنــد اعتراضاتــی مطر حا
کــه یکــی از ایــن مــوارد تبعیــض در شــرایط معاملــه و نــوع  اســت 
کــه  کــه بایــد اعمــال شــود. صرافــان معترضنــد  تضمینــی اســت 
نبایــد تضمیــن آن هــا از صرافــی بانک هــا بــه عنــوان رقبــای ایــن 
بخــش تامیــن شــود. از ســویی دیگــر موضــوع میــزان افزایــش 
ســرمایه و رقــم زیــاد آن تــا حــدود 4 میلیــارد تومــان همــواره مورد 

گرفتــه اســت. انتقــاد صرافــان قــرار 
سهامداران صرافی بانک ها

کــره مربــوط بــه ایــن موضــوع  همچنیــن دیگــر تبصــره مــورد مذا
کمتــر از 5 درصــد در  کــه  کــه ســهامداران صرافــی بانک هــا  اســت 

ــه احــراز صاحیــت در تمامــی مــوارد  ــاز ب آن ســهیم هســتند، نی
از جملــه چک هــای برگشــتی و بدهی هــای غیرجــاری ندارنــد 
و می تواننــد در ســایر صرافی هــا ســهامدار باشــند. ایــن در حالــی 
کــه ایــن تبصــره می توانــد موجــب  کــه صرافــان معتقدنــد  اســت 
کمتــر از 5 درصــد می تواننــد  نوعــی انحصــار شــود و ســهامداران 
ــه طــور زنجیــروار در عمــده صرافی هــا حضــور داشــته باشــند.  ب
حــال بــه نظــر می رســد بایــد تــا روز دوشــنبه منتظــر بمانیــم و 
ببینیــم شــورای رقابــت خواســت صرافــان را در نظــر می گیــرد 
در  را  خــود  مدنظــر  شــرایط  می شــوند  موفــق  صرافــان  یــا 

ــد. ــتورالعمل بگنجانن دس

شورایرقابتنتیجهرامشخصمیکند

نبرد صرافان و بانک مرکزی

کل دفتــر صنایــع فلــزی وزارت صنعــت از هدف گــذاری  مدیــر 
ایــن صنایــع در ســال ۹5  صــادرات ۶00 میلیــون دالری در 
گفــت: پیش بینــی شــده صــادرات لــوازم خانگــی  خبــر داد و 
عبــاس هاشــمی  برســد.  ســال ۹5  در  میلیــون دالر  بــه ۲۱0 

کشــور هنــوز در شــرایط  کــه  گفــت: در ســال ۹4 
کاالی منتخــب   مطلــوب صادراتــی نبــود، در ۱0 
بــه  انجــام شــد و  500 میلیــون دالر صــادرات 
ســال های  تجربــه  بــه  توجــه  بــا  قطــع  طــور 
یــک  از  بیشــتر  صــادرات  پتانســیل  گذشــته، 
میلیــارد دالر نیــز در ایــن صنایــع وجــود دارد. 
ــی  ــوازم خانگ ــزی و ل ــع فل ــر صنای کل دفت ــر  مدی

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: در ســال گذشــته بالــغ 
بــر ۱۱0 هــزار آبگرمکــن گازی بــه اروپــا و کشــورهایی نظیر ایتالیا 
صــادر شــده و پیــش بینــی صــادرات برای ســال ۹5 حــدود ۱40 
کنــون شــرایط برای صــادرات  هــزار دســتگاه اســت؛ همچنیــن ا

ــت.  ــز مهیاس کشــورهای CIS نی لــوازم خانگــی بــه 

در  خانگــی  لــوازم  صنعــت  خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  وی 
کامــا بومی ســازی شــده و در محصوالتــی مثــل  بخــش بزرگــی 
گاز بــه طــور متوســط  گازی، اجــاق  گازی، آبگرمکــن  بخــاری 
بیــش از ۸0 درصــد مــواد اولیــه و اجــزا و قطعــات منفصلــه از 
منابــع داخلــی تهیــه می شــود. هاشــمی افــزود: 
در محصوالتــی نظیــر مثــل ماشــین لباسشــویی 
قطعــات  دیــگ،  مثــل  قطعــات  عمده تریــن 
فلــزی و پاســتیکی، اتصــاالت و سیم کشــی ها 
ــه لحــاظ ســهم ارزشــی  کــه ب و اجــزای باالنــس 
کامــا  دارد،  عمــده  ســهم  محصــول  آن  در 
ماننــد  قطعاتــی  فقــط  و  شــده  بومی ســازی 
کــه ســاخت  بــورد الکترونیکــی و الکتروموتــور وارد می شــود 
بــه  دارد.  قــرار  داخلی ســازی  برنامــه  در  نیــز  الکتروموتــور 
گفتــه ایــن مقــام مســئول، در یخچــال و فریــزر نیــز درحــدود 
۶5 درصــد قطعات ســازی شــده و تنهــا واردات منحصــر بــه 

کمپرســور می باشــد. قطعاتــی چــون بــورد الکترونیکــی و 

کرد: کل دفتر صنایع فلزی وزارت صنعت اعالم  مدیر 
هدف گذاری صادرات صنایع فلزی و لوازم خانگی

اینکــه  بیــان  بــا  اتحادیــه میــوه و سبزی فروشــان  رییــس 
گذشــته بســیار  زردآلــوی نوبرانــه امســال برخــاف ســال های 
کــرد و افزایــش  ارزان اســت، بــه افزایــش قیمــت مــوز اشــاره 
گــران  گمرکــی آن از ابتــدای ســال جــاری را دلیــل  تعرفــه 

شــدن مــوز دانســت. حســین مهاجــران اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش تعرفــه واردات مــوز 
ظاهــرا از 4 درصــد بــه ۲۶ درصــد از ابتــدای 
ســال جــاری قیمــت آن افزایــش یافتــه و در 
میادیــن  در  مــوز  کیلوگــرم  هــر  حاضــر  حــال 
میــوه و تره بــار 5۶00 تــا 5700 تومــان فروختــه 
زردآلــوی  اینکــه  بیــان  بــا  وی  می شــود. 

ارزان تــر  گذشــته  ســال های  بــه  نســبت  امســال  نوبرانــه 
گــران  گذشــته بســیار  افــزود: زردآلــو در ســال های  اســت، 
کاشــان و  کیلوگــرم زردآلــوی  بــود؛ ولــی در حــال حاضــر هــر 
گوجــه  شــیراز ۱۲ هــزار تــا ۱5 هــزار تومــان فروختــه می شــود و 
گوجــه ریزدرختــی 3000  درختــی ۸000 تــا ۱0 هــزار تومــان و 

در  گفــت:  مهاجــران  می شــود.  عرضــه  تومــان   5000 تــا 
ج ۱۲ هــزار تــا ۱5  کــر کیلوگــرم تــوت فرنگــی  حــال حاضــر هــر 
ــا ۸000 تومــان فروختــه  هــزار تومــان و تــوت بهنمیــر 3000 ت
گیــاس نوبرانــه تحــت عنــوان تلخــک نیــز بــه  می شــود و 
بــازار وارد شــده اســت. رییــس اتحادیــه میــوه 
کــرد: از  و سبزی فروشــان در عیــن حــال بیــان 
5 روز آینــده، هلــوی ۶0 روزه ســاری وارد بــازار 
گاب  می شــود و در ۱5 روز آینــده نیــز ســیب 
منطقــه یــزد و گیــاس همــه مناطق به دســت 
آمــده و وارد بــازار می شــود. وی دربــاره آخریــن 
کــرد: قیمــت همــه  قیمــت میوه هــا نیــز اظهــار 
کاهــش یافتــه اســت و در حــال حاضــر  ــه جــز مــوز  میوه هــا ب
کیلوگــرم خیــار 700 تــا ۱500 تومــان، هندوانــه ۲00 تــا  هــر 
۸00 تومــان، ملــون ۱000 تــا ۲000 تومــان و گوجــه فرنگــی نیــز 
کــه قیمتــش در روزهــای اخیــر  500 تــا ۱500 عرضــه می شــود 

کاهــش یافتــه اســت. بســیار 

کرمــان  کشــاورزی اســتان  گیاهــی ســازمان جهــاد  معــاون بهبــود تولیــدات 
گفــت: همزمــان بــا حضــور رییــس جمهــور و هیئــت همــراه در اســتان 
ح زراعــی و باغــی بــا ایجــاد اشــتغال بــرای ۱30 نفــر افتتــاح  کرمــان، ۱0 طــر

و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.
ح احــداث  ح هــا شــامل ۶ طــر  »محمدرضــا پورخاتــون« افــزود: ایــن طر
گلخانــه در شهرســتان های بــم، نرماشــیر، بردســیر، ســیرجان و زرنــد بــا 
زیربنــای 4۹ هــزار متــر مربــع جهــت اشــتغال ۱۲۱ نفــر و تولیــد ۸30 تــن 
محصــول ســبزی و صیفــی و یــک میلیــون گل شــاخه بریــده در ســال بــوده 
ح هــا نیــز از محــل تســهیات و آورده هــای شــخصی  کــه اعتبــار ایــن طر

اســت.
کشــاورزی  گفــت: در ســفر ریاســت جمهــوری و وزیــر جهــاد   پورخاتــون 
زیــر  ســطح  افزایــش  و  جایگزینــی  ح  طــر دو  کرمــان،  اســتان  بــه 
افتتــاح  راور  شهرســتان  در  هکتــار   ۱7 ســطح  در  محمــدی  گل   کشــت 

می شود.
ــت  ــن معاون کار ای ــتور  ــا در دس ــای خرم ــاح باغ ه ــه اص ــان اینک ــا بی  وی ب
نیمه خشــک  ارقــام  کشــت  توســعه  ح  طــر کــرد:  بیــان  دارد،   قــرار 
کاشت ۱۱ هزار اصله نیز  ج با  کشت بافتی( در شهرستان فهر خرما )پیارم 
چ بــه ظرفیــت  ح تولیــد قــار اقــدام شــده؛ ضمــن آنکــه در ایــن ســفر یــک طــر
 5 تــن در شهرســتان انــار در ســطح 5000 متــر مربــع نیــز آمــاده بهره بــرداری 

است.

گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان  بــه 
اصفهــان  نکوداشــت  آییــن  در  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر 
بین المللــی  نمایشــگاه  نهمیــن  و  بیســت  حاشــیه  در  کــه 
کــرد: یکــی از انتظــارات  کتــاب تهــران برگــزار شــد، اظهــار 
و ســرخط های مهــم بــرای شــهرهای تاریخــی و مذهبــی 
ارتقــای تمــدن نویــن اســامی  ایجــاد شــهری اســامی و 
اســت. در حــال حاضــر بــرای تحقــق و ایجــاد یــک شــهر 
کار تیــم مدیریــت  گفتمــان جدیــدی در دســتور  اســامی، 
کــه بــه دنبــال تســری آن بــه  گرفتــه  شــهری اصفهــان قــرار 

کشــور هســتیم. همــه شــهرهای 
کــرد و بیــان  گفتمــان جدیــد اصفهــان عنــوان  شــهردار اصفهــان خاقیــت و دانش محــوری را از مهم تریــن ارکان 
داشــت: در مکتــب جدیــد اصفهــان قــرار اســت شــهرداری بــه یــک دســتگاه دانش محــور تبدیــل شــود و همــه چیــز بــر 

گیــرد. اســاس دانــش، خاقیــت و فناوری هــای نویــن صــورت 
گفتمــان بــوده و بــه دنبــال تســری آن بــه  وی افــزود: اصفهــان بــه عنــوان یــک شــهر جهانــی و خــاق، آغازگــر ایــن 

کشــور اســت. نقــاط مختلــف 
کــردن یــک اتمســفر فرهنگــی و هنــری بــر فضــای شــهری  کــرد: در اصفهــان جدیــد بــه دنبــال قالــب  کیــد  جمالی نــژاد تا
هســتیم و از همیــن رو نشســت ها و برنامه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری در شــهر برگــزار می شــود و همچنیــن 
ــاس  ــه پ ــد و از آن هــا ب ــرار می گیرن ــر ق ــه عنــوان اسطوره ســازان نصف جهــان مــورد تقدی ــزرگان شــهر ب هنرمنــدان و ب

کشــیده اند، تجلیــل می شــود. ــرای نصف جهــان  ــه ب ک ــی  زحمات
کــرد: شــهرداری اصفهــان بــه دنبــال خوانــش جدیــد مفاهیــم مدیریــت شــهری بــوده و از همیــن رو در  وی اضافــه 

به کارگیــری شــیوه های جدیــد، نویــن و دانش مبنــا پیشروســت.

گذشــته ممنــوع شــده بــود  گنــدم از اواخــر ســال  کــه واردات  در حالــی 
ایــن  ادامــه  از  بازرگانــی  امــور  در  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  قایم مقــام 
کشــور خبــر  کافــی بــودن موجــودی   ممنوعیــت تــا پایــان امســال بــه دلیــل 

داد. 
کافــی بــودن میــزان تولیــد  کــرد: بــا توجــه بــه  کبــر مهرفــرد اظهــار  علی ا
ــاه  ــود، از ســوم بهمن م ــه پیــش از ایــن انجــام شــده ب ک ــی  گنــدم و واردات
ــا  گذشــته واردات ایــن محصــول ممنــوع شــده و ایــن ممنوعیــت ت ســال 

پایــان امســال ادامــه دارد.
ــرای واردات  ــا بیــان اینکــه هیــچ ثبــت سفارشــی در ســال جــاری ب  وی ب
گنــدم  واردات  کــه  گذشــته  ســال  در  افــزود:  نمی شــود،  انجــام  گنــدم 
ــه ممکــن اســت امســال  ک ــه  گرفت آزاد شــد، ثبــت ســفارش هایی صــورت 
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــوند و ب ــور وارد ش کش ــه  ــار ب ــتن اعتب ــه داش ــه ب ــا توج ب
کــه امســال از  گذشــته و وارداتــی  تولیــد، واردات انجــام شــده در ســال 
گذشــته صــورت می گیــرد، دیگــر نیــازی بــه  طریــق ثبــت ســفارش های 
ــری ــز فک ــازاد آن نی ــرای م ــد ب ــد و بای ــاری نباش ــال ج ــدم در س گن  واردات 

 کنیم. 
گنــدم بــه  کــه امســال واردات  ــا ایــن وضعیــت بایــد منتظــر مانــد و دیــد  ب
کشــاورزی می توانــد بــازار ایــن  چــه عــددی می رســد و آیــا وزارت جهــاد 
محصــول اســتراتژیک را بــه نفــع تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان کنترل 

کنــد؟

براســاس یــک قانــون جدیــد خودرویــی در صورتی کــه خریــداران خــودرو 
یــک مــاه پــس از عقــد قــرارداد از خریــد خــود منصــرف شــوند بــه وجــوه 
گرفــت. اصاحیــه آیین نامــه  واریــزی آن هــا ســود انصــراف تعلــق خواهــد 
چنــدی  خــودرو  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  قانــون  اجرایــی 
طبــق  بــر  شــد.  اجرایــی  رییس جمهــوری  اول  معــاون  ابــاغ  بــا  پیــش 
مــاده 7 ایــن آیین نامــه، خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو در صــورت 
انصــراف مصرف کننــدگان از خریــد، ملــزم بــه پرداخــت ســود انصــراف 
ــن  کمتری ــون  ــن قان ــود. در ای ــد ب ــا خواهن ــزی آن ه ــوه واری ــای وج ــر مبن ب
ســود انصــراف در روش هــای مختلــف فــروش خــودرو اعــم از تحویــل 
فــوری، پیش فــروش قطعــی، پیش فــروش عــادی، مشــارکت در تولیــد 
خ ســود  کمتــر از نــر کثــر 3 درصــد  و سفارشــی تعــداد محــدود، معــادل حدا

ــت. ــده اس ــن ش ــی تعیی ــام بانک ــاله نظ ــک س ــپرده ی س
حمایــت  قانــون  اجرایــی  آیین نامــه  اصاحیــه   7 مــاده   3 تبصــره  در   
ســود  پرداخــت  شــرایط  دربــاره  خــودرو  مصرف کننــدگان  حقــوق  از 
مصرف کننــده  انصــراف  اعــام  صــورت  »در  اســت:  آمــده  انصــراف 
پرداخــت  و  محاســبه  انصــراف  ســود  قــرارداد،  عقــد  از  پــس  مــاه  یــک 
را ظــرف  انصــراف  اســت ســود  می شــود. عرضه کننــده خــودرو موظــف 
مصرف کننــده  انصــراف  کنــد.  پرداخــت  مصرف کننــده  بــه  روز  بیســت 
انصــراف  ســود  مشــمول  قــرارداد  عقــد  زمــان  از  مــاه  یــک  از   قبــل 

نمی شود«.

ح زراعی   افتتاح و بهره برداری از 10 طر
کرمان در 

کرد: ح  شهردار اصفهان در آیین نکوداشت اصفهان مطر

خالقیت و دانش، مبنای اصلی حرکت شهرداری اصفهان

گندم   ادامه ممنوعیت واردات 
تا پایان امسال

خودروسازان موظف به پرداخت سود انصراف 
شدند

تخت گاز

کوتاه از اقتصاد

افت قیمت خودرو
مســایل  بــه  خــودرو  قیمــت  افــت   

سرویس  اقتصاد
   هامون رشیدیان

کیفیــت  دارد.  بســتگی  زیــادی 
خــودرو، موجــود بــودن خــودرو و لوازم یدکــی تقاضای 
بــازار و... می توانــد در افــت قیمــت خــودروی شــما 
ــا همــه خودروهــا  ــازار ایــران هیــچ گاه ب مهــم باشــد. ب
رفتــار یکســانی بعــد از یــک ســال کارکرد نداشــته اســت 
ــارت  ــن عب ــا ای ــا ب ــی خودروه ــل برخ ــن دلی ــه همی و ب
آخــرش  و  اول  »صاحــب  کــه  می شــوند  توصیــف 
گــر قصــد فــروش آن را داشــته  خودتــان هســتید« و ا
باشــید، بایــد آن را زیــر قیمــت بفروشــید. از ایــن قبیــل 
کــم پیــدا نمی شــود؛ امــا در  خودروهــا در بــازار ایــران 
کــه نســبت  عــوض خودروهایــی هــم پیــدا می شــوند 
کارخانــه بعــد از یــک ســال میــزان افــت  بــه قیمــت 
کمتــر از 3 درصــد می رســد و در عیــن  قیمتشــان بــه 
حــال خودروهایــی هــم هســتند که بیشــتر از ۱0 درصد 
از قیمتشــان طــی یــک ســال فرومی ریــزد. شــناخت 
مشــتریان از میــزان افــت قیمــت یــک خــودرو طــی 
کارکــرد  کیلومتــر  هــزار  تــا ۱5  حــدود ۱0  و  یک ســال 
می توانــد بــه مشــخصه مهمــی در انتخــاب آن خــودرو 
تبدیــل شــود. افــت قیمــت بــر مبنــای قیمــت کارخانه 
محاســبه نمی شــود؛ بلکــه تعــداد زیــادی از خودروهــا 
کارخانــه بــه عنــوان یــک  کــه پــس از خــروج از  هســتند 
میلیــون   ۶ تــا  حتــی  بــازار  در  صفرکیلومتــر  خــودرو 
کاهــش قیمــت را تجربــه می کننــد و بــرای مشــتریان 
آن  کــه  اســت  به صرفه تــر  خودروهــا  ایــن  نقــدی 
ــتری  ــک مش ــر ی گ ــا ا ــد؛ ام کنن ــه  ــازار تهی ــودرو را از ب خ
باشــد داشــته  را  اقســاطی  خودرویــی  خریــد   قصــد 
مجبــور اســت بــا قیمــت شــرکتی راه بیایــد و بعــد از 
یک ســال عــاوه بــر تحمــل فشــار، ســود تســهیات و 
افــت قیمــت خــودرو را نیــز بــه ضررهایــش بیفزایــد. در 
کــه خــاف  ایــن بیــن اســتثناهایی هــم وجــود دارنــد 
کارکــرده  جهــت آب شــنا می کننــد و قیمــت نمونــه 
آن هــا بعــد از یــک ســال حتــی از قیمــت صفرکیلومتــر 

کارخانه هم گران تر می شود. 
بــه  بــازار  در  اتفاقــی  چنیــن  بــروز  دلیــل  مهم تریــن 
تاخیــر  یــا  خــودرو  کمبــود  و  مشــتریان  اســتقبال 
شــرکت در تحویــل خودروهــای صفرکیلومتــر مربــوط 
ــا  ــن خودروه ــه ای ــورت عرض ــه در ص ک ــرا  ــود؛ چ می ش
ــدل  ــراغ م ــه س ــتریان ب ــا مش ــوری، قطع ــورت ف ــه ص ب
کیــا ریــو و فیــات ســی ینا در  صفرکیلومتــر می رونــد. 
کم کــم در حــال تبدیــل بــه  کــه  بــازار دســت دوم هایی 
خودروهــای قدیمــی هســتند، بــه دلیل موجــود بودن 
قطعــات یدکــی اســتقبال مشــتریان و کیفیت مناســب 
کاهــش قیمــت مقاومــت نشــان  همچنــان در مقابــل 
می دهنــد. ســایپا ۱4۱ بــا ۱3 درصــد افــت، تیبــا اس 
ایکــس بــا ۱۱ درصــد افــت و تیبــا ۲ بــا ۱0 درصــد افــت 
در صــدر جــدول افــت قیمــت محصــوالت داخلــی قــرار 

ــد. دارن

 توفیق نیافتن شرکت ها 
در جذب سرمایه گذاران داخلی

بــا  اصفهــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  رییــس 
جشــنواره  دوره  دوازدهمیــن  در  اینکــه  بــر  کیــد  تا
فرصت هــای  بخــش  در  ح  طــر  ۱۱0 بهایــی  شــیخ 
بــه  گفــت:   اســت،  شــده  دریافــت  ســرمایه گذاری 
منظــور ایجــاد ارتبــاط میــان صاحبــان ســرمایه بــا 
صاحبــان ایــده، بخشــی بــا عنــوان نشــاء بــه ایــن 
کشــمیری  دکتــر  اســت.  شــده  اضافــه  جشــنواره 
انجــام  ســرمایه گذاری های  حجــم  درخصــوص 
ح هــای ارایه شــده در این جشــنواره  شــده بــر روی طر
گذشــته صاحبــان ایــن ایــده  توضیــح داد: در ســال 
توانســتند بــا بخشــی از شــرکت های فنانــدی وارد 
ــرمایه گذاران  ــه س ــی در زمین ــوند، ول ــرارداد ش ــد ق عق
کنــون  تا اقتصــادی  مشــکات  دلیــل  بــه  داخلــی 
بــا  داخلــی  ســرمایه گذاران  همــکاری  از  گزارشــی 
صاحبــان ایده هــای فناورانــه دریافــت نشــده اســت. 
ح هــای ارســالی بــه ایــن  ــا اشــاره بــه تعــداد طر وی ب
کــرد: در جشــنواره دوازدهــم  دوره از جشــنواره اظهــار 
ح  کار در بخــش آزاد و 5۲۸ طــر کســب و  ح  3۲0 طــر
کار در بخــش المپیــاد دانشــجویی از تمــام  کســب و 
کشــور دریافــت شــد؛ ضمــن آنکــه ۱۹  اســتان های 
ح در هــر بخــش بــه مرحلــه نهایــی راه یافــت. طــر

دالل بازی 
کاهش قیمت انار نطنز عامل 

ــار  گفــت: ان عضــو شــورای اســامی اســتان اصفهــان 
کشــور اســت؛ امــا  بــادرود، جــزو 5 انــار ثبــت شــده در 
دالل بــازی موجــب شــده تــا ایــن انــار بــه یــک ســوم 

ــداری شــود.  کشــاورزان خری قیمــت از 
کشــاورزی در  حســین میرزایی با اشــاره به مشــکات 
نطنــز بیــان داشــت: بــادرود، دومیــن تولیدکننــده انار 
در ســطح اســتان اســت و محصــول ایــن شــهر جــزو 5 

انــار ثبــت شــده در کشــور اســت. 
وی ادامــه داد: بــا ایــن وجــود در هنــگام برداشــت 
مرغــوب  انــار  دالل بــازی  واســطه  بــه  محصــول 
اصفهــان  و  تهــران  بازارهــای  در  کــه  یــک  درجــه 
بــه ۸00  مــی رود،  فــروش  تومــان  هــزار  کیلویــی 3 
کــه خســارتی  ــه می شــود  ــا یــک هــزار تومــان معامل ت
اســامی  شــورای  عضــو  اســت.  کشــاورزان  بــرای 
اســت جهــاد  بیــان داشــت: الزم  اســتان اصفهــان 
کشــاورزی در ایــن منطقــه ســردخانه ای احــداث کند 
کار و امــور اجتماعــی  و بــا مشــارکت اداره کل تعــاون، 
کنســتانتره  بــرای  تعاونــی  شــکل  بــه  کارگاه هایــی 
آب انــار و محصــوالت حاصــل از ایــن میــوه ایجــاد 
کشــاورزان منطقــه رفــع   شــود تــا بخشــی از مشــکات 

شود. 
مشــکل  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن  افــزود:  وی 
خشکســالی و اســتفاده بی رویــه از چاه هــای منطقــه 
کشــاورزی بــا آمــوزش  الزم اســت مســئوالن جهــاد 
کشــت  تعییــن  و  کم مصــرف  آبیــاری  روش هــای 
کننــد. کمــک  کشــاورزی ایــن منطقــه  جایگزیــن بــه 

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 148 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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آگهی مزایده عمومی 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

نوبت اول

 

ردیف 

بهره برداری از اجاره یک واحد تجاری 
واقع در سالن انتظار ترمینال مسافربری 

شماره )2( فوالدشهر

 مبلغ پایه هر ماه شماره مزایده
) به ریال (

وز شــنبه مــورخ ۹۵/3/8 جهــت اطــاع از شــرایط و  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
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گمرکی افزایش قیمت موز به دلیل تعرفه 
لو، نوبرانه ای ارزان زردآ



برگزاری جشن بزرگ »روزی 
حالل« در باغ فدک اصفهان

گفــت: همزمــان  مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان 
توســط  حــال«  »روزی  بــزرگ  جشــن  کارگــر،  هفتــه  بــا 
شــهرداری اصفهــان در بــاغ فــدک اصفهــان در حــال برگــزاری 
اســت. هادی نباتی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه بــه مناســبت 
کارگــران  کارگــر جشــن ها و برنامه هــای ویــژه ای بــرای  هفتــه 
عزیــزان و خانواده هایشــان توســط شــهرداری در نظــر گرفتــه 
کــرد: در مناطــق مختلــف شــهرداری،  شــده اســت، اظهــار 
برگــزار  ایــن هفتــه  زیــادی در  جشــن ها و نورافشــانی های 
جشــن ها  ایــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی  شــد.  خواهــد 
و  آغــاز شــده، جشــن  مبعــث  عیــد  بــا شــب  کــه همزمــان 
کــه بــه مــدت 5 شــب در  نورافشــانی »روزی حــال« اســت 
ــط  ــر رواب ــت. مدی ــزاری اس ــال برگ ــان در ح ــدک اصفه ــاغ ف ب
برنامه هــای  کــرد:  اضافــه  اصفهــان  شــهرداری  عمومــی 
بــرای جشــن  زیبایــی  نورافشــانی های  و  شــاد  و  مختلــف 
گرفتــه شــده اســت. وی در پایــان از  روزی حــال در نظــر 
کارمنــدان شــهرداری بــه همــراه خانواده هایشــان  کارگــران و 
کــرد تــا در  و همچنیــن عمــوم شــهروندان اصفهــان دعــوت 
گفتنــی اســت  کننــد.  ایــن جشــن و نورافشــانی بــزرگ شــرکت 
بــه مــدت پنــج  جشــن روزی حــال از 15 اردیبهشــت ماه 
شــب از ســاعت 8 و 30 دقیقــه در بــاغ فــدک اصفهــان برگــزار 

می شــود.

 اجرای طرح مکمل یاری
 در مدارس چهارمحال و بختیاری

پــرورش  و  آمــوزش  تندرســتی  و  ســامت  اداره  رییــس 
ح مکمــل یــاری  گفــت: طــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
بــدن   D ویتامیــن  تأمیــن  منظــور  بــه  و  نخســتین بار  بــرای 
دوم  و  اول  متوســطه  دخترانــه  مــدارس  در  دانش آمــوزان، 
ح  اجــرا می شــود. بهنــام اســماعیلی در خصــوص اجــرای طــر
ــن D در  ــه ویتامی ــان اینک ــا بی ــن D، ب ــا ویتامی ــاری ب ــل ی مکم
کلســیم و در نتیجــه ســبب رشــد  بــدن باعــث افزایــش جــذب 
کــرد:  و اســتحکام دنــدان و اســتخوان ها می شــود، تصریــح 
ح بــه ازای هــر دانش آمــوز تعــداد 9 عــدد قــرص  در ایــن طــر
ویتامیــن D توزیــع و بــه صــورت ماهانــه مصــرف می شــود. 
وی افــزود: ایــن ویتامیــن در پیشــگیری از ابتــای بــه بســیاری 
گیــر از جملــه دیابــت، بیماری هــای قلبــی  بیماری هــای غیروا
روده  ســرطان  خصــوص  بــه  ســرطان ها  انــواع  عروقــی،  و 
آلــرژی مؤثــر اســت. رییــس  انــواع  بــزرگ، بیمــاری ام اس و 
ــا بیــان  اداره ســامت و تندرســتی آمــوزش و پــرورش اســتان ب
کمبــود ایــن ویتامیــن موجــب پوکــی و نرمــی اســتخوان  اینکــه 
ح در مــدارس متوســطه اول و  کــرد: ایــن طــر می شــود، تصریــح 

دوم مناطــق 17گانــه اســتان اجــرا می شــود.

اخبار کوتاه 

در سومین نشست ایران و اروپا در زوریخ

 توافقات شرکت های بزرگ معدنی
 با ایران 

ســومین  در  جهــان  مالــی  و  معدنــی  بــزرگ  شــرکت های 
مجمــع ایــران و اروپــا،  آمادگــی خــود را بــرای ســرمایه گذاری 
در بخــش صنعــت و معــدن ایــران اعــام کردند. در ســومین 
کــه بــا حضــور بیــش از 400 مدیــر و  مجمــع ایــران و اروپــا 
صنعتــی  معدنــی،  شــرکت های  بزرگ تریــن  از  کارشــناس 
مالــی و بیمــه ای جهــان در زوریــخ ســوییس برگــزار شــد 
جرمــی ویــر )Jeremy Weir( مدیــر عامــل شــرکت ترافیگــورا 
)Trafigura( ســومین شــرکت بــزرگ مــواد خــام دنیــا، پــس 
کــره بــا دکتــر مهــدی کرباســیان، رییــس هییــت عامل  از مذا
ایمیدرو از آمادگی این شــرکت برای حضور و ســرمایه گذاری 
دیــدار  در  همچنیــن  داد.  خبــر  ایــران  مــس  صنعــت  در 
 )Gerard Terneyre( ترِنیــره  ژرارد  بــا  کرباســیان  مهــدی 
کــه در زمینه هــای   )Vollourec( قایم مقــام شــرکت والــوِرک
صنعــت، انــرژی، ســاخت و ... فعالیــت می کنــد، طرفیــن 
کارخانــه  راه انــدازی  بــرای  مشــترک  ســرمایه گذاری  بــر 
کردنــد. از  تولیــد »لوله هــای فــوالدی بــدون درز« توافــق 
ســوی دیگــر ماقــات بــا مدیــر ارشــد موسســه جهانــی مالــی 
و بیمــه ای KBC کــه مقــر آن در بروکســل اســت برای تامین 
مالــی و ســرمایه گذاری در بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 
ایــران از دیگــر نشســت های اختصاصــی در ســومین مجمــع 
ــه  ــت در مرحل ــن نشس ــی در ای ــود. کی بی س ــا ب ــران و اروپ ای
نخســت موافقــت خــود را بــرای تامیــن مالــی طرح هــای 
کــرد. در ایــن  توســعه ای بــه ارزش 50 میلیــون یــورو اعــام 
مجمــع بــا حضــور تعــدادی از شــرکت ها و بانک هــای بــزرگ 
کشــورها  ایرانــی، بیــش از 50 ســخنران از ایــران و ســایر 
بــا  ســرمایه گذاری ها  و  همــکاری  فرصت هــای  ارایــه  بــه 
ایــران پرداختنــد. موضــوع ســخنرانی ها دوره پســابرجام در 
ایــران، نقــش بانک هــا در اقتصــاد ایــران، زنجیــره تامیــن 
و تولیــد انــرژی و انرژی هــای تجدیدپذیــر، اســتراتژی های 
رقابت پذیــری جهانــی و نقــش صنایــع مــادر در ایــران بــود.
بهــرام ســبحانی، مدیــر عامل شــرکت فوالد مبارکــه و رییس 
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد در این اجاس طی ســخنانی 
بــه تشــریح وضعیــت صنعــت فوالد کشــور و برنامه هــای آتی 

آن پرداخــت.

فوالد مبارکه

     رحیــم جافــری در جمــع خبرنــگاران و اصحــاب 
کیمیای وطن 
محمد رضا رحمتی 

کــرد: فرارســیدن هفتــه شــوراها بــه  رســانه اظهــار 
کبیــر  عنــوان یــک فرصــت طایــی بــرای بازخوانــی آرمان هــای معمــار 
انقــاب اســامی در خصــوص فرمان به تشــکیل این نهاد مهــم، تاثیرگذار 
و مردمــی در ســال های نخســت پیــروزی انقــاب اســامی بــه شــمار مــی 
رود. وی افــزود: شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بــا ســابقه فعالیــت 
17ســاله بــه یــک ســرمایه بــزرگ ملــی تبدیــل شــدند و بایــد از تمامــی 
کشــور  ظرفیت هــای ایــن دســتاورد بــزرگ بــه منظــور توســعه و تعالــی 
جایــگاه  تشــریح  بــا  شــهرضا  شــهردار  کنیــم.   بهره گیــری 
شــوراهای اســامی شــهر در راســتای تقویت ارکان مدیریتی کشور در نظام 
کــه در برابــر ســاختار  کلــی افــرادی  گفــت: بــه طــور  جمهــوری اســامی 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا  مقاومــت می کننــد در ســه دســته تعریــف 
کــه اعتقــاد بــه مدیریــت مشــارکتی  و دســته بندی می شــوند: افــرادی 
کــه بــر حــوزه وظایــف و اختیــارات شــوراها مســلط  ندارنــد، دســته ای 
گــذاری اختیــارات  و مســئولیت ها بــه  نیســتند و در نهایــت قشــری کــه از وا

شکل کامل به شوراهای اسامی شهر و روستا متضرر می شوند. 
انقــاب  پیــروزی  نخســت  ســال  بیســت  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســامی در خصــوص اهمیــت تحقــق فرمــان تاریخــی امــام خمینــی)ره( 
گســترده ای تحمیــل  در خصــوص تشــکیل شــوراها فرصــت ســوزی های 
شــده اســت، تصریــح کــرد: در حقیقــت 20 ســال فرصت طایی و ارزشــمند 
بــرای کســب تجربیــات گران بهــا در حوزه مدیریت شــورایی پــس از فرمان 
کشــور از دســت رفتــه اســت.جافری بــا بیــان اینکــه  امــام خمینــی)ره( در 
بی ثباتــی مدیریتــی در ســاختار مدیریــت شــهری بــه عنــوان یــک آفــت 

کــرد: بی ثباتــی مدیریتــی در حــوزه  بــزرگ محســوب مــی شــود، عنــوان 
مدیریــت شــهری زمینــه تدویــن برنامه هــای میان مــدت و بلندمــدت 
را از مدیــران ســلب و نوعــی روزمرگــی  و بی انگیزگــی را در  ایــن عرصــه 
خطیــر ایجــاد می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن عمــر مدیریتــی در 
حــوزه مدیریــت شــهری حــدود ســه ســال اســت، متذکــر شــد: انجــام 
طرح هــای مناســب پژوهشــی بــه منظــور آسیب شناســی و بررســی دالیــل 
ــه شــمار مــی رود  ــکات مهمــی ب ــی در حــوزه مدیریــت شــهری  از ن بی ثبات
کــه بایــد از  ســوی مراجــع مســئول مدنظــر قــرار بگیــرد. شــهردار شــهرضا بــا 
ــی  ــه اینکــه اجــرای طرح هــای بی کیفیــت و فاقــد طــرح مطالعات اشــاره ب
مدیریــت  حــوزه  در  مدیریتــی  بی ثبــات  نظــام  دســتاوردهای  دیگــر  از 
کــه شــهرداری از  کــرد: در وضعیتــی  شــهری محســوب مــی شــود، بیــان 

ــر ترســیم افــق چشــم انــداز محــروم باشــد،  برنامه ریــزی مــدون مبتنــی ب
زمینــه اعمــال ســلیقه های شــخصی در طرح هــای خــرد و کان شــهری 
و در نتیجــه توســعه نامتــوازن ایجــاد می شــود. وی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه آلودگــی دیــداری بــه عنــوان یکــی از مســایل 
گرفتــه  مهــم در حــوزه مدیریــت شــهری شــهرضا مــورد کم توجهــی قــرار 
ــورای  ــهرداری و ش ــه ش ــاس مجموع ــن اس ــر همی ــت: ب ــان داش ــت، بی اس
اســامی شــهر شــهرضا بــرای بررســی و تدویــن آییــن نامــه تبلیغــات و 
تزیینــات شــهری بــه شــکل مناســب اقــدام کــرده کــه در ایــن راســتا تمامــی 
جزییــات حاکــم بــر ابعــاد، رنگ آمیــزی، کیفیــت و ابعــاد تابلوهــا تبلیغاتــی 
و ســردرب واحدهــای تجــاری تعریــف شــده اســت. جافــری بــا بیــان اینکه 
ســیمای شــهری بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن ارکان هویــت شــهری بایــد 

در شــهرضا مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد، افــزود: در همیــن راســتا دو خیابــان 
ــوت اجــرای طــرح بازنگــری در ســیمای شــهری شــهرضا  ــوان پایل ــه عن ب
در ســال جــاری انتخــاب شــده و عملیــات اجرایــی در ایــن دو نقطــه در 
گســترش  آینــده نزدیــک آغــاز مــی شــود. وی توســعه حاشیه نشــینی و 
ســکونتگاه های نابســامان در شــهرضا را از نتایج عدم ترســیم چشــم انداز 
گفــت: طراحــی فضاهــای شــهری  کــرد و  در حــوزه مدیریــت شــهری ذکــر 
مبتنــی بــر ســنجش نیازهــای منطقــه ای و خــروج فضای شــهری شــهرضا 
از وضعیــت تک قطبــی بــه چندقطبــی از راهکارهــای جلوگیــری از تــداوم 
ایــن رونــد مخــرب بــه شــمار مــی رود. شهردارشــهرضا بــا تشــریح  اهمیــت 
توجــه بــه نمادهــای فرهنگــی در توســعه فضــای شــهری افــزود: برهمیــن 
اســاس طــرح مطالعاتــی و اجرایــی شــش المــان شــهری در شــهرضا طــی 
ــه اینکــه حجــم ترافیــک  ــا اشــاره ب ســال جــاری اجرایــی می شــود. وی ب
 در نقــاط مرکــزی شــهرضا بــه شــکل جالــب توجهــی افزایــش یافتــه اســت

ترافیــک  بــروز  گذشــته  ســال های  در  کــه  وضعیتــی  در  کــرد:  عنــوان 
کشــور قابــل مشــاهده بــود، در ســال های اخیــر  ســنگین در کانشــهرهای 
کــرده و در  ایــن معضــل دامنــه فضــای شــهری شــهرضا را بــه خــود درگیــر 
همیــن راســتا بــرای بررســی نقــاط مســتعد بــرای ایجــاد پارکینــگ عمومــی 
اقــدام شــده اســت. جافــری بــا اشــاره بــه اینکه شــهرداران گذشــته شــهرضا 
کاهــش بــروز  گنجینه هایــی از اطاعــات و دانش هــای مفیــد بــه منظــور 
اشــتباهات در تعریــف پروژه هــا و تصمیمــات مختلــف در حــوزه مدیریــت 
کرد: بر همین اســاس نشســت بزرگ شــهرداران  شــهری هســتند، تصریح 
ســابق شــهرضا بــه منظــور ارتقــای ســطح مدیریــت شــهری برمبنــای هــم 
اندیشــی بــا ایــن ســرمایه های ارزشــمند در ســال جــاری برگــزار مــی شــود.

شهردار شهرضا:

بازنگری در سیمای شهری از اولویت های شهرداری شهرضا در سال جاری است

گفــت: خیــران و نیکــوکاران  کمیتــه امــداد ناییــن  مدیــر 
میلیــارد   2 بــر  بالــغ  گذشــته  ســال  در  شهرســتان  ایــن 
ایــن  حمایــت  تحــت  ایتــام  بــه  ریــال  میلیــون   700 و 
روابــط عمومــی  گــزارش  بــه  کرده انــد.  کمــک  کمیتــه 

امــام  امــداد  کمیتــه  اطاع رســانی  و 
احمــد  اصفهــان،  اســتان  خمینــی)ره( 
یوســفی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: 
موفــق  ح هــای  طر از  یکــی  کــرام،  ا ح  طــر
کــه بــر اســاس آن  کمیتــه امــداد اســت  در 
و  مــادی  حمایــت  نیکــوکاران  و  خیــران 
ــا چنــد یتیــم تحــت  معنــوی خــود از یــک ی

می گیرنــد. عهــده  بــر  را  امــداد  کمیتــه  پوشــش 
کمــک بــه ایتــام   وی در ادامــه بــا اشــاره بــه میــزان رشــد 
کمــک خیــران بــه ایتــام بیــش  گذشــته  افــزود: در ســال 
از 2 میلیــارد و 700 میلیــون ریــال بــوده و رشــد خوبــی 

ــه ســال های قبــل داشــته اســت. نســبت ب

کمیتــه امــداد شهرســتان ناییــن ضمــن تقدیــر   مدیــر 
نیکــوکاران  و  خیــران  خیرخواهانــه  نیــات  از  تشــکر  و 
کمــک بــه  ح هــای  گفــت: یکــی دیگــر از طر بــه ایتــام 
کــه خیــران بــا مشــارکت  ح آتیــه ایتــام اســت  ایتــام طــر
بــا  ایتــام  آینــده  بــرای  امــداد  کمیتــه 
کمــک می تواننــد  آتیــه  بیمــه   عنــوان 

کنند.   
تحــت  یتیــم   86 افــزود:  ادامــه  در  وی 
کــه  کمیتــه امــداد ناییــن هســتند  پوشــش 
643 حامــی نیکــوکار از ایــن ایتــام حمایــت 
می کننــد. یوســفی همچنیــن بــه حمایــت 
خیــران از خانواده هــای دارای سرپرســت نیازمنــد نیــز 
گذشــته نیکــوکاران  کــرد: در ســال  اشــاره و خاطــر نشــان 
میلیــاردو   15 بــر  بالــغ  محســنین  ح  طــر در  شــرکت  بــا 
کمــک  ــه خانواده هــای محســنین  ــال ب 500 میلیــون ری

ــد. کردن

گیشــی بــه طــول 27  کلیشــاد - اســام آباد -  پــروژه بزرگراهــی 
کیلومتــر  کیلومتــر و بانــد دوم هرنــد - کوهپایــه بــه طــول 4/5 
و  راه  کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  افتتــاح 
شهرســازی اســتان اصفهــان، طــی ســفر شهرســتانی اســتاندار 

اصفهــان بــه شــرق اصفهــان بــه منظــور بازدیــد 
پــروژه  چندیــن  مختلــف،  پروژه هــای  از 
ســفلی  علیــا،  جرقویــه  بخــش  در  راهســازی 

جلگــه و بــن رود بــه بهره بــرداری رســید. 
کلیشــاد -  بزرگراهــی  پــروژه  بازدیــد،  ایــن  در 
کیلومتــر   27 طــول  بــه  گیشــی   - اســام آباد 
کوهپایــه بــه طــول 4/5  و بانــد دوم هرنــد - 

کیلومتــر افتتــاح شــد و بهره بــرداری رســید. رســول زرگرپــور 
اســتاندار اصفهــان از پروژه هــای احــداث پــل اژیــه، تعریــض 
اجــرای  ســیان،  ســه راهی   - اســام آباد   - کلیشــاد  محــور 
روکــش آســفالت میــدان امــام رضــا)ع( ورزنــه، تعریــض محــور 
اژیــه - ورزنــه و احــداث بانــد دوم نیک آبــاد - حســن آباد نیــز 

کلیشــاد - اســام  گفتنــی اســت پــروژه بزرگراهــی  کــرد.  بازدیــد 
کیلومتــر و بــا ابنیــه فنــی 40  گیشــی بــه طــول 27  آبــاد - 
دســتگاه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 160 میلیــارد ریال و احــداث باند 
کیلومتــر بــا اعتبــاری  کوهپایــه بــه طــول 4/5  دوم هرنــد - 
بهره بــرداری  بــه  ریــال  میلیــارد   10 بــر  بالــغ 
کلنــگ بلــوار خلیــج فــارس از میــدان  رســید و 
نمــاز - ســه راهی امامــزاده - میــدان بــزرگ 
ــن  ــر زمی ــر ب کیلومت ــول 5  ــه ط ــا)ع( ب ــام رض ام
و  راه  کل  مدیــر  غامــی  اهلل  حجــت  خــورد. 
شهرســازی اســتان هــدف از احــداث و اجــرای 
تصادفــات  از  جلوگیــری  را  پروژه هــا  ایــن 
خ و افزایــش ایمنــی تــردد در محورهــای ایــن منطقــه  خ بــه ر ر
کــرد و گفــت: تکمیــل ایــن پروژه هــا نیــاز بــه اعتبــارات  عنــوان 
کــه در صــورت پرداخــت دیــون پیمانــکاران  بیشــتری دارد 
ــل  ــت تکمی ع وق ــر ــا در اس ــه پروژه ه کلی ــار الزم  ــن اعتب و تامی

خواهنــد شــد و بــه بهره بــرداری خواهنــد رســید.

با حضور استاندار اصفهان انجام شد
بهره برداری از چند پروژه راهسازی در شرق اصفهان

کمیته امداد نایین خبر داد: مدیر 
کمک بیش از 2 میلیارد ریالی خیران به ایتام نایین

حتما بخوانید!
اجرای طرح مکمل یاری  در مدارس... یکشنبـــــه  19  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 148 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

دادنامه
ونده:  پر شماره   1395/02/04 تنظیم:  یخ  تار  9509970350700099 دادنامه:  شماره 
زند  اله مهوری فر 9409980350700998 شماره بایگانی شعبه:941122 خواهان آقای حجت 
ینی  شیر اندیشه،  خیابان  نبش  بعثت،  بلوار  چمران،  اتوبان  اصفهان،  نشانی  به  حسن 
زند سید مجتبی به نشانی   آقای فاطمه طباطبایی قهساره فر سرای هشت بهشت  خوانده: 
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک  3. مطالبه خسارت دادرسی  
یر مبادرت به صدور  ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز دادگاه با توجه به محتویات پر

رای می نماید:
قهساره  طباطبایی  فاطمه  بطرفیت  مهوری  اله  حجت  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رای 
ـ   18/34791 شماره های  به  چک  برگ  دو  وجه  از  یال  ر  65000000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
و خسارت  یال  ر  32500000 مبلغ  به  بانک ملت هر یک  و 93/11/30-32/34790   93/11/15
ونده، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه  قانونی، با توجه به محتویات پر
بر  ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده دلیلی 
د ارایه و ایراد و یا دفاعی نکرده، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده  برائت ذمه خو
د و مستندًا به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198، 519، 502، 515، 522 قانون  می شو
یال اصل خواسته  آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 65000000 ر
تا  رسید  سر از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  2920000 مبلغ  و 
زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی 
ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر می گردد. رای صادر  جمهوری اسالمی 
مزبور  مهلت  انقضای  با  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  شده 

وز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. ظرف 20 ر
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی ـ حقوقی اصفهان   هادی وطن خواه  4163/ م الف

دادنامه 
ونده ها:  پر شماره    95/2/5 تنظیم:  یخ  تار  9509970354700181 دادنامه:  شماره 
 ،9409980358300148  ،9409980358300134  ،  9409980358300135
  940443  ،940458  ،940447  ،  940452 شعبه:  بایگانی  شماره    8909980358301998
رگمهر، کوی ش  زند جالل به نشانی اصفهان، خ بز شاکی: اقای محمد امین جانی قربان فر
مجتبی  آقای   .1 متهمین:    3 واحد  چپ،  سمت  سوم،  ل  منز مطهری،  بست  بن  منصوری، 
محمدی 2. آقای وحید عباسی 3. آقای جالل تقیان  4. آقای امید معینی همگی به نشانی 
ین  آخر مهدویه،  مسجد  ک  خاقانی،  خ  نشانی  به  دی  آداو حسن  آقای   .5 المکان  مجهول 
بن بست، پوران، پالک 36 اتهام ها: عضویت در شرکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام 
یر مبادرت به  ونده به شرح ز رسی محتویات پر اقتصادی کشور  گردشکار: دادگاه پس از بر

صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1( امیر معینی 2( جالل تقیان 3( مجتبی محمدی 4( 
یق فعالیت و عضوگیری  وحید عباسی همگی مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طر
یر مجموعه و اخذ  در شرکت هرمی گامانت به ترتیب ردیف اول با عضوگیری 33790 نفر ز
 250 مبلغ  اخذ  و  مجموعه  یر  ز نفر   2775 دوم  ردیف  پورسانت  عنوان  به  هزاردالر   212 مبلغ 
یر مجموعه و اخذ مبلغ 19250  هزار دالر درآمد به عنوان پورسانت و ردیف سوم با 412 نفر ز
یرمجموعه و اخذ مبلغ 9750 دالر درآمد دادگاه نظر  دالر درآمده و ردیف چهارم با 321 نفر ز
و  انتظامی  مرجع  گزارش  و  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  کیفرخواست  به 
از  آنان در هیچیک  ناحیه  از  و دفاع  و عدم حضور  ونده  پر مالحظه جینولوژی های پیوست 
ز و مسلم  ونده بزهکاری آنان محر جلسات رسیدگی در دادسرا و دادگاه و سایر محتویات پر
می داند لذا مستندًا به بند )ز( الحاقی ذیل ماده یک و تبصره یک اصالحی ذیل ماده 2 قانون 
یری  یک از متهمین باال را به تحمل دو سال حبس تعز اخالل گران نظام اقتصادی کشور و هر
چهل  و  دویست  و  چهارمیلیارد  پرداخت  به  را  اول  ردیف  ترتیب  به  نقدی  جزای  پرداخت  و 
یال و ردیف سوم را به پرداخت سیصد  یال و ردیف دوم را به پرداخت پنج میلیارد ر میلیون ر
یال به  د و پنج میلیون ر یال و ردیف چهارم را به پرداخت یکصد و نو و هشتاد و پنج میلیون ر

یق بدست آورده اند در حق صندوق دولت محکوم می  عنوان دو برابر اموالی که از این طر
این دادگاه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر  20 و ظرف مدت  رای صادره غیابی  نماید 

دی مفتوح است.  ونده راجع به آقای محسن آداو تجدیدنظر استان اصفهان است. پر
رئیس شعبه 121 دادگاه کیفری دو اصفهان      مهرداد صیاف زاده    4154 / م الف

دادنامه 
ونده:  پر شماره    95/2/4 تنظیم:  یخ  تار  9509976836800156 دادنامه:  شماره 
 9409980352100313 کالسه   ونده  پر  940129 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352100313
شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره 
زند اسداله با وکالت آقای  9509976836800156 خواهان: آقای عباس اسماعیلی مبارکه فر
زند عباسعلی به نشانی اصفهان، اصفهان، خ چهار راه نقاشی،  سعید تیموری عسکرانی فر
زند قیش به نشانی مجهول المکان   مجتمع میالد، واحد 3  خوانده : آقای نصره البوعلی فر
ونده و با  رسی اوراق و محتویات پر خواسته: تجویز ازدواج مجدد  گردشکار: دادگاه پس از بر

اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
سعید  وکالت  با  اسداله  زند  فر مبارکه  اسماعیلی  عباس  آقای  خواهان  خواسته  دادگاه  رای 
به  نظر  باشد  می  مجدد  ازدواج  تجویز  قیش  زند  فر البوعلی  نصره  خانم  طرفیت  به  تیموری 
اینکه خوانده طبق دادنامه شماره 673 مورخ 94/5/31 صادره از شعبه 22 دادگاه حقوقی 
اصفهان به تمکین از شوهرش محکوم گردیده که طبق گواهی دفتر قطعی گردیده است لذا 
از نظر دادگاه دعوی خواهان وارد است و به استناد بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده 
د  شو می  داده  اجازه  خواهان  به  قضایی  محترم  مشاور  موافق  نظر  با   53/11/15 مصوب 
یک نوبت دیگر ازدواج از نوع دائم نماید و دفاتر رسمی ازدواج مکلفند در صورت وقوع ازدواج 
دوم، آنرا مطابق عقد نامه های مرسوم به ثبت برسانند و خواهان نیز مکلف است عدالت را 
وز  ر  20 مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  رعایت  د  خو همسران  بین  جهات  جمیع  در 
وز قابل اعتراض در دادگاه  پس ازابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 ر

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ـ سید علی کاظمی      4152/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/12/26 تنظیم:  یخ  تار  9409976836801141 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه: 9409980352100734  پر بایگانی شعبه:940560  9409980352100734 شماره 
نهایی  تصمیم  قدوسی(  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   8 شعبه 
به  اصغر  زند  فر اصفهانی  ناصری  آصفه  خانم  خواهان:   9409976836801141 شماره 
نشانی اصفهان، خ تاالر، کوچه کوشان، پالک 21، کد پستی 8199956686 خوانده: آقای 
وجه   به درخواست ز المکان  خواسته: طالق  به نشانی مجهول  زند جعفر  فر ابراهیمی  مجید 
ونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح  رسی اوراق و محتویات پر گردشکار: دادگاه پس از بر

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
زند اصغر به طرفیت مجید ابراهیمی  رای دادگاه خواسته خواهان آصفه ناصری اصفهانی فر
با توجه به سند نکاحیه به  زند جعفر صدور حکم طالق به لحاظ عسر و حرج می باشد  فر
بین  ما  فی  دائم  وجیت  ز علقه  د  وجو اصفهان   179 شماره  دفترخانه   4844 ترتیب  شماره 
ز است خواهان در جلسه رسیدگی توضیح داده که 10 سال است ازدواج کرده  طرفین محر
اند، شوهرش  زندگی می کرده  یکدیگر  از  و 5 سال جدا  زندگی مشترک داشته  ولی 5 سال 
ن دارد و به عنف از وی سفته گرفته است نامبرده طی دادنامه قطعی شماره 745  دست بز
اتهام ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه در  شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی به 
از شعبه 119 دادگاه  حق همسرش شده و طی دادنامه قطعی شماره 371 مورخ 90/3/23 
پرداخت  و  حبس  تحمل  به  اکراه  و  قهر  با  امضاء  اخذ  و  نفقه  ترک  اتهام  به  جزایی  عمومی 
جزای نقدی محکوم شده که رای صادره در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر قطعی شده است. 
وج و اینکه  وجه علیه ز ونده های متعدد ز ونده و پر لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پر
دفاعی  و  نشده  حاضر  نیز  رسیدگی  جلسه  در  و  ده  ننمو پرداخت  را  د  خو همسر  نفقه  وج  ز
بعمل نیاورده است و جدایی و مفارقت طرفین از یکدیگر به مدت 5 سال و عدم معرفی داور 
و  عسر  در  را  وجه  ز قضایی  محترم  مشاور  موافق  نظر  و  مشاوره  مرکز  یه  نظر و  وج  ز توسط 
و  قانون مدنی   1130 و  ماده 1129  استناد  به  وارد دانستن دعوی خواهان  با  و  دانسته  حرج 

وجه صادر می گردد سر دفتر  وج به طالق ز ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به الزام ز
وج به استناد تبصره ذیل ماده 33 قانون حمایت خانواده  مکلف است در صورت امتناع ز
به نمایندگی از طرف دادگاه نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید. نوع طالق قضایی و 
یخ ابالغ رای یا انقضاء  در حکم بائن است مدت اعتبار حکم جهت مراجعه به دفترخانه از تار
د را جداگانه  یه خو وجه مهر زند مشترک ندارند و ز وجین فر مهلت فرجامخواهی 6 ماه است . ز
ده است رای صادره غیابی است و ظرف مدت  مطالبه کرده و ادعای مالی دیگری مطرح ننمو
محاکم  در  اعتراض  قابل  سپس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.
رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ـ سید علی کاظمی      4151/ م الف

گهی مزایده آ
له   5 ح  ج   910007 کالسه  ونده  پر در  اصفهان  حقوقی   5 شعبه  احکام  اجرای  تعالی  بسمه 
نقلی  قاسم  و  نژاد  ساسانی  شهرتین  نرگس  زهره،  مجید،  حمیدرضا،  غالمرضا،  علیرضا، 
وانی و خانم الهام نجفی پور  یم با وکالت آقای ناصر شیر زند عبدالکر علیه ملوک بصیری فر
به نشانی خیابان چهارباغ عباسیـ  جنب سینما چهارباغ، پاساژ معین، طبقه دوم، دفتر وکالت 
وش سرقفلی یکباب مغازه به پالک  وانی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص فر شیر
یخ 95/3/12 ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام  ثبتی 2581/3 بخش 3 اصفهان در تار
ـ  احکام حقوقی  اجرای  ـ مجتمع  نیکبخت  در خیابان  واقع  حقوقی شعبه 5 حقوقی اصفهان 
1ـ در خصوص سرقفلی یکباب مغازه با پالک  یه کارشناسی   طبقه چهارم برگزار نماید.نظر
بازارچه مجلسی که در  وی  وبر ر واقع در خیابان هاتف  ثبت اصفهان  ثبتی 854/5 بخش 3 
بع  د 6 مترمر زمین بمساحت حدو یر بع بانضمام ز د 15/50 مترمر طبقه همکف بمساحت حدو
بی )آهن و آجر( می باشد. کف مغازه  احداثی با دیوارهای آجری و سقف با پوشش طاق ضر
ده و دارای انشعابات  سنگ، بدنه دیوارهای داخلی کاشی، درب آلومینیومی با قاب شیشه بو
ده که با عنایت به مراتب  ق می باشد و مغازه در زمان تخلیه و فاقد فعالیت شغلی بو آب و بر
فوق و با توجه به موقعیت محل و ابعاد و مساحت و قدمت و نوع کاربری )تجاری( و جمیع 
یال برآورد  جهات قیمت پایه ششدانگ سرقفلی مغازه مزبور جمعًا به مبلغ 4/960/000/000 ر
ل مسکونی به پالک ثبتی  می گردد. 2ـ در خصوص سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب منز
2581/3 بخش 3 اصفهان واقع در خیابان ابن سینا کوچه کد خدایی ـ کوچه پاگل دسته ـ 
زمینی با دیوارهای آجری و سقف  یر ل مسکونی همکف و ز پالک 15 که بصورت یکباب منز
بع و بر اساس نامه  بی )آهن و آجر( می باشد و دارای عرصه به مساحت 192 مترمر طاق ضر
شهرداری منطقه 3 شرقا به گذر 6 متری طبق طرح 3 متر از عهد قدیم و جنوبًا به گذر هشت 
متری به میزان 1/70 متر و غربًا به گذر 6 متری از دیوار مقابل نوساز و جنوب شرقی و جنوب 
وی پیلوت می باشد  بی 2×2 متر عقب نشینی رعایت گردیده و پالک در منطقه مسکونی و ر غر
دیوارهای  سنگ،  نمای  حیاط  ونی  بیر دیوارهای  و  بدنه  و  موزاییک  حیاط  گردید  مالحظه  و 
ونی  داخلی گچ و رنگ آمیزی و کف موزاییک درب های داخلی چوبی و درب و پنجره های بیر
ویس های بهداشتی حمام و توالت می باشد سیستم گرمایش  فلزی و دارای آشپزخانه و سر
ساختمان بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد و همچنین دارای انشعابات آب و 
ق و گاز می باشد که با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و ابعاد و مساحت و قدمت و  بر
ل مسکونی مزبور شامل عرصه و  نوع کاربری و جمیع جهات موثر در قضیه ششدانگ منز
وز قبل  ید می توانند 5 ر اعیانی و انشعابات به مبلغ 3/100/000/000 برآورد می گردد. طالبین خر
یز 10 درصد قیمت کارشناسی به  از جلسه مزایده از ملک واقع در نشانی مذکور بازدید و با وار
حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 و به همراه داشتن فیش آن 
ین قیمت  تر د که باال در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده خواهند بو

کارشناسی را پیشنهاد نمایند و ملک در تصرف محکوم علیه می باشد.
اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان   4139/ م الف

گهی مز ایده آ
له   5 ح   482/94 کالسه  ونده  پر در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  احکام  اجرای 
مهدی هادی پور علیه آقای محمد علی موسوی خانی و شرکت خوبان نوش سپاهان )کافی 
دگاه، شرکت خوبان نوش سپاهان )کافی  و کوال( به نشانی شهرک صنعتی، نرسیده به پل فر

یخ 95/3/10 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل این  کوال( در نظر دارد جلسه مزایده ای در تار
اجرا واقع در )اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری 
چهارم(  طبقه  حقوقی،  احکام  اجرای  ساختمان  پارسیان،  بیمه  جنب  اصفهان،  استان  کل 
در  واقع  مزایده  مورد  از  مزایده  جلسه  از  قبل  وز  ر  5 توانند  می  ید  خر طالبین  نماید.  برگزار 
یال به  یز 10% از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 22/000/000 ر شرکت فوق الذکر بازدید و با وار
حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان وبه 
یزی آن در جلسه مزایده شرکت نمایند. فرد یا افرادی برنده مزایده  همراه داشتن فیش وار
مورد  مشخصات  و  اوصاف  نمایند.  پیشنهاد  را  کارشناسی  قیمت  ین  تر باال که  باشند  می 
یق شکالت ساخت  ر یه کارشناس:دستگاه مورد مزایده یک دستگاه تز مزایده بر اساس نظر
ده که در سالن تولید شرکت نصب  شرکت PAYASANAT DIRRND دست دوم و سالم بو
د. این دستگاه دارای  ق و در خط تولید قرار دارد که در لحظه بازدید متوقف بو و متصل به بر
یق، سیکل زمانی،  ر ن مواد تز با قابلیت فرمان تغییر وز  PLC تابلو فرمان  بدنه تمام استیل 
یق شکالت شستشو و تست،  ر وع و توقف و میزان تز وع و توقف زنجیر نقاله، شر سرعت و شر
نقاله  ن استیل آب دوجداره، گرم نگهداشتن شکالت، زنجیر  همچنین دستگاه دارای مخز
وی شاسی تمام استیل با درایو متصل به  ینی به عرض 25 سانت و طول 4/5 متر و ر شیر
یق دور موتور  یق 10 نازله استیل درطرفین زنجیر نقاله که از طر ر ق، دارای دو بخش تز تابلو بر
وی کیک  یق شکالت ر ر وع و پایان تز یق، شر ر ق فرمان، عمل تز و شیرهای بادی و تابلو بر
سبددار  میز  و  اسکلت  دهند،  می  انجام  شده  نگهداشته  گرم  شکالت  کیلویی  ن 25  مخز از 
به  شکالت  یق  ر تز قابلیت  با  دستگاه  خام،  کیک  تغذیه  محل  دستگاه  دی  و ور در  استیل 
دن کلیه  دن و دارا بو وز می باشد. که با توجه به سالم بو مارماالد به تعداد 10/000 کیک در ر
ل و کلیه قابلیت ها، درست  یق شکالت و تعداد ناز ر سیستم های استاندارد یک دستگاه تز

یال برآورد می گردد. زش این دستگاه 220/000/000 ر دن، ار بو
ز اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان       4140/ م الف دادور

گهی مزایده آ
در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   4 شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
علیرضا  آقای  و  اسحاقی  مجید  آقای  له   4  / ج   930447 کالسه  اجرایی  ونده  پر خصوص 
وش  یال به منظور فر اسحاقی علیه خانم فرحناز کیانی مبنی بر مطالبه مبلغ 30/000/000/000 ر
آبشار  خ  نشانی  به  یال  ر  3/483/333/333 مبلغ  به   5000/3691 ثبتی  پالک  از  دانگ  نیم 
اول، بن بست شماره 8 )شهره(، کد پستی 65571-81656 با وصف کارشناسی ذیل الذکر 
که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 95/3/17 از ساعت 9 صبح تا 9/30 
نیکبخت،  خ  دادگستری،  احکام  اجرای  ساختمان  چهارم،  )طبقه  اجرا  این  محل  در  صبح 
قانون   111 ماده  اعمال  نظر  مورد  ملک  خصوص  در  نماید.  برگزار  پارسیان(  بیمه  جنب 
وز قبل از مزایده ملک  ید می توانند 5 ر اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خر
از مبلغ  ده و جهت شرکت در مزایده 10 %  بازدید نمو باال،  مورد نظر در آدرس ذکر شده در 
را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی  مورد کارشناسی 
یزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند.  یز و با ارائه فیش وار دادگستری اصفهان وار

د.   ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر وع پیشنهاد دهنده باال مزایده از مبلغ کارشناسی شر
یه کارشناس:محل مورد بازدید عبارت از یک باب خانه ویالیی  اوصاف ملک بر اساس نظر
ونده ثبتی شمااًل به طول 15 متر  دو طبقه به شماره ملک 5000/3691 که مطابق مندرجات پر
به قطعه زمین 8741  فرعی شرقًا بطول 23 متر به قطعه زمین 8743 فرعی و جنوبًا اول بطول 
14 متر پی است به کوچه شش متری احداثی دوم پخی است بطول 2/10 متر به کوچه مزبور 
د فوق الذکر 349/6 متر  غربا پی است بطول 21/5 متر به کوچه مساحت عرصه طبق حدو
بع و مطابق اندازه گیری بعمل آمده از دو سمت جنوب و غرب و با فرض مطابقت دو ضلع  مر
بع و  د 348/5 مترمر د ذکر شده در سند مالکیت مساحت عرصه موجو ق با حدو شمال و شر
بع با دیوارهای آجری و سقف شیبدار و نمای خارجی آجر  دًا ششصد متر مر اعیانی آن حدو
نما و درب و پنجره های خارجی فلزی می باشد قدمت ساخت باالی 25 سال است. با توجه 
به توضیحات فوق و با عنایت به موقعیت محلی، مساحت، قواره و موقعیت پالک، کاربری 
زش ششدانگ عرصه و اعیان  یابی، ار ز مسکونی، طول پالک شمالی و کلیه عوامل موثر در ار
یابی  ز یال معادل چهارمیلیارد و یکصد و هشتاد میلیون تومان ار مورد نظر 41/800/000/000 ر

و اعالم می گردد.اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   4137/ م الف



از مســایل  انگلیســی یکــی  زبــان  آمــوزش     
سرویس فرهنگی

 دامون رشیدزاده 

انقــاب  معظــم  رهبــر  کــه  اســت  مهمــی 
کردنــد. حضــرت  ح  دربــاره آن هشــدارها و نگرانی هایــی را مطــر
آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در همیــن 
کــه چــه  کننــد  زمینــه می فرماینــد: ممکــن اســت برخــی تعجــب 
ارتباطــی میــان آمــوزش و پــرورش و »نظــام ســلطه بین المللی« 
کــه نظــام ســلطه  کــه واقعیــت ایــن اســت  وجــود دارد، در حالــی 
بــرای نســل جــواِن ملت هــا، به ویــژه ملــِت ایــران برنامــه دارد. 
متأســفانه در بعضــی مواقــع بــه جــای ترویــج زبــان فارســی، 
کار بــه جایــی رســیده  کنــون  زبــان انگلیســی ترویــج می شــود و ا
کشــیده  کودک هــا  کــه آمــوزش زبــان انگلیســی بــه مهــد  اســت 
ــا یادگیــری  ــه معنــای مخالفــت ب شــده اســت. ایــن موضــوع ب
زبــان خارجــی نیســت؛ بلکــه بحــث اصلــی، ترویــج فرهنــگ 
کــودکان، نوجوانــان و جوانــان  کشــور و در میــان  بیگانــه در 
اســت. رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه ایجــاد انــواع موانــع و 
کشــورهای  ســختی ها بــرای ترویــج زبــان فارســی در بعضــی از 
کــه آن هــا اجــازه ترویــج زبــان  غربــی افزودنــد: در شــرایطی 
ترویــج  را  آن هــا  فرهنــگ  و  زبــان  مــا  نمی دهنــد،  را  فارســی 
کار واقعــا عقانــی اســت؟ حضــرت آیــت اهلل  می کنیــم؛ آیــا ایــن 
معنــای  بــه  ســخنان  ایــن  کردنــد:  خاطرنشــان  خامنــه ای 
کــردن آمــوزش زبــان انگلیســی در مــدارس نیســت؛  تعطیــل 
کــه بدانیــم بــا چــه حریفــی  بلکــه بحــث اصلــی ایــن اســت 
مواجــه هســتیم و طــرف مقابــل چــه برنامه ریزی هــای دقیقــی 
مهم تریــن  دارد.  کشــور  آینــده  نســل  بــر  تأثیرگــذاری  بــرای 

کــه بایــد در تربیــت دانش آمــوزان مدنظــر قــرار  شــاخصه ای 
گیرد، شــکل گیری »هویت مســتقل، عزتمند و دینی« در نســل 
ــه ای  گون ــه  کشــور را ب ــان  ــان و جوان ــد نوجوان آینــده اســت. بای
کــه بــه دنبــال سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ  کنیــم  تربیــت 
مســتقل باشــند و هرگونــه وابســتگی در ایــن مســایل مذمــوم به 

شمار آید.

 بــرای نــگاه دقیق تــر بــه ایــن موضــوع بــه ســراغ حســینعلی 
ایــن  در  او  بــا  و  رفتیــم  نماینــده مجلــس  دلیگانــی،  حاجــی 
گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن  بــاره بــه 

گفت وگوســت.
کودک هــا و دوران  انگلیســی در مهــد  زبــان  آمــوزش  آیــا 

دارد؟ ضــرورت  پیش دبســتانی 

بیشــتر  انگلیســی  زبــان  نــدارد؛  ضرورتــی  بنــده  اعتقــاد  بــه 
ــد. ــی را دارن ــات علم ــد تحقیق ــه قص ک ــت  ــانی اس کس ــب  مناس

آیا زبان علم، فقط زبان انگلیسی است؟
خیــر، بــه هیــچ عنــوان. زبــان انگلیســی فقــط بخشــی از زبــان 
علــم اســت. علــم می توانــد بــه هــر زبانــی باشــد؛ مــا بایــد بــه 
کــه زبــان علــم، فارســی باشــد و دیگــران ســعی  ســمتی برویــم 

ــد. ــی را بیاموزن ــان فارس ــا زب ــد ت کنن
چــه  دربــاره  بیشــتر  رهبــری  معظــم  مقــام  نگرانی هــای 

بــود؟ انگلیســی  زبــان  از  جنبه هایــی 
نفــوذ  و  ســلطه  بحــث  بــه  ایشــان  نگرانی هــای  بیشــترین 
کــه بیگانــگان و دشــمنان  مربــوط می شــود؛ ایشــان می داننــد 
جوانــان  ذهــن  بــه  حربــه  ایــن  بــا  تــا  دارنــد  قصــد  نظــام 
و  بودنــد  نگــران  بابــت  ایــن  از  و  کننــد  نفــوذ  مــا  کــودکان  و 
کــه بایــد بــا دقــت فــراوان مــورد اجــرا قــرار  هشــدارهایی دادنــد 

 گیرد.
گرفت؟ چه راهکارهایی را می توان در این زمینه پیش 

در واقــع زبــان انگلیســی مناســب همــه مــردم نیســت و بایــد 
کارهــای تحقیقاتــی علمــی مــورد اســتفاده  ایــن زبــان بــرای 
کــه از ســنین بســیار  گیــرد و ضرورتــی نــدارد  کارشناســان قــرار 

پاییــن تدریــس شــود.
- پیشــنهاد شــما بــرای آمــوزش زبــان خارجــی از چــه ســنی 

اســت؟
بــه اعتقــاد بنــده آمــوزش زبــان از همــان ســال دوم راهنمایــی 

کفایــت می کنــد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

باید به سمتی برویم که زبان علم، فارسی باشد

شــیوه   از  کــو؟«  »کفش هایــم  ســینمایی  فیلــم  تهیه کننــده 
کــه ایــن  کیــد دارد  گایه منــد اســت و تا کــران فیلم هــا  جدیــد ا
خصوصــی  بخــش  فیلم هــای  بــه  اجحــاف  کــران،  ا شــیوه 
اســت. علــی قایم مقامــی بــا انتقــاد از قانــون جدیــد شــورای 
کــران فیلم هــا  کــردن مدت زمــان ا صنفــی نمایــش در محــدود 

و وضعیــت ســالن های تعلــق گرفتــه بــه ایــن فیلــم 
کــران 10 هفتــه ای  گفــت: آیین نامــه محدودیــت ا
کامــا  کــه  مــن  فیلــم  مثــل  فیلم هایــی  دربــاره 
شــود.  لحــاظ  نبایــد  اســت،  خصوصــی  بخــش 
ــه  بیشــتر، مثــا 15  ــا تعــداد هفت ــه 2 ســینما ب ــا ب م
کــه در  هفتــه راضــی  هســتیم. ایــن تهیه کننــده 
می گفــت،  ســخن  »هفــت«  تلویزیونــی  برنامــه  

کیومــرث  ســاخته  آخریــن  فــروش  عــدم  علــت  مهم تریــن 
نــوروزی  کــران  ا بــه  فیلــم  یــک  شــدن  اضافــه  را  پوراحمــد 
گذشــته دانســت و افــزود: امســال یــک  نســبت بــه ســال های 
کــران شــد؛ لــذا بــه فیلــم  فیلــم بیشــتر در روزهــای نــوروزی ا

وقتــی  گرفــت.  تعلــق  کمــی  ســینمای  کــو؟«  »کفش هایــم 
ــالن  ــا س ــد، ام ــران داده ای ک ــوز ا ــا مج ــه م ــم ب ــراض می کنی اعت
کــم اســت، می گوینــد نمی توانیــم ســینماداران را اجبــار  مــا 
ــم در  ــما می پرس ــن از ش ــد؟! م کنن ــران  ک ــم را ا ــک فیل ــم ی کنی
ــح  ــاعت 10 صب ــود س ــدا می ش ــی پی کس ــه  ــوروز چ ــات ن تعطی
گــر بــن هــور هــم بــه نمایــش  فیلــم ببینــد؟ ا
خوبــی  فــروش  نمی توانســت  درمی آمــد، 
داشــته باشــد. طبــق قانــون جدیــد شــورای 
ــت  ــه نخس ــا در نیم ــش فیلم ه ــی نمای صنف
غ  فــار نمایــش  از 7 هفتــه  پــس  ســال 95 
ســرگروهی  از  هفتگــی  فــروش  میــزان  از 
کــران بیــش  می افتنــد و هیــچ فیلمــی حــق ا
کــو؟« آخریــن  از 10 هفتــه در تهــران را نــدارد. »کفش هایــم 
کنــون پــس از 7 هفته  کــه تا ســاخته کیومــرث پوراحمــد اســت 
نمایــش بــا در اختیــار داشــتن تنهــا 14 ســالن ســینما بــه فــروش 

660 میلیــون تومانــی دســت یافتــه اســت.

کو؟«: تهیه کننده فیلم »کفش هایم 
کران، اجحاف به بخش خصوصی است این شیوه ا

فریبــا متخصــص دربــاره ادامــه دار بــودن ســریال »شــهرزاد« و 
گفــت: مــن بــه عنــوان  لــو رفتــن پایــان داســتان ایــن مجموعــه 
یــک بازیگــر هنــوز هیــچ اطاعــی از ســری دوم »شــهرزاد« نــدارم 
کــه در ســری اول داشــتیم خــود  و حتــی در همیــن متن هایــی 
چــه  اســت  قــرار  کــه  نمی دانســتم  را  اتفاقــات  یکســری  مــن 

شــود. بــرای ســری دوم حتــی نمی دانــم اصــا 
مــا هســتیم یــا خیــر؛ فقــط خــود آقــای فتحــی 
کــه قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتــد. فریبــا  می دانــد 
کارهــای جدیــدش  ــاره  ــان درب متخصــص در پای
کــرد: پیــش از روزهــای  بــرای تلویزیــون اعــام 
کار رمضانــی بــه مــن پیشــنهاد  نــوروز چندیــن 
ــته  ــی خس ــه خیل ک ــرا  ــردم؛ چ ــول نک ــا قب ــد، ام ش

کنــم؛ اما برای شــهریورماه  بــودم و می خواســتم کمــی اســتراحت 
ــرای حضــور در یــک فیلــم  کنــم. ب ــر شــروع  قــرار اســت یــک تئات
کردیــم؛ امــا هنــوز بــه قطعیــت نرســیده  ســینمایی هــم صحبــت 
اســت. بازیگــر ســریال »شــهرزاد« در بخشــی از صحبت هایــش 

دربــاره تمایــل همــکاری هنرمنــدان بــا شــبکه نمایــش خانگــی 
کنــد و از لحــاظ مالــی  گفــت: هرچــه تلویزیــون قوی تــر عمــل 
کنــد، مســلما هنرمنــدان هــم بــه شــبکه نمایــش  آن هــا را تامیــن 
یعنــی  خودشــان  اصلــی  خانــه  بــه  و  نمی آورنــد  روی  خانگــی 
تلویزیــون برمی گردنــد. مــا در شــبکه نمایــش خانگــی مهمــان 
اســت.  تلویزیــون  اصلی مــان  خانــه  و  هســتیم 
در  کــرد:  تصریــح  حــال  عیــن  در  متخصــص 
درو  بکاریــم،  هرچــه  هنــر  و  فرهنــگ  بخــش 
در  برنامه هــا  گــر  ا هــم  تلویزیــون  در  می کنیــم. 
جهــت شــادی مــردم باشــند قطعا نتیجــه بهتری 
بــه  پیشــنهادهایم  از  یکــی  گرفــت.  خواهیــم 
کارهــای طنــز و کمــدی  کــه  تلویزیــون ایــن اســت 
خــوب بیشــتری داشــته باشــد تــا مــردم از اوقــات فراغتشــان لذت 
ببرنــد. صداوســیما بــرای مــردم اســت و بــرای مــردم فعالیــت 
گــر می خواهــد از ســوی مــردم حفــظ شــود بایــد آن هــا را  می کنــد؛ ا

ک خــوب بــه مخاطبانــش بدهــد. راضــی نگــه دارد و خــورا

حرف و نقل
ــا آبرنــگ  ــر نقاشــی ب ــوری از اســتادان هن - عطــاءاهلل ذی ن
و  شــده اند  عجــول  امــروز  جوان هــای  اســت  معتقــد 

اســت. شــده  هــدف  آن هــا  بــرای  گذاشــتن  نمایشــگاه 
- نیمــا جــوان، تهیه کننــده و ناشــر آثــار موســیقایی بــا انتقاد 
کمبــود ملودی هــا و نغمــات موســیقی نواحــی در ســبد  از 
شــنیداری تــوده مــردم، از صــدا و ســیما خواســت بیشــتر بــه 

کنــد. گونــه فاخــر و ارزشــمند موســیقی توجــه  ایــن 
کریــم امینــی  کارگردانــی  کوتــاه »روز قضــاوت« بــه  - فیلــم 
 UCLA دانشــگاه  در  اردیبهشــت ماه   ۱۸ شــنبه  روز 

رفــت. پــرده  روی  کالیفرنیــا 
خ شــاهی معتقــد اســت حــذف تولیــد تله فیلــم  - نیمــا شاهر
و  شــد  بازیگــران  از  خیلــی  بیــکاری  باعــث  تلویزیــون  از 
کار بــرای همــه  گــر شــرایط بــه همیــن شــکل پیــش بــرود  ا

می شــود. ســخت 
ــدی«  ــم »ایرلن ــاختن فیل ــرای س ــیزی ب ــن اسکورس - مارتی
بــا حضــور رابــرت دنیــرو، آل پاچینــو و جــو پســکی اعــام 

کــرد. آمادگــی 
- مقام هــای روســیه »ســوزانده شــدن بیــش از 50 جلــد 
کتابخانه هــای دو دانشــگاه ایــن  ــه در  کتــاب در مــاه ژانوی

کردنــد. کشــور« را رد 
کــه  - دانیــا منگینــی، اســتاد زبــان فارســی دانشــگاه ونیــز 
بــه دعــوت »بنیــاد نخبــگان« در ایــران حضــور دارد از عــزم 
خــود بــرای پژوهــش بــا موضــوع »ســکوت در شــعرهای 

ــا« خبــر داد. عرفانــی موالن
جایــزه  در  تقدیرشــده  نویســنده  شــکربیگی،  حســین   -
کتــاب ســال دفــاع مقــدس گفــت: در ســنت داستان نویســی 
گر نویســنده ای ضعیف  ضعــف عمــده و زیربنایــی داریــم و ا
کنــد  بخواهــد مؤلفه هــای انقــاب را در داســتانش پیــاده 

دچــار ضعــف مضاعــف خواهیــم شــد.
- پنجمیــن نوبــت شــعرخوانی های بهــار امســال در ارتبــاط 
بــا »جنبــش جهانــی شــعر« بــا حضــور جمعــی از شــاعران 
و  و هنرمنــدان عرصه هــای دیگــر در موسســه فرهنگــی 

ــزار شــد. کارنامــه برگ هنــری 
»لئونــاردو   DNA یافتــن  بــا  تاشــند  در  محققــان   -
داوینچــی« روی آثــارش، راز محــل دفــن ایــن هنرمنــد و 

کننــد. کشــف  را  رنســانس  دوره  بــزرگ  نقــاش 
کنســرت  اولیــن  ارکســتر سرشــناس روس،  رهبــر  یــک   -
موســیقی پــس از آزادســازی پالمیــرا را در آمفی تئاتــر ایــن 

کــرد. شــهر تاریخــی برگــزار 
ک تقدیــم  کوتــاه »آلفــرد هیچــکا - مجموعــه فیلم هــای 
می کنــد« از روز یکشــنبه 26 اردیبهشــت هــر شــب ســاعت 

22 و 30 دقیقــه از شــبکه نمایــش پخــش می شــود.

سخن روز

30 و 31 اردیبهشت ماه؛

ناظری ها به اصفهان می آیند
گفتــه« در اصفهــان  کنســرت شــهرام و حافــظ ناظــری بــا نــام »نا
کنســرت روزهــای 30 و 31 اردیبهشــت ماه  برگــزار می شــود. ایــن 
بزرگــراه  در  واقــع  نرگــس  گل  ورزشــی  ســالن  در  ســاعت 20  از 
ــان مــردم اصفهــان خواهــد بــود. در  آقابابایــی پــل تمــدن میزب
گفتــه«  ایــن برنامــه، اثــر تــازه ای از حافــظ ناظــری بــا نــام »نا
اجــرا می شــود. عاقه منــدان می تواننــد جهــت رزرو بلیــت ایــن 

کننــد.  برنامــه بــه ســایت rasaconcert.com مراجعــه 

تجلیل از عکاس پیشکسوت 
اصفهانی

کتابخانــه مرکــزی  مراســم تجلیــل از اســتاد رضــا نوربختیــار در 
شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد. ایــن مراســم بــا حضــور مهــدی 
جمالــی نــژاد شــهردار اصفهــان برگزار و از ســال ها فعالیت هنری 
و درخشــان »رضــا نوربختیــار« تقدیــر شــد. رضــا نوربختیــار ۲۵ 
دی مــاه ۱۳۲۰ در اصفهــان متولــد شــد. وی دوران متوســطه 
آمــوزش  بــرای  و  رســاند  پایــان  بــه  ســعدی  دبیرســتان  در  را 
کالــج چــاپ و هنرهــای  عکاســی عــازم انگلســتان شــد. او در 
گرافیــک لنــدن بــه آموختــن عکاســی پرداخــت و در ســال 1345 
بــه ایــران بازگشــت و بــه عکاســی حرفــه ای در زمینــه صنعتــی 
هنــری و تبلیغاتــی پرداخــت. نوربختیــار بــا نشــریات متعــدد 
ــر  ــرد و در دانشــگاه های مختلــف هن ک ــز همــکاری  عکاســی نی
ــه تدریــس عکاســی پرداخــت. حاصــل فعالیت هــای هنــری  ب
کتــاب تصویــری بــا موضوعــات معمــاری، هنــر و  وی چندیــن 
کاشــان اســت. او عضــو  صنعــت اصفهــان و مناظــر زاینــده رود و 
انجمــن عکاســان حرفــه ای ایــران و انگلســتان )BIPP( اســت.

این روزهای نیکی کریمی
کمــال تبریــزی  کــه ایــن روزهــا مقابــل دوربیــن  کریمــی  نیکــی 
جدیــدش  فیلــم  آینــده  ســال  کــرد  امیــدواری  اظهــار  اســت، 
گفت وگــو بــا ایســنا  کارگــردان در  کلیــد بزنــد. ایــن بازیگــر و  را 
کار روی فیلمنامــه ای  گفــت: بــه همــراه علــی اصغــری مشــغول 
کارهــای ادبیــات خودمــان  کــه اقتباســی از یکــی از  هســتیم 
در ایــران اســت و امیــدوارم بعــد از آمــاده شــدن بتوانــم آن را 
کــه مشــغول بــازی در  کریمــی  ســال بعــد مقابــل دوربیــن ببــرم. 
ســریال »ســرزمین کهــن« اســت، ادامــه داد: یکــی، دو پیشــنهاد 
کــه مشــغول بررســی آن هــا هســتم.  بازیگــری هــم داشــته ام 
»شــیفت شــب« آخریــن ســاخته نیکــی کریمــی ســال گذشــته بــر 

روی پــرده رفــت.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر یکشنبه  19  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 148تجلیل از عکاس پیشکسوت اصفهانی  ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
ین امید ) صندوق مهر امام رضا(  دادخواستی به طرفیت  خواهان : صندوق کار آفر
خوانده : مجیداله دادیو حبیب اله دادی و صغری اسدی  به خواسته مطالبه وجه 
بابت... و مطالبه خسارت تخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی  تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه  های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه 
ونده 9409983751401028  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/18 و  پر
دن  خوانده و درخواست  ساعت 09:00  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
وزنامه های کثیراالنتشار  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از ر
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و  آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در ضمن اعالم نشانی کامل خو

وزه فوق جهت مالحظه رای داوری حاضر گردد.  ر هفت ر وقت مقر
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یخ 95/02/14  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/199/م الف به تار
گهی احضار متهم آ

به  شعبه  این   950003 شماره  ونده  پر در  حسن  زند  فر مومنی  مهدی  و  جواد  آقای 
آئین  قانون   174 ماده  اساس  بر  وسیله  این  به  ید  دار قرار  تعقیب  تحت  اتهام 
این  در  آگهی  یخ نشر  تار از  ماه  د ظرف یک  ابالغ می شو به شما  دادرسی کیفری 
ر به موضوع رسیدگی .  شعبه حاضر شوید در غیر این پس از انقضاء مهلت مقر

د. اظهار نظر می شو
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار

یخ 95/02/12  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/191/م الف به تار
اخطاریه

زند محمد مهتر محل حضور  آقای علی جان احمدی به نشانی مجهول المکان فر
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف برخوار واقع در دادگستری دولت آباد وقت 
از ابالغ ساعت یکشنبه و دوشنبه ها عصر 5 الی 6  حضور : ظرف یک هفته پس 
ارسال  یه کارشناسی به حضورتان  به پیوست یک برگ نظر عصر علت حضور: 
ید کتبا  گردد ظرف یک هفته پس از ابالغ در ورتی که الیحه دفاعیه یا اعتراضی دار

ر اقدام خواهد شد. به این شعبه تحویل نمایید در غیر اینصورت در وقت مقر
دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

یخ 95/02/15 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/200/م الف به تار
گهی حصر وراثت آ

آقای علی حیدری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 135  به شرح دادخواست 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  1 )وراثت(  به کالسه 86/95 ش ح 
وان جمیله داوری دولت آبادی بشناسنامه  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1388/09/08 یخ  تار در   5636
ش.ش  حسن   )2(   130 ش.ش  به:1-علی  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
ش.ش  رضا   )5(   8261 ش.ش  محمدرضا   )4(  299 ش.ش  احمد   )  3(    213
 8033 ش.ش  عصمت   )8(  10 ش.ش  بتول   )7(  30 ش.ش  عزت   )6(  8234
زندان  )فر د   محمو زند  فر ابادی  دولت  حیدری  همگی    201 ش.ش  عفت   )9(
نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی( 
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

 شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/18 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/201/م الف به تار

گهی حصر وراثت آ
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   500 شماره  شناسنامه  دارای  عرب   سعید  آقای 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   88/95
یخ  تار در   49 بشناسنامه  یچه  در لو عرب  رضا  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1395/02/04 اقامتگاه دائمی خو
زند عبدالرحمن ش.ش 18 )همسر متوفی(   منحصر است به:1-معصومه عرب فر
)2( احمد ش.ش 1171   )3 ( سعید ش.ش 500 )4( مهدی ش.ش 16207  )5( زهرا 
زندان  زند رضا )فر یچه فر در ش.ش 390 )6( عصمت ش.ش 14060 همگی عرب لو
یفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر  متوفی( اینک با انجام تشر
یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  اعتراضی دارد  کس 

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

یخ 95/02/18 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/205/م الف به تار
گهی حصر وراثت آ

ؤیا کاشیان دارای شناسنامه شماره 1084  به شرح دادخواست به کالسه  خانم ر
ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   89/95
یخ  تار در   26 بشناسنامه  کاشیان  اسداله  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1395/01/20 اقامتگاه دائمی خو
زند رضا ش.ش 3345 )همسر  منحصر است به:1-نرگس رشمانی دستجردی فر
یوش ش.ش 1834 )4( رضا ش.ش 5326   متوفی(  )2( رامین ش.ش 258 )3 ( دار
زندان متوفی( اینک با انجام  زند اسداله )فر ؤیا ش.ش 1084 همگی کاشیان فر )5( ر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و  تشر
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

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

یخ 95/02/18 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/206/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

به  محمدی  مهدی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خالقی  علیرضا   : خواهان 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه و مطالبه خسارات دادرسی و 
یه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد  اعسار از پرداخت هز
ده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار  نمو
ونده 9409983751401194  ثبت  پر به کالسه  و  ارجاع  واقع در شهرستان برخوار 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/31 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن   بو المکان  مجهول  علت 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده  پس  وزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی از ر
د  از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یخ 95/02/18  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/207/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

به  دادخواستی  برخوار  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  یت  مدیر  : خواهان 
زند احمد به خواسته تعلیف غیرمجاز دام  طرفیت خوانده آقای حسن محوری فر
ده که جهت رسیدگی به شعبه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
شهرستان  در  واقع   ) سابق  جزایی   101( برخوار  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101
ثبت  ج/101   940925-9409983751800054 ونده  پر کالسه  به  و  ارجاع  برخوار 

است.  شده  تعیین   10:45 ساعت  و   1395/05/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  به علت مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده  پس  وزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی از ر
د  از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد. 
دفتر شعبه 101دادگاه کیفری دو برخوار

یخ 95/02/18  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/202/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

به  دادخواستی  برخوار  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  یت  مدیر  : خواهان 
دام  غیرمجاز  تعلیف  خواسته  به  حسن  زند  فر باقری  نادر  آقای  خوانده  طرفیت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
شهرستان  در  واقع   ) سابق  جزایی   101( برخوار  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101
ثبت  ج/101   940991-9409983751800056 ونده  پر کالسه  به  و  ارجاع  برخوار 
است.  شده  تعیین   11:15 ساعت  و   1395/05/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  به علت مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده  پس  وزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی از ر
د  از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد. 
دفتر شعبه 101دادگاه کیفری دو برخوار

یخ 95/02/18  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/203/م الف به تار
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1395/01/25 شماره پر تار شماره دادنامه: 9509970351100059 
9209980351101122 شماره بایگانی شعبه:921122 خواهان: آقای غالمعلی خرمی 
آبادی  شمس  خیابان  نشانی  به  رمضان  زند  فر هادی  حمیدرضا  آقای  وکالت  با 
مهدی  سید  آقای  و   206 واحد  دوم  طبقه  نور  قصر  اداری  مجتمع  قصر  راه  چهار 
زند سید علی اکبر به نشانی اصفهان، خیابان شمس آبادی،  نوری زمان آبادی فر
راه قصر، مجتمع قصر نور، طبقه دوم، واحد 206  خواندگان: 1. بهمن چم  چهار
تر  باال کیانی  وشی  فر آهن  جنب  راه  پلیس  از  بعد  شیراز  جاده  نشانی  به  آسمانی 
آقای   .3 خلیلی  مرتضی  آقای   .2 جردن  امالک  کعبه  مسجد  جنب  حق  راه  ک  از 
 .5 آسمانی  چم  منیژه  خانم   .4 المکان   مجهول  نشانی  به  همگی  خلیلی  منوچهر 
خانم فرشته چم آسمانی همگی به نشانی جاده شیراز بعد از پلیس راه جنب آهن 
سامان/  .6 جردن  امالک  کعبه  مسجد  جنب  حق  راه  ک  از  تر  باال کیانی  وشی  فر

و  علی  زند  فر داوری  حسین  محمد  آقای  وکالت  با  آسمانی  چم  فرهاد  ساسان/ 
چهارباغ  اصفهان،  نشانی  به  همگی  محمد  زند  فر جزی  حبیبی  رضا  احمد  آقای 
عباسی بین آمادگاه و سید علیخان طبقه فوقانی بانک رفاه   خواسته ها: 1. الزام 
الزام به تنظیم سند رسمی  ایفای تعهد )مالی( مبنی بر تحویل مورد معامله 2.   به 

ملک   
رای تصحیحی

موضوع   94/4/13 مورخ   9409970351100527 شماره  دادنامه  در  اینکه  به  نظر 
آقایان محمد حسین داوری  نام  این دادگاه  ونده کالسه 9209980351101122  پر
2ـ  فرهاد  1ـ  آقایان  مدافع  وکالی  عنوان  به  جزی  حبیبی  احمدرضا  و  آبادی  دولت 
نامبردگان وکالت داشته در  از  سامان 3ـ ساسان چم آسمانی که مجتمعًا منفردا 
نامبردگان غیابی  به  بالتبع دادنامه مذکور نسبت  و  افتاده  قلم  از  دادنامه مذکور 

قید شده لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن اصالح دادنامه مذکور از این حیث و ذکر 
ده و  نام وکالی مذکور دادنامه صادره نسبت به خواندگان یاد شده حضوری بو
یخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز  وز از تار ظرف بیست ر
تصحیحی  رای  ونوشت  ر بدون  اصلی  رای  ونوشت  ر تسلیم  باشد.  می  استان 

ممنوع است.   دادنامه
شماره   1394/04/13 تنظیم:  یخ  تار  9409970351100527 دادنامه:  شماره 
آقای  خواهان:  شعبه:921122  بایگانی  شماره   9209980351101122 ونده:  پر
زند رمضان به نشانی خیابان  با وکالت آقای حمیدرضا هادی فر غالمعلی خرمی 
شمس آبادی چهار راه قصر مجتمع اداری قصر نور طبقه دوم واحد 206 و آقای 
خیابان  اصفهان،  نشانی  به  اکبر  علی  سید  زند  فر آبادی  زمان  نوری  مهدی  سید 
راه قصر، مجتمع قصر نور، طبقه دوم، واحد 206  خواندگان:  شمس آبادی، چهار
المکان   مجهول  نشانی  به  همگی  خلیلی  مرتضی  آقای   .2 خلیلی  منوچهر  آقای   .1
وشی  آهن فر راه جنب  پلیس  از  بعد  به نشانی جاده شیراز  3. بهمن چم آسمانی 
چم  منیژه  خانم   .4 جردن  امالک  کعبه  مسجد  جنب  حق  راه  ک  از  تر  باال کیانی 
پلیس  از  بعد  شیراز  جاده  نشانی  به  همگی  آسمانی  چم  فرشته  خانم   .5 آسمانی 
امالک  کعبه  مسجد  جنب  حق  راه  ک  از  تر  باال کیانی  وشی  فر آهن  جنب  راه 
حسین  محمد  آقای  وکالت  با  آسمانی  چم  فرهاد  سامان/ساسان/   .6 جردن 
سید  و  آمادگاه  بین  عباسی،  چهارباغ  اصفهان،  نشانی  به  علی  زند  فر داوری 
علیخان، طبقه فوقانی بانک رفاه خواسته ها: 1. الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی 
به  توجه  با  دادگاه  ملک    رسمی  سند  تنظیم  به  الزام   .2 معامله  مورد  تحویل  بر 
رای صدور  به  مبادرت  یر  ز شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر  محتویات 

 می نماید:
رای دادگاه

زند علی اصغر با وکالت مجتمعا منفردا  در خصوص دعوی آقای غالمعلی خرمی فر
 .1 ها  خانم  و  آقایان  طرفیت  به  نوری  مهدی  سید   .2 هادی  حمیدرضا   .1 آقایان 
زندان محمد 3. سامان 4. ساسان 5. فرهاد  مرتضی خلیلی 2. منوچهر خلیلی فر
زندان علی ورثه  6. بهمن 7. منیژه 8. فرشته نام خانوادگی همگی چم آسمانی فر
مرحوم توران سیل آبادی به خواسته 1. صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به 
انتقال رسمی یک و نیم دانگ مشاع از کل شش دانگ پالک 2248 واقع در کرارج 
یال 2. الزام خواندگان به تحویل  بخش 6 اصفهان مقوم به پنجاه و یک میلیون ر
یال که دادگاه با عنایت  مورد معامله به شرح قرارداد مقوم به سه میلیون و ده هزار ر
ونده و تصاویر مبایعه نامه های فی ما بین طرفیت و تصویر وکالت  به محتویات پر
دادگستری  رسمی  کارشناس  یه  نظر و   1349/3/31 مورخ   12440 شماره  نامه 
که مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی باقی مانده دعوی خواهان را وارد و ثابت 
قانون   198 ماده  و  مدنی  قانون   220  ،219  ،10 مواد  به  مستندا  و  داده  تشخیص 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم 
به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی یک و نیم دانگ مشاع از کل شش دانگ 
مورد  تحویل  به  خواندگان  الزام  و  اصفهان   6 بخش  کرارج  در  واقع   2248 پالک 

معامله صادر و اعالم می نماید. 
قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  ظرف  و  ده  بو غیابی  صادره  رای 
ظرف  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  و  ده  بو دادگاه  درهمین  واخواهی 
استان مرکز  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  وز  ر  بیست 

 می باشد. 
زاده  رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان      4169/ م الف حسین جعفر

فریبا متخصص:
از سری جدید »شهرزاد« اطالعی ندارم



عامل اصلی اوضاع آشفته سپاهان:

تغییرات پی درپی مدیران

  معلــوم نیســت چــه عواملــی باعــث 
سرویس  ورزش

اصغر قلندری
شــروع  آســتانه  در  تــا  می شــوند 
و  نقــل  زمــان  در  حتــی  و  برتــر  لیــگ  مســابقات 
کــه ســابقه پنــج بــار  انتقــاالت، تیــم پــرآوازه ســپاهان 
عنــوان  حتــی  و  حذفــی  جــام  و  لیــگ  در  قهرمانــی 
کارنامــه  نایب قهرمانــی درلیــگ قهرمانــان آســیا را در 
کشــیده می شــود تــا  درخشــان خــود دارد، بــه حاشــیه 
نفــوذ  گمــان  و  شــک  و  سیاســی ها  دخالــت  شــائبه 
ح  بازیکــن پرطرفــداری نظیــر محــرم نویدکیــا مطــر

شود. 
در هفته هــای نخســتین لیــگ، انتشــار خبــر برکنــاری 
دکتــر مهــرزاد خلیلیــان، مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان 

کــرد.  همــه را متعجــب و بهــت زده 
فرکــی،  حســین  برکنــاری  خبــر  کــه  نپاییــد  دیــری 
بــه  بادانــش  بااخــاق، متدیــن و  ســرمربی خــوب، 
را  اصفهــان  فوتبالی هــای  بهــت  تــا  رســید  گــوش 
مضاعــف کند.متعاقــب آن، حضــور ایگور اســتیماچ از 
کادر فنــی بــه عنــوان ســرمربی بــود  کرواســی در  کشــور 
ــا  کرن ــوق و  ــاب در ب ــا آب وت ــپاهان ب ــئوالن س ــه مس ک
ــه شــادمانی پرداختنــد و  ــد و درجشــن معارفــه ب کردن
از بــه پایــان رســیدن روزهــای پــر از التهــاب و نگرانــی 
ــد  ــوم ش ــی معل کوتاه ــان  ــا در مدت زم ــد؛ ام ــر دادن خب
اشــتباه  دچــار  کــروات  مربــی  ایــن  انتخــاب  در  کــه 
گذاشــتن  هــادی عقیلــی  کنــار  کــه بــا  شــده اند؛ چــرا 
ــه  ــه ب ــی، تیش ــع میان ــک و مداف ــان خوش تکنی کاپیت
ریشــه ســپاهان زد و در عمــل هیــچ مســئولی علــت 
ایــن برکنــاری را بــه طــور شــفاف دراختیــار هــواداران 
ــا  ــج هــواداران متعصــب و پروپ ــه تدری ــا ب نگذاشــت ت
کننــد و  قــرص ایــن تیــم مردمــی بــا ورزشــگاه قهــر 
گر برگــزار  بیشــتر بازی هــای ســپاهان بــا انــدک تماشــا
مســئوالن  روزهــا  همیــن  در  اینکــه  جالــب  شــود. 
بــا  دارنــد  اعتقــاد  و  می نالنــد  بی پولــی  از  ســپاهان 
کمبــود بودجــه مواجــه هســتند؛ امــا در ســه فصــل 
کــه ســپاهان بــا مربیگــری امیــر قلعه نویــی  پیاپــی 
ایــن  شــد،  برتــر  لیــگ  قهرمــان  فرکــی  حســین  و 
زاینــده رود  دیــار  و طایی پوشــان  نبــود  صحبت هــا 
بــدون دغدغــه و بــه دور ازحاشــیه بــا جــذب بازیکنان 
از  و  می زدنــد  قهرمانــی  بــرای  را  اســتارت  مدنظــر 
گذشــته  و در فصــل  بودنــد  ابتــدا مدعــی قهرمانــی 
ــا تیــم  کــه در رقابتــی تنگاتنــگ ب هــم شــاهد بودیــم 
کتورســازی تبریــز در آخریــن دقایــق پایانــی لیــگ  ترا
و  ربودنــد  تبریــزی  قرمزپوشــان  از  را  ســبقت  گــوی 
کــه از  کردنــد؛ امــری  بــه مقــام قهرمانــی دســت پیــدا 
ارزش فــوق العــاده ای برخــوردار بــود و ســر و صــدای 

زیــادی را هــم بــه راه انداخــت. 
ــران  ــور مدی ــته و حض گذش ــای  ــه دوره ه ــی ب ــا نگاه ب
مقــام  در  کت  ســا محمدرضــا  از  بعــد  کــه  عاملــی 
بــه  یافتنــد  راه  ســپاهان  باشــگاه  بــه  عامــل  مدیــر 
کــه ثبــات  ایــن حقیقــت انکارناپذیــر پــی می بریــم 
مدیریتــی در ایــن باشــگاه ریشــه دار اصفهانــی وجــود 
ــد برنامــه خــاص  ــدارد و تغییــرات پــی در پــی و فاق ن
گردیــده تــا ســپاهان از دوران  در ایــن باشــگاه ســبب 
کــه اوضــاع آرام ایــن  طایــی خــود دور بمانــد تــا جایــی 
کشــیده  باشــگاه قمــر در عقــرب و از عــرش بــه فــرش 
کــه طرفــداران بســیاری دارد، ایــن  شــد. ســپاهانی 
ــه  ک ــه ای  ــوب و غیرحرف ــه نامطل ــل روی ــه دلی ــر ب اواخ
گرفــت ضربــات جبران ناپذیــری را متحمــل  در پیــش 

شــد. 
ــوالت  ــر و تح ــه تغیی ک ــود  ح ب ــر ــوال مط ــن س ــا ای باره
علــت  چــه  بــه  ســپاهان  در  مدیریتــی  پی درپــی 
مدیــر  انتخــاب  ک  مــا اصــوال  و  می گیــرد  صــورت 
کــدام دلیــل  بــرای ایــن باشــگاه چــه بــوده و بــر اســاس 
و برهــان علیرضــا رحیمــی را برگزیدنــد وبــه چــه دلیــل 
کــه ســابقه بیــش از ســی  ایــن مدیــر الیــق و باتجربــه 
اســتعفا  شــد  ناچــار  دارد،  ورزش  در  مدیریــت  ســال 
کــه ســال ها در ورزش  ــا چــرا مهــرزاد خلیلیــان  دهــد ی
کوتاهــی نشــان داد  کــرده و در مــدت زمــان  مدیریــت 
ح  کــه بــرای ســربلندی و افتخارآفرینــی ســپاهان طــر
و برنامــه ویــژه و بلندمدتــی را در نظــر دارد بــه وســیله 
گذاشــته می شــود؟ بــه طــور حتــم  کنــار  هیئــت مدیــره 
از  حکایــت  تحــوالت،  و  تغییــر  ایــن  تمــام  یقیــن  و 

بی ثباتــی مدیریتــی در ســپاهان دارد.
گــر مهم تریــن علــل پیشــرفت و رشــد و توســعه در   ا
دراز  برنامه ریزی هــای  و  مدیریــت  ثبــات  را  ورزش 
کــه  کنیــم  ــه صراحــت اعتــراف  ــد ب مــدت بدانیــم بای
اخیــر  ســال های  در  را  مهــم  ویژگــی  ایــن  ســپاهان 
کامــی  نداشــته اســت و بــدون تردیــد یکــی از دالیــل نا
وغیراصولــی  مــداوم  تغییــرات  همیــن  ســپاهان، 
شــده  ســپاهان  جــان  بــای  کــه  اســت  مدیریــت 
اســت؛ زیراهیــچ یــک از مدیــران انتصابــی ســال های 
مســتاجر  وقــت  چنــد  بــرای  نمی دانســتند  اخیــر 
بلندمــدت  بــرای  بتواننــد  تــا  باشــگاه هســتند  ایــن 

کننــد.  برنامه ریــزی  کوتاه مــدت  یــا  میان مــدت 
ــپاهان  ــگاه س ــه در راس باش ک ــری  ــر مدی ــن ه بنابرای
کوتاه تریــن  قــرار می گیــرد در ایــن اندیشــه اســت تــا در 
ــه نوعــی  زمــان ممکــن، تیــم پرطرفــدار ســپاهان را ب
کــه مســلما ایــن  کنــد  بــه ســرمنزل مقصــود هدایــت 
کار بــه ســادگی میســر نیســت و بــه عبارتــی نشــدنی 

اســت.

یادداشت

دقت اسکولز بی نظیر بود
پــل پوگبا،  هافبــک یوونتــوس بــه تمجیــد از هم تیمــی 
کــه پاهــای  گفــت  ســابقش، پــل اســکولز پرداخــت و 
او فــوق العــاده هماهنــگ بــود. پوگبــا در 16 ســالگی 
با هافبــک  ســال   3 و  پیوســت  منچســتریونایتد  بــه 
از  ســال 2012  او  کــرد.   تمریــن  انگلیســی  افســانه ای 
منچســتر جــدا شــد و بــه یوونتــوس پیوســت؛ ولــی هنــوز 
کیفیــت اســکولز در ذهــن او باقــی مانــده اســت. او گفت: 
پــل اســکولز، اســکولزی،  پــای راســت او بی نظیــر بــود. او 
ــه یــک نقطــه  ــار پشــت هــم تــوپ را ب می توانســت ده ب
بزنــد. همچنیــن از لحــاظ بدنــی هــم خیلــی خــوب بــود.

 نیمکت نشینی 
مهره شانس پرسپولیس

برابــر  دیــدار  در  بنگســتون  جــری  حضــور  احتمــال 
گســترش فــوالد در تبریــز چیــزی نزدیــک بــه صفــر اســت 
و بــه نظــر مــی رســد برانکــو قصــد نــدارد از او بــه عنــوان 
کنــد. جــری بنگســتون  بازیکــن ثابــت تیمــش اســتفاده 
ک برانکــو در جــدال ایــن  یکــی از مهره هــای خطرنــا
ــده  ــق ش ــه موف ک ــوده  ــزی ب ــای تبری ــر تیم ه ــل براب فص
ــه  ــا را ب ــای تبریزی ه ــر تیم ه ــپولیس براب ــاز پرس 6 امتی
کنــد. مهاجــم ملی پــوش هندوراســی  نــام سرخپوشــان 
و  کتورســازی  ترا تیــم  دو  جــدال  در  سرخپوشــان 
امتیــازی  ســه  گل  تبریــز  در  شــد  موفــق  پرســپولیس 
ایــن تیــم را بــه ثمــر برســاند و در دیــدار رفــت دو تیــم 
گســترش و پرســپولیس نیــز تــک گل ایــن تیــم را به ثبت 
گســترش  رســاند. او البتــه احتمــاال در دیــدار فــردا بــرای 
در تبریــز غایــب خواهــد بــود و بــه نظــر مــی رســد برانکــو 
قصــد نــدارد از مهــره شــانس خــود در ایــن بــازی بــه طــور 

کنــد. ــت اســتفاده  ثاب

از حضور در لیورپول خوشحالم
کــه  کــرد  دنیــل اســتوریج، مهاجــم لیورپــول عنــوان 
از حضــور در ایــن تیــم خوشــحال اســت و هیچــگاه 
انگلیســی  مهاجــم  اســت.  نگفتــه  را  ایــن  خــاف 
مقابــل ویارئــال عملکــرد بســیار خوبــی داشــت و بــا 
گل دیگــر  گل و تاثیــر روی دو  بــه ثمــر رســاندن یــک 
کــه پــس  تیمــش، بهتریــن بازیکــن زمیــن بــود. او 
احتمــال  رفــت،  بــازی  در  شــدن  نیمکت نشــین  از 
ایــن  بــود،   کــرده  تاییــد  را  باشــگاه  از  جدایــی اش 
گفــت: مــن از  بــار صحبتــی دیگــر بــه میــان آورد. او 
نگفتــه ام  هیچــگاه  خوشــحالم.  اینجــا  در  حضــور 
نقــش  فکــر می کنــم همــه  نیســتم.  کــه خوشــحال 
آن هــا  می کننــد!  بــازی  را  شــیطان  وکیل مدافــع 
بــوده ام  نیمکت نشــین  مدتــی  مــن  کــه  می بیننــد 
ولــی در  ناراحــت هســتم،  و فکــر می کننــد احتمــاال 

اســت. مربــی  تکلیــف، وظیفــه  و  تعییــن  پایــان،  

 مهدوی کیا 
چهره ویژه تورنمنت مورفلدن

چهارمیــن دوره تورنمنــت بیــن المللــی زیــر ١٢ ســال 
کیــا برگــزار  کادمــی  »مورفلــدن« بــا حضــور بازیکنــان آ
رقابت هــا  ایــن  در  حاضــر  تیم هــای  از  می شــود. 
اینتراخــت  هامبــورگ،  بــه  هانوفــر،   می تــوان 
اشــتوتگارت  اشــتات،  دارم  ماینتــس،  فرانکفــورت، 
اســکاتلند  آبردیــن  مســکو،  لوکوموتیــو  وردربرمــن، 
اســتکهلم  هلنــد،  گرافشــاپ  چــک،  گ  اســپارتاپرا
رســمی  ســایت  در  کــرد.  اشــاره  کارلســروهه  ســوئد، 
ــراه  ــران هم ــا از ای کی ــی  کادم ــور آ ــه حض ــا ب ــن بازی ه ای
مهــدی مهدوی کیــا بــه عنــوان اتفــاق ویــژه بازی هــای 
کــه حضــور ایــن  امســال اشــاره شــده و نوشــته شــده 
تیــم ایرانــی بــرای اولیــن بــار هیجــان زیــادی بــرای 
ــی دو روز  ــت ط ــن تورنمن ــت. ای ــد داش ــت خواه تورنمن

شــود. مــی  برگــزار  آلمــان  فرانکفــورت  در 

آربلوا، دوست من است
ژوزه مورینیــو،  ســرمربی ســابق رئــال مادریــد بــه تمجیــد 
گرد ســابقش پیــش از خداحافظــی او  از آلــوارو آربلــوا، شــا
بــا مادریــد پرداخــت. آربلــوا در پایــان فصــل از رئــال جــدا 
خواهــد شــد و فوتبالــش را در تیــم دیگــری پیگیــری 
خواهــد کــرد. دیــدار مقابل والنســیا، آخرین حضــور او در 
کــه همــواره رابطــه  برنابئــو خواهــد بــود و حــال مورینیــو 
ــد داشــته  ــوا در زمــان حضــورش در مادری ــا آربل  خوبــی ب
گفــت: آربلــوا بــرای مــن  بــه تمجیــد از او پرداخــت. او 
یــک دوســت بــود، نــه فقــط یــک بازیکــن. چگونــه یــک 
بازیکــن بــه یــک دوســت تبدیــل می شــود؟  او شــور و 
انگیــزه زیــادی بــرای حرفه اش داشــت،  عاشــق باشــگاه 
بــود، در اختیــار تیــم و هــدف بــازی می کــرد، فروتــن بــود 
کار می کــرد،   کــه بــا آن هــا  کســانی  و هــر روز بــه ارتبــاط بــا 

افتخــار می کــرد.

 15 درصد از سکوهای آزادی 
به تبریزی ها رسید

جلســه  قهــر  حالــت  بــا  کتورســازی  ترا باشــگاه  مســئوالن 
جلســه  کردنــد.  تــرک  را  اســتقال  بــا  دیــدار  هماهنگــی 
کتورســازی و اســتقال از ســاعت 12  هماهنگــی دیــدار ترا
دیــروز بــه مــدت یــک ســاعت و نیــم برگــزار شــد. مهم تریــن 
گذشــته بحث اختصاص  موضوع مورد بحث در جلســه روز 
کتورســازی بــود.  ســکوهای ورزشــگاه آزادی بــه هــواداران ترا
کــه بایــد 30 درصــد  مســئوالن تیــم تبریــزی اعتقــاد داشــتند 
کتوری هــا برســد؛ امــا اســتقالی ها  از ســکوهای آزادی بــه ترا
بــا ایــن موضــوع موافقــت نکردنــد. مســئوالن اســتقال در 
کــه 15 درصــد از ســکوهای ورزشــگاه  نهایــت راضــی شــدند 
کتورســازی برســد. ایــن  آزادی در بــازی فــردا بــه هــواداران ترا
سرپرســت  ذوالفقــاری،  ایــوب  ناراحتــی  موجــب  موضــوع 
کتورســازی  کاظــم شــهریاری، مدیررســانه ای باشــگاه ترا و 
شــد. آن هــا بــدون اینکــه صورتجلســه اختصــاص 15 درصــد 
ــت  ــا حال ــد، ب کنن ــه هــواداران تیمشــان را امضــا  از ســکوها ب
قهــر جلســه را تــرک کردنــد. گفتنــی اســت از نظــر قانــون تنهــا 

ــرد. ــق می گی ــان تعل ــم میهم ــه تی ــگاه ب ــد از ورزش 10 درص

همگام با ورزش

فوتبــال  فدارســیون  ریاســت  انتخابــات    
سرویس  ورزش

پوریا قلی پور 
و  جنجالــی  انتخابــات  از  یکــی  همــواره 
ــه پیــش رو بــودن  ــا توجــه ب ــز ب حاشــیه دار اســت و امســال نی
انتخابــی جــام جهانی از حساســیت بســیار بیشــتری برخــوردار 
ــی فدراســیون  ــا انجــام رای گیــری در مجمــع انتخابات ــود. ب ب
ــا قاطعیــت بــه عنــوان رییــس جدیــد  فوتبــال، مهــدی تــاج ب
کفاشــیان شــد. بــا انجــام  ایــن فدراســیون، جانشــین علــی 
رای گیــری از اعضــای مجمــع فدراســیون فوتبــال مهــدی تــاج 
بــه عنــوان رییــس  از مجمــوع 73 رای  کســب 50 رای  بــا 
جدیــد فدراســیون انتخــاب شــد. پــس از او، مصطفــی آجرلــو و 
کردنــد. 2 رای  کســب  عزیزمحمــدی بــه ترتیــب 15 و 6 رای 
باشــگاه  ســه  عضــو  گذشــته  در  تــاج  شــد.  اعــام  باطلــه 
پرســپولیس، ســپاهان و ذوب آهــن بــوده اســت. او ســوابق 
زیــادی در مدیریــت فوتبــال و شــرکت های صنعتــی دارد و 
حتــی بــه مــدت 10 ســال مدیرمســئول یکــی از رســانه های 

ورزشی کشور بوده است.
کفاشیاندرفوتبالمیماند 

همچنیــن علــی کفاشــیان بــا رای اعضــای مجمــع فدراســیون 
فدراســیون  ایــن  اول  نایب رییــس  عنــوان  بــه  فوتبــال 
انتخــاب شــد. پــس از انتخــاب مهــدی تــاج بــه عنــوان رییس 
فدراســیون فوتبــال، اعضــای مجمــع دربــاره نایــب رییــس 
کردنــد  کفاشــیان رای گیــری  اول پیشــنهادی او یعنــی علــی 
کفاشــیان بــا 64 رای مجمــع فدراســیون  و در نتیجــه علــی 
ســه  شــد.  انتخــاب  اول  نایب رییــس  عنــوان  بــه  فوتبــال 
پســت  بخــش  آرای  دیگــر  باطلــه،  رای  یــک  و  ســفید  رای 
نایب رییســی  بــر  عــاوه  کفاشــیان  بــود.  اول  نایب رییســی 
کنفدراســیون  نایب رییــس  فوتبــال،  فدراســیون  اول 

فوتبــال آسیاســت و تــا ســه ســال دیگــر ایــن ســمت را خواهــد 
کشــور در  کل  داشــت. همچنیــن نماینــده ســازمان بازرســی 
کــه حضــور در  کــرده اســت   مجمــع فدراســیون فوتبــال اعــام 
هیئت رییســه فدراســیون فوتبال شــغل محســوب می شــود و 
در صــورت عملــی شــدن ایــن موضــوع، افــراد بازنشســته مانند 
ــته  ــه داش ــمتی در هیئت رییس ــد س ــیان نمی توانن کفاش ــی  عل

باشند.
برایفوتبالحاشیهنسازیم

ریاســت  انتخابــات  دربــاره  اســتقال  باشــگاه  عامــل  مدیــر 
و  شــرایط خــوب  در  انتخابــات  گفــت:  فوتبــال  فدراســیون 
مطلــوب برگــزار شــد. بهــرام افشــارزاده در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه دولــت از یکــی از نامزدهــا حمایــت  کــه آیــا صحــت دارد 

گفــت: بــه هیــچ عنــوان چنیــن چیــزی صحــت  کــرده اســت، 
نــدارد؛ بهتــر اســت بــرای فوتبــال حاشــیه نســازیم و اجــازه 
دهیــم فوتبــال راه خــودش را طــی کنــد. وی در پاســخ بــه ایــن 
گفــت:  کــدام یــک از نامزدهــا رای داده اســت،  کــه بــه  ســوال 
کســی اعتراضــی  گــر  رای مــن پنهــان اســت. بــه نظــر مــن ا
داشــت و شــرایط نامناســب بــود، امــروز انتخابــات بــا نظــم و 
ــزار نمی شــود. وی افــزود: مــن احســاس نکــردم  انضبــاط برگ
کــه  کــرده اســت. رایــی  کــه وزارت ورزش از شــخصی حمایــت 

ــود. ــتقل ب ــا مس کام ــرایط  ــروز دادم در ش ــن ام م
جنجالآجرلو

امــا ایــن انتخابــات چنــدان هــم بی حاشــیه نبــود. مصطفــی 
کــه از انتخــاب نشــدنش بســیار خشــمگین بــود، پــس  آجرلــو 

ایــن  گفــت:  خبرنــگاران  جمــع  در  حضــور  بــا  انتخابــات  از 
ــای  ــامیان، آق ــای اس ــر ورزش، آق ــای وزی ــه آق ــات را ب انتخاب
جهانگیــری و دولــت تدبیــر و امیــد تبریــک می گویــم و بــار 
کــه بــر انتخابــات  دیگــر از مــردم عذرخواهــی می کنــم. رونــدی 
ــر  ــاره منتش ــه در این ب ک ــی  ــدوارم خبرهای ــود و امی ــه نب عادالن
شــده درســت نباشــد. نامزد پســت ریاســت فدراســیون فوتبال 
کــه از ایــن موضــوع بســیار ناراحــت بــود، ادامــه داد: یــک مــاه 
گفتــم اســامیان و جهانگیــری  ــر ورزش  ــه وزی ــه ب ک می شــود 
ک  کــه دنبــال فوتبــال پــا از تــاج حمایــت می کننــد و بــه شــما 
شــما  بــه  را می گویــم. جهانگیــری  ایــن موضــوع  هســتید، 
روی  ســپس  وی  کنیــد.  حمایــت  تــاج  از  کــه  داده  دســتور 
ســخنش را بــه ســمت وزیــر ورزش و جوانــان چرخانــد و گفت: 
کــه آقــای تــاج را بــه عنــوان یکــی از متهمــان  وزیــر ورزشــی 
ــد  کردن ــد، اآلن از ایشــان حمایــت  ــرده بودن ک فســاد محکــوم 
تــا بــه عنــوان مســئول اول فوتبــال انتخــاب شــود. ایــن اتفــاق 
کــه ورزش و فوتبــال را بــه ســمت دیگــری می بــرد.  تلخــی بــود 

ک بــرود. کــه فوتبــال بــه ســمت پــا کننــد  کاری  امیــدوارم 
پیشبینیمیشدتاجرییسشود

از  پــس  ایــران  فوتبــال  پیشکســوت  داور  ترکــی،  محســن 
پیش بینــی  گفــت:  فدراســیون  رییــس  شــدن  مشــخص 
کــه  بــود  ایــن  تصــورم  ولــی  شــود؛  رییــس  تــاج  می شــد 
تــاج  قــول  دربــاره  وی  بــرود.  دوم  مرحلــه  بــه  انتخابــات 
ولــی  زیــادی شــنیدیم،  کــرد: قول هــای  کیــد  تا بــه داورهــا 
امیدواریــم مثــل قبــل نباشــد. ترکــی دربــاره شــائبه هماهنگــی 
کــرد: مــن شــب قبــل از انتخابــات  قبــل از انتخابــات تصریــح 
مشــهد بــودم و صبــح بــه تهــران آمــدم و چیــزی نشــنیدم، ولی 

البــی طبیعــی اســت.

کشور انتخاب شد رییس مهم ترین فدراسیون ورزشی 

تاج ریاست فوتبال بر سر تاج

ســهمیه  کســب  بــه  گزارشــی  در  کشــتی  جهانــی  اتحادیــه 
المپیــک توســط حمیــد ســوریان پرداخــت. اتحادیــه جهانــی 
کشــتی پــس از کســب ســهمیه المپیــک توســط حمیــد ســوریان 
نوشــت: حمیــد ســوریان، قهرمــان جهــان و المپیــک بــا چهــار 

پیــروزی بــا ضربــه فنــی بلیــت خــود را بــرای 
کــرد.  بازی هــای المپیــک ریــو 2016 تثبیــت 
المپیــک  ســهمیه  کســب  از  پــس  ســوریان 
گفــت: از اینکــه  بــه ســایت اتحادیــه جهانــی 
بــرای  ســهمیه  کســب  بــه  موفــق  ســرانجام 
خوبــی  احســاس  شــدم  المپیــک  بازی هــای 
در  طــا  مــدال  مــن  هــدف  حــاال  امــا  دارم؛ 

جهــان  طــای  مــدال  شــش  دارنــده  ریوســت.  المپیــک 
کســب  بــه  موفــق  مغولســتان  و  قزاقســتان  مســابقات  در 
مشــکل  کمــی  مــن  گفــت:  بــاره  ایــن  در  او  نشــد.  ســهمیه 
کــردن وزن داشــتم؛ امــا بازی هــای المپیــک انگیــزه و  کــم 
کــه بایــد ســرانجام  حرکت دهنــده مــن بــود و مــی دانســتم 

در اینجــا ســهمیه را بگیــرم. ســوریان شــروع طوفانــی داشــت 
اروپــا  برنــز  مــدال  کــه  را  کرواســی  از  لیزاتوویــچ  ایــوان   و 
کارنامــه داشــت، بــه ســختی شکســت داد و ســپس اریــک  در 
ویــس از آلمــان را ماننــد حریــف قبلــی در حــدود یــک دقیقــه 

کــرد. مغلــوب 
 ســوریان در مســیر رســیدن بــه بلیــت المپیــک، 
دیمیتــری تســیم بالیــوک از اوکرایــن و دارنــده 
ــا  ــه زمیــن زد و ب ــا پشــت ب ــا را ب ــز اروپ مــدال برن
دو بارانــداز در یــک دقیقــه و 25 ثانیــه نتیجــه  

کــرد.  را 8 بــر 0 
بــا ایــن پیــروزی ســوریان، او بــرای ســومین بار 
گرفــت و باعــث شــد ایــران هــر 12  جــواز حضــور در المپیــک را 
کشــتی مــردان را بــه دســت آورد. در مســابقه فینــال  ســهمیه 
ــدام  ــازه عــرض ان ــکا اج ــه جســی تیلکــه از آمری ــز ســوریان ب نی
کــردن  ک  کــو را بــا خــا نــداد و برنــده مــدال برنــز جایــزه بــزرگ با

کــرد. و ســه بارانــداز در 36 ثانیــه ضربه   فنــی 

حمید سوریان:
 از حاال هدفم طالی المپیک است

امیــر قلعه نویــی برابــر اســتقال ســخت ترین روز عمــر خــود 
را تجربــه می کنــد؛ چــون نــه راه پــس دارد و نــه راه پیــش. 
گــر بــازی  گرفتــه و ا گــر بــازی را ببــرد، جــام را از اســتقال  او ا

را ببــازد، اعتبــارش خدشــه دار می شــود.
کتورســازی در ورزشــگاه   دیدار اســتقال با ترا
آزادی، منهــای اینکــه ممکــن اســت فرهــاد 
و  بیــاورد  ورزشــگاه  بــه  هــم  را  مجیــدی 
تقابــل هفــت محبــوب بــا ژنــرال ســکوها را 
رقــم بزنــد، منهــای اینکــه تقابــل رحمتــی 
بــا امیرقلعــه نویــی را بــه تصویــر می کشــد و 
تقابــل امیر»خــان« و پرویز»خــان« را در پــی 

گرفتــن اینکــه تقابــل و جنــگ  دارد و بــاز بــدون در نظــر 
کــه بــه صــورت ســنتی در تهــران چالــش دارد  ســکوها را 
را رقــم مــی زنــد، یــک نکتــه جالــب بــرای امیــر قلعه نویــی 
کــه امیــر قلعه نویــی در ایــن  دارد و آن نکتــه ایــن اســت 
گــر در ایــن دیــدار  دیــدار نــه راه پــس دارد و نــه راه پیــش؛ ا

گــر بــازی را ببــازد هــم بازنــده  بــازی را ببــرد، بازنــده اســت و ا
ــت. اس

ــی  ــام قهرمان ــما ج ــی رس ــه نوی ــرد، امیرقلع ــازی را بب ــر ب گ  ا
کــه ایــن موجــب  گرفتــه اســت  اســتقال را از ایــن تیــم 
اســتقال  هــواداران  شــدید   دلخــوری 
به ویــژه پــس از پیــروزی منصوریــان مقابــل 
پرســپولیس و افزایــش امیــد آن هــا خواهــد 
میــان  در  هــم  ببــازد،  را  بــازی  گــر  ا و  شــد 
میــان  در  هــم  و  کتورســازی  ترا هــواداران 
و  می شــود  بی اعتبــار  اســتقال  هــواداران 
ایــن ســومین شکســت پی درپــی امیــر قلعــه 
کــردن  نویــی مقابــل مظلومــی خواهــد بــود. حتــی مســاوی 
هــم جــام را از اســتقال می گیــرد و بــه ایــن ترتیــب او در 
گرفتــه اســت. شــاید ایــن ســخت ترین  وضعیــت آچمــز قــرار 
قلعه نویــی  امیــر  بــرای  روانــی  و  روحــی  جهــت  از  دیــدار 

باشــد.

کــه در دوران ریاســتش در فدراســیون ــاج خواســت  ــران از مهــدی ت ــی فوتبــال ای  کاپیتــان تیــم مل
کاپیتــان تیــم  کــه بــه عنــوان  کنــد. آندرانیــک تیموریــان  گذشــته توجــه  بــه باشــگاه ها بیــش از 
ملــی ایــران و نماینــده بازیکنــان در مجمــع انتخاباتــی فدراســیون فوتبــال حضــور داشــت، دربــاره 
گفــت: شــخص خیلــی مهــم  انتخــاب مهــدی تــاج بــه عنــوان رییــس جدیــد فدراســیون فوتبــال 
ــی  ــاج از نظــر تفکــر فوتبال کــه اهمیــت دارد. امیــدوارم آقــای ت نیســت، بلکــه آینــده فوتبــال اســت 
کیفیــت  بیشــتر در خدمــت تیــم ملــی و باشــگاه ها باشــند؛ چــون توســعه فوتبــال ایــران در آینــده بــه 
گفــت: مصدومیــت  باشــگاه ها بســتگی دارد. او دربــاره آخریــن وضعیــت خــود و تیــم آینــده اش نیــز 
کــه خــدا دوســتم داشــت و خوشــبختانه رفــع شــد. تمرین هــای آماده ســازی ام را  کوچکــی داشــتم 
کــرده ام و از هفتــه بعــد در خدمــت ســایپا خواهــم بــود؛ امــا فعــا دربــاره آینــده  10 روز اســت آغــاز 
تصمیمــی نگرفتــه ام. هرچــه خیــر و صاحــم در آن باشــد، انجــام می دهــم. تیموریــان همچنیــن 
گفــت: مــا از مســئوالن چیزهــای خیلــی عــادی مثــل  کشــور  دربــاره انتظاراتــش از مســئوالن ورزش 
زمیــن مناســب، امکانــات الزم، حــق و حقــوق کادر فنــی و پزشــکی تیــم ملــی را می خواهیــم. این هــا 
کــره و ژاپــن هــر 4 ســال بــه  کــه فوتبــال ایــران را بــه اوج خــود می رســاند. مــا بایــد مثــل  امــوری اســت 
گــر نکشــد. تک تــک بازیکنــان هــم در خدمــت تیــم ملــی  کارمــان بــه امــا و ا جــام جهانــی برویــم و 
هســتند. کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال دربــاره شــرایط امــروز تیــم ملی گفت: شــرایط تیم ملــی بحرانی 
کــره و ژاپــن خیلــی عقــب هســتیم. آن هــا بازی هــای تدارکاتــی و برنامه ریزی هــای  اســت. مــا از 

خودشــان را دارنــد و امیــدوارم مــا هــم بتوانیــم برنامــه خوبــی داشــته باشــیم. 

کاپیتان تیم ملی فوتبال:

 وضعیت تیم ملی بحرانی است

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

یکشنبـــــه  19 اردیبهشت ماه 61395 وضعیت تیم ملی بحرانی است
ـــمـــاره 148 ســـــال دوم       ݡسݒ

لباس جدید تیم ملی ، سوژه  جدید طنزنویسان

کنند. بسیاری از  که سادگی بیش از حد آن سبب شد عده بسیاری به آن اعتراض  کیمیای وطن: لباس تیم ملی ایران در حالی رونمایی شد 
کرده اند. »جیووا« تولیدکننده این لباس است.  کشور این لباس را به زیر پیراهنی های مردانه تشبیه  طنز نویسان 

فشــار بیــش از انــدازه دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقال بــر روی داوران و دامــن زدن ایــن مــوارد توســط 
ــان  ــگاه ها و بازیکن ــران باش ــرای مدی ــنگینی ب ــب س ــد، عواق کنن ــی  ــم م ــان را مته ــه بازیکن ک ــی  هواداران
خواهــد داشــت. باشــگاه اســتقال و بهــرام افشــارزاده کــه پیــش از ایــن معمــوال بــه داوری هــا ورود نمی کرد 
بیانیه هایــی علیــه داورهــا تنظیــم کــرد؛ حاال باشــگاه پرســپولیس می خواهد فیلمی مســتند از اشــتباهات 
داوری بســازد و در آن اشــتباهات داوری بــه ضــرر پرســپولیس را بــه تصویــر بکشــد. در دنیــای زیــر پوســتی 
مجــازی هــم غوغایــی برپاســت؛ رســانه های منتســب هــم بــه شــدت شــلوغ کرده انــد؛ هــر کــدام از دو تیــم 
فــوق الذکــر کــه امســال پــس از ســال ها بــه رقابــت بــا یکدیگــر رســیده اند و هــر دو مدعــی قهرمانی شــده اند، 
کــه هــر دو طــرف بــا  کــه داوری هــا بــه ضــرر تیــم خودشــان بــوده اســت. نکتــه اینجاســت  مدعــی هســتند 
حــذف کارشناســی های داوری کــه علیــه تیــم خودشــان رخ داده، فقــط بــه کارشــناس هایی کــه بــه ســود 
تیمشــان رای داده، آمــار ارایــه می کننــد. فشــار بــه باالتریــن حــد رســیده اســت؛ مربیــان مــی رونــد تــا عنــان 
کــه آرام تــر و محکم تــر باشــد و تمرکــز باالتــری داشــته باشــد برنــده اســت؛  کــف بدهنــد؛ اردویــی  اختیــار از 
کــه قــرار اســت ســوت بزننــد  کــه ایــن روزهــا بــر روی داورهایــی   امــا بــا ایــن حــال نمی تــوان از فشــار باالیــی 
کــه آیــا ایجــاد ایــن فشــار بــرای عقــب رانــدن داورهــا جهــت ســوت زدن کار  کــرد. پرســش اینجاســت  عبــور 
درســتی اســت؟ بــه نظــر مــی رســد فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ بایــد بــه نوعــی ایــن فشــار را از روی 

کــه باشــگاه ها تــا ایــن حــد فشــار را بــه اوج خــود برســانند.  دوش داورهــا بردارنــد و اجــازه ندهنــد 

دو هفته مانده به پایان لیگ

فشار ناعادالنه باشگاه ها بر روی داوران

لیگای اسپانیا هفته 37 ال

یکشنبه 19 اردیبهشت 1395

19:30 اتلتیکومادرید-لوانته

 19:30 اسپانیول-بارسلونا

19:30 بیلبائو-الس پالماس

 19:30 والنسیا-رئال مادرید

19:30 خیخون-ختافه

 19:30 بتیس-ایبار

19:30 گرانادا-سویا

 19:30 رایو وایه کانو-رئال سوسیداد

19:30 ماالگا-سلتاویگو

 19:30 دیپورتیوو الکرونیا-ویارئال

کتورسازی تبعات دیدار استقالل - ترا
سخت ترین روز امیر قلعه نویی
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اجرائیه
ونده: 9409980350300470 شماره اجرائیه: 9510420350300053 شماره پر

تنظیم: 1395/02/07 مشخصات محکوم  یخ  : 940537تار بایگانی شعبه  شماره 
– جنب  – پل چمران  : نظام مهندسی اصفهان  نشانی: اصفهان  نام  له ردیف 1 
معاونت شهر سازی اصفهان  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: افشین نام 
خانوادگی : رنجبر نیسیانی نام پدر: غالمرضا  نشانی: اصفهان – احمد آباد – کوی 
دولت آباد – بن بست سپهری به کد پستی 8107883861  مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : مژگان  نام خانوادگی : پارسا  نام 
پدر: اردشیر  نشانی : استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر و میمه -  شاهین 
وکالت  دفتر   8 واحد  سینا  ساختمان  شرقی   3 فرعی  نبش  عطار  خیابان   – شهر 
لهم نظام مهندسی  له / محکوم  : وکیل محکوم  رابطه  نوع  اکبری    آقای سیامک 
اصفهان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم غیابی  مربوطه 
محکوم  علیه  محکوم   9409970350301305 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره   به 
انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  165/265/800 مبلغ  پرداخت  به  است  
یال 93/2/5 ( یخ سر رسید چک ها )64/076/470 ر از تار خسارت تاخیر تادیه 
 33/198/130()93/2/5 یال  ر  40/446/630()93/2/5 یال  ر  27/544/300(
ینه  یال بعنوان هز ر و پرداخت مبلغ 5792974  تادیه  لغایت زمان  یال 93/2/5(  ر
یال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت  دادرسی و مبلغ 5680000 ر
یال بابت حق االجرا خواهان مکلف است زمان اجرای حکم  مبلغ 8/263/290 ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد  هز
یخ ابالغ  شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید .  محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام  اجرائیه : 1- ظرف ده ر
مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 
د را قادر به اجرای مفاد  حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت  وز کلیه اموال خو اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که  همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و  ، حبس تعز
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت 
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای  معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت 
یا  وثیقه  دیع  یا تو له  به موافقت محکوم  زندان منوط  از  آزادی محکوم علیه  د  شو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای  معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو
محکومیت مالی 1394( شماره: 4134/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 

د عبداللهی  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمو
اخطار اجرایی

رنانی  نشانی محل  قلعه  نام خانوادگی: سهیال  و   نام  مشخصات محکوم علیه: 
 : خانوادگی  نام  رسول    : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 
شرکت  کاشانی  بیمارستان  وی  وبر ر کاشانی  خ   : اقامت  محل  نشانی  صادقی 
 27 حوزه   94/8/17 یخ  697تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  رایانه  کاوشکر 
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
یال بابت اصل خواسته و 165/000  محکوم است به : پرداخت مبلغ 14/600/000 ر
یخ  تار از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر
ینه نشر آگهی در  یخ اجرای حکم و هز رسید چک موصوف )93/11/21( تا تار سر
که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده   / االجرا  حق  عشر  نیم  و  خواهان  حق 
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر به  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به  اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4088/  قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

وش    وی 2- فاطمه سر مشخصات محکوم علیه: نام و  نام خانوادگی: 1- مسیح عز
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد با 
وکالت محمد حسین صادقی  نشانی محل اقامت : اصفهان – خ توحید – بانک 
مجتمع   ، ز  کشاور بلوار   – سیمین  راه  سه   – اصفهان   : وکیل  آدرس  اقتصاد  مهر 
یخ 94/7/30  بی محکوم به به موجب رای شماره 607تار اداری دی – واحد 18 غر
حوزه 24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم 
د ویک هزار و  علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ هجده میلیون و دویست و نو
دادرسی  ینه  هز همچنین  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر هزار  نه  و  هشتاد  و  هفتصد 
در  وکیل  الوکاله  و حق  یخ سر رسید چک 94/2/5  تار از  تادیه  تاخیر  و خسارات 
.  ماده 34 قانون  حق خواهان و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 4096/ م الف دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

محل  نشانی  شهبازی    خانوادگی:  نام  حسن     : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
 : خانوادگی  نام  سعید     : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 
 – صدر  پاساژ  وی  وبر ر رگ  بز بازار  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  خیراللهی  
یخ 94/10/29 حوزه  وشگاه خیر اللهی  محکوم به به موجب رای شماره 902تار فر
39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
یال تمام بابت اصل  محکوم است به : پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصد هزار ر
یخ سر رسید  ینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تار یال هز خواسته و 425000 ر
چک به ش 570450 مورخ 80/11/30  و 571442 مورخ 80/8/15 و 570449 مورخ 
80/8/30 و نیم عشر حق االجرا .  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
وز مفاد آنرا به موقع  به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو

د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4094/ م الف دفتر  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

محل  نشانی  کاظمی     خانوادگی:  نام  مجید      : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
 : خانوادگی  نام  سعید     : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 
وشگاه خیر  رگ -  مقابل  پاساژ صدر – فر خیراللهی  نشانی محل اقامت : بازار بز
شورای   39 حوزه   94/10/29 یخ  903تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  اللهی  
محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
یال  ر  550/000 و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  سی  مبلغ  پرداخت   : به  است 
 750842 ش  به  چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز
مورخ 93/5/21 و نیم عشر حق االجرا  .  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را  به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4095/  به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

نشانی  اللهی     عبد  خانوادگی:  نام  علیرضا       : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : رسول    نام خانوادگی 
بیمارستان  وی  ر وبه  ر  – کاشانی  خ   – اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  صادقی    :
یخ  335تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم    . رایانه  کاوشکر  شرکت   – کاشانی 
94/4/31 حوزه 24شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
. محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و سیصد هزار 
ینه دادرسی و نشر آگهی و  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و جمعا 495/000 ر ر
یخ سر رسید چک ، چک شماره 9212/185418 -12  خسارات تاخیر و تادیه از تار
مورخ 93/11/10 و چک شماره 185403/ 129212 مورخ 93/10/20 تا زمان اجرای 
حکم در حق خواهان و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت .  ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 4099/ م الف دفتر شعبه 24 مجتمع شماره  ندارد ، صر

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

9409980350501068شماره  ونده:  پر 9510100350501062شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/08 خواهان / شاکی امیر نادری  بایگانی شعبه: 941185 تار
لطفی  یال  ژ و  آتشبار  زندی  اکبر  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فسارانی  
تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  آتشبار   زندی  اصغر  و  آتشبار  زندی  مهدی  و 
دادگاه های عمومی  تقدیم  و مطالبه خسارت دادرسی   و مطالبه وجه چک  تادیه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
– خ شهید نیکبخت  باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره 105 ارجاع و 
به کالسه  9409980350501068 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/17 
و در  دن خواندگان  المکان بو و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول 
خواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  کثیراالنتشار آگهی می شو
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4184/م 

یم محمدی اصفهان – مر
گهی ابالغ آ

9509980350500073شماره  ونده:  پر 9510100350501067شماره  ابالغیه:  شماره 
مجتبی  شاکی   / خواهان   1395/02/08 تنظیم:  یخ  تار  950075 شعبه:  بایگانی 
چراغی  خلیل  و  منصوری  شهنام  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سفری 
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
ده که جهت  تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه یک  اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه  9509980350500073 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/04/27 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خواندگان و در خواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون  المکان بو
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
د تا خوانده / متهم  پس از  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در
حاضر گردد.شماره: 4183/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی 

یم محمدی حقوقی شهرستان اصفهان – مر
گهی ابالغ آ

9409980350501407شماره  ونده:  پر 9510100350501085شماره  ابالغیه:  شماره 
براتعلی  شاکی   / خواهان   1395/02/08 تنظیم:  یخ  تار  941559 شعبه:  بایگانی 
بهرام  و  زادگان  تاج  اکبر  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  وه  پز امینی 
مالی  ابطال سند )موضوع سند  و  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  عشوری  
ده که جهت  است (   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه یک  اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه  9409980350501407 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/03/22 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده اکبر تاج زادگان  و در خواست خواهان / شاکی  و به تجویز  المکان بو
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
د تا خوانده /  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت   یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4182/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه 

یم محمدی عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مر
گهی ابالغ آ

9409980350501347شماره  ونده:  پر 9510100350501065شماره  ابالغیه:  شماره 

یبا  فر شاکی   / خواهان   1395/02/08 تنظیم:  یخ  تار  941493 شعبه:  بایگانی 
قناتی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم فاطمه صادقیان   به خواسته مطالبه 
تقدیم   .... بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک  اتاق 
شماره 105 ارجاع و به کالسه  9409980350501347 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/04/27 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده / متهم  و در خواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
گردد.شماره: 4181/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

یم محمدی شهرستان اصفهان – مر
اجرائیه

ونده: 9409980350900011 شماره اجرائیه: 9510420350900083 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/09 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه : 940011تار
ردیف 1 نام : رسول نام خانوادگی : سلیمانی نام پدر : حسینعلی  نشانی: اصفهان 
وغی ک 47 نبش بن بست شهبازی طبقه فوقانی باتری سازی  مشخصات  خ فر
دی  نام پدر: عبید   نشانی:  محکوم علیه ردیف 1- نام:مجید  نام خانوادگی : عبو
به:  محکوم    3 طبقه   3 پالک  دانش  خ  اول  سوم  رباط  خ  اصفهان  شهرستان 
دادنامه غیابی   و  شماره   مربوطه  اجرای حکم   بموجب در خواست  تعالی  بسمه 
9409970350901741 محکوم علیه محکوم است  به حضور در احد از دفاتر اسناد 
انتضامی  شماره  به  کامیون  دستگاه  یک  و  در خو مالکیت  رسمی  انتقال  و  رسمی 
ینه دادرسی در حق  یال بابت هز ایران 13-656ع89 و پرداخت مبلغ 1/700/000 ر
یخ  یال حق االجرای دولت .  محکوم علیه مکلف است از تار خواهان و 2/500/000 ر
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای  ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که 
د را قادر به اجرای  اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد 
بر میزان وجوه  وح مشتمل  به طور مشر  ، و غیر منقول  اموال منقول  و قیمت همه 
خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات  کلیه  و  دارد  ثالث  اشخاص  نزد 
طرح  از  قبل  سال   یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر  تغییر  نوع  هر  و  انتقاالت  و 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
د. ) ماده  شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له  وز ارائه شو مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو یا تو
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 4172/ م الف  مدیر دفتر شعبه 

9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری
گهی ابالغ  آ

9409986794200511شماره  ونده:  پر 9510100350700900شماره  ابالغیه:  شماره 
زاده  فقیه  هوشنگ  خواهان   1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  941464 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده رسول قربانی   به خواسته مطالبه وجه بابت ..... 
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به کالسه  9409986794200511 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/04/28 و ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین دادرسی دادگاه  قانون  به تجویز ماده 73  و  و در خواست خواهان  خوانده 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4162/م الف  یافت و در وقت مقر را در

منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور
گهی ابالغ آ

9109980351100984شماره  ونده:  پر 9510100351101118شماره  ابالغیه:  شماره 
آزارداد  صفورا  خواهان   1395/02/06 تنظیم:  یخ  تار  910985 شعبه:  بایگانی 
جونقانی دادخواستی به طرفیت خواندگان کاظم هادی دستجردی و اسداله امینی 
د فضیلتی نژاد   به خواسته الزام به انتقال  و شرکت پارسا مهر صفاهان و محمو
ده  مال غیر منقول  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
– ساختمان دادگستری کل استان  – خ شهید نیکبخت  اصفهان خ چهارباغ باال 
اصفهان- طبقه3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9109980351100984 ثبت 
به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و   1395/04/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خواندگان و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73  علت مجهول المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خواندگان  پس از  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  منشی  الف  4167/م  گردد.شماره:  حاضر 

شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

9409980350601069شماره  ونده:  پر 9510100350601255شماره  ابالغیه:  شماره 
جاللی   مصطفی  خواهان   1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  941198 شعبه:  بایگانی 
و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  قاسمی  مجتبی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
ایفای  به  الزام  و  بر  مبنی  )مالی(  تعهد  ایفای  به  الزام  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
و  منقول  غیر  مالی   ) معامله  مورد  )تحویل  مبیع  تسلیم  و  بر  مبنی  )مالی(  تعهد 
دادگاه  تقدیم  دادرسی    ینه  هز پرداخت  از  اعسار  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه2 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980350601069 کالسه   به  و  ارجاع   220

دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت  و   1395/05/16
خوانده و در خواست خواهان / و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4179/م الف  یافت و در وقت مقر را در

منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

9409980350601085شماره  ونده:  پر 9510100350601258شماره  ابالغیه:  شماره 
به  مسکن  بانک  خواهان   1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  941214 شعبه:  بایگانی 
وغی و محمد رضا  نمایندگی ایلیا زارعی  دادخواستی به طرفیت خواندگان طاهره فر
نصوحی دهنوی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  و تامین خواسته و مطالبه 
وجه بابت ... و مطالبه خسارت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
شهرستان  حقوقی  عمومی  6دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  ارجاع   220 شماره  اتاق  طبقه2  اصفهان-  استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/05/16 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980350601085
دن خوانده محمد رضا نصوحی   10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان   خواست  در  و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده فوق  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4177/م الف  یافت و در وقت مقر را در

منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

9409980350601051شماره  ونده:  پر 9510100350601264شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/11 خواهان ایرج افشاری اسفید  بایگانی شعبه: 941178 تار
بیماران  از  حمایت  و  درمان  ی  موسسه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  واجانی   
یفیان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تجویز انتقال منافع  سرطانی و زهرا شر
ده که جهت  به غیر  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ 
ثبت گردیده که   9409980350601051 به کالسه   و  ارجاع   220 اتاق شماره  طبقه2 
وقت رسیدگی آن 1395/05/16 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول 
یفیان  و در خواست خواهان  و به تجویز ماده 73  دن خوانده زهرا شر المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده خانم زهرا  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  یفیان  شر
ر فوق جهت   یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در نشانی کامل خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4176/م الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
گهی اخطاریه آ

ونده : 135/93نام اخطار شونده : تیمور پایان گندمانی  نام پدر : محمد نشانی :  شماره پر
مجهول المکان محل حضور دادگاه : ایمانشهر )مینادشت( شعبه :12 ایمانشهر وقت حضور 
زند  فر حیدری  کاووس  آقای  دعوای  حضور  علت   17/30 ساعت   93/3/5 چهارشنبه  وز  ر
ر جهت رسیدگی حاضر شوید. شماره : 71/ م الف  د به طرفیت شما ظرف مهلت مقر محمو

شعبه 12 حقوقی فالورجان
گهی ابالغیه آ

ونده :9409980351100760 شماره بایگانی  شماره ابالغنامه: 9410100351112332 شماره پر
نام:   -1 حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات   1394/11/17  : تنظیم  یخ  تار  940838  : شعبه 
مجتبی 2- نام خانوادگی : بنا زاده 3- نام پدر : مصطفی 4- نشانی : اصفهان – خ حافظ 
– کوچه کرمانی – کوچه سید مصطفی – لوازم خانگی اسنوا مدارک پیوست : در خصوص 
تجدید نظر خواهی خانم / آقای ... فاطمه صنایع ... بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر  به پیوست نسخه   ، این شعبه  از  1663... صادره 
آئین دادرسی دادگاه  قانون  د. مقتضی است حسب ماده 346  ابالغ میشو خواهی به شما 
ویت  ر از  پس  وز  ر ده  ظرف  ید  دار پاسخی  چنانچه  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
ونده با همین کیفیت  یه ، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پر اخطار
به تجدید نظر ارسال میگردد. شماره : 4170/ م الف دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی )حقوقی( 

اصفهان
دادنامه

ونده:  پر شماره   1395/01/17 تنظیم:  یخ  تار  9509970350600094 دادنامه:  شماره 
 9409980350600989 کالسه  ونده  پر   941106 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350600989
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350600094  
خانم  وکالت  با   429709 ثبت  شماره  به  عام(  سهامی  )شرکت  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان: 
نجف  شهرستان  اصفهان،  استان  نشانی  به  علی  سید  زند  فر رضویان  هاجرالسادات 
آقای   .1 بها، پالک 41 خواندگان:  افالکیان، ک ش عر یعتی ، ک ش  آباد، خ شر آباد، نجف 
د عابدی گنهرانی به نشانی اصفهان، خ فرشادی، کوی بنفشه، پالک 115 و کد پستی  مسعو
ورش ناحیه سه اصفهان 3.  وعی به نشانی آموزش و پر ر 8197114984 2. آقای قدیرعلی مز
آقای حامد عباسی نیسیانی به نشانی مجهول المکان 4. آقای حسین مکتوبیان بهارانچی 
مطالبه   .1 ها:  خواسته    64 پالک  طلوع،  ک  وحدت،  ک  زاطاهر،  میر خ  اصفهان،  نشانی  به 
به  با توجه  تادیه  3. مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه  تاخیر  وجه چک 2. مطالبه خسارت 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای  محتویات پر
دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم هاجرالسادات رضویان بطرفیت 
عباسی  حامد  3ـ  بهارانچی  مکتوبیان  حسین  2ـ  حسین  زند  فر وعی  ر مز قدیرعلی  1ـ  آقایان 
بخشی  یال  ر  214/678/455 مبلغ  مطالبه  بخواسته  گنهرانی  عابدی  د  مسعو 4ـ  نیسیانی 
بانضمام  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  عهده   1394/9/16-044622 شماره  چک  وجه  از 
ونوشت مصدق چک  ونده و ر خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پر
د اصول مدارک در ید خواهان و  از بانک محال علیه و وجو و گواهی عدم پرداخت صادره 
اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادر 
کننده و سایر خواندگان ردیف ظهرنویس و دارای مسئولیت تضامنی می باشند و از توجه 
و  اقدام نشده  اقساط  پرداخت  به  و نسبت  یافت  در وام  اول که  ردیف  به دفاعیات خوانده 
یه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی  اینکه سایرخواندگان با وصف ابالغ اخطار
ده  بو ثابت  و  وارد  خواهان  دعوی  اند  ده  ننمو دفاعی  و  ایراد  خویش  ذمه  برائت  و  خواهان 
مستندًا به ماده 249-310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده 
واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسی 
مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ دویست و چهارده میلیون و ششصد و هفتاد و 
خسارات  پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  بعنوان  یال  ر پنج  و  پنجاه  و  چهارصد  و  هزار  هشت 
بر مبنای نرخ  تادیه  تاخیر  نیز پرداخت خسارات  و  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق 
حکم  اجرای  حین  و  اعالم  مرکزی  بانک  توسط  که  آن  وصول  زمان  تا  چک  یخ  تار از  تورم 
خواندگان  به  نسبت  صادره  رای  گردند  می  محکوم  خواهان  حق  در  شد  خواهد  محاسبه 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و  غیابی  چهارم  و  سوم  و  دوم  ردیف 
وز قابل  یخ ابالغ ظرف بیست ر همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و از تار

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  سید مجید نبوی   4180/ م الف



حقوق مالی همسایه را بپردازید!)1(
ص  نهــم،  جلــد  بحاراالنــوار،  گرانســنگ  کتــاب  در 
516 در بــاب شــأن نــزول آیــات 7-1 ســوره مبارکــه 
کــه دربــاره وجــود مقــدس حضــرت علــی علیــه  »لیــل« 

الســام فــرود آمــده اســت، چنیــن می خوانیــم:
از  بعــد  می گویــد:  انصــارى  عیســی  ابــن  موســی 
ــته  ــام نشس ــه الس ــن علی ــر المؤمنی ــا امی ــر ب ــاز عص نم
کــرد:  بــودم. مــردى خدمــت ایشــان رســید. عــرض 
ــد پیــش  کنی ــم حرکــت  ــی تقاضایــى دارم. مایل ــا عل ی
کــه مدنظــر مــن اســت برویــم و خواســته مــرا  کســی 
در  مــن  گفــت:  چیســت؟  تــو  کار  فرمــود:  برآوریــد. 
خانــه  آن  در  هســتم.  همســایه  شــخصی  بــا  خانــه 
کــه در موقــع وزش بــاد از  درخــت خرمایــى هســت 
آن خرمــاى رســیده و نــارس می ریــزد یــا پرنــده اى 
از بــاالى درخــت خرمــا می انــدازد. مــن و بچه هایــم 
از آن هــا می خوریــم بــدون اینكــه بــه وســیله چــوب 
ــما  ــم ش ــون می خواه کن ــم. ا ــا را بریزی ــنگ آن ه ــا س ی
کــه از مــن بگــذرد. موســی بــن عیســی  واســطه شــوید 
کــن بــا هــم  می گویــد حضــرت بــه مــن فرمــود حرکــت 

برویــم.
که  در خدمــت ایشــان رفتیــم؛ پیــش صاحــب درخــت 
کــرد. او جــواب  رســیدیم، علــی علیــه الســام ســام 
کــرد: یــا  کــرد و شــادمان شــد. عــرض  داد، احتــرام 
فرمــود:  آورده ایــد؟  تشــریف  منظــور  چــه  بــه  علــی! 
درخــت  از  می نشــیند  تــو  خانــه  در  کــه  مــرد  ایــن 
کــه دارى بــدون اینكــه بــا ســنگ یــا چــوب  خرمایــى 
ــم او را  کن ــت  ــدم درخواس ــد؛ آم ــا می خورن ــد خرم بزنن

کنــی. حــال 
حضــرت  دوم  مرتبــه  ورزیــد.  امتنــاع  بــاغ  صاحــب 
کــرد. بــاز قبــول نكــرد. در مرتبــه ســوم  درخواســت 
از طــرف پیغمبــر صلــی اهلل  بــه خــدا قســم  فرمــود: 
علیــه و آلــه و ســلم ضامــن می شــوم در قبــال ایــن 
کنــد.  کار خداونــد بســتانی بــه تــو  در بهشــت عنایــت 
شــامگاه  نزدیــک  کم کــم  نپذیرفــت.  هــم  بــار  ایــن 
شــد. علــی علیــه الســام فرمــود: آن خانــه را بــه فــان 
حضــرت  آرى.  داد:  پاســخ  می فروشــی؟  باغســتان 
ــه  ــارى را ب ــی انص ــن عیس ــی ب ــد و موس ــت: خداون گف
شــهادت می گیــرم آن بــاغ را در مقابــل ایــن منــزل بــه 

تــو فروختــم؛ آیــا راضــی هســتی؟ 
ادامه دارد ...

خواندنی 

 تقسیم خونین پول های سرقتی 
بین دزدان

کــه همدســتش را بــه دلیــل تقســیم پول هــای   یــک تبــه کار 
پاتوقــش  در  بــود  گریختــه  و  رســانده  قتــل  بــه  بــادآورده 
از ظهــر 26آبان مــاه ســال  بعــد  دســتگیر شــد. ســاعت 15 
کشــف جســد پســر جوانــی 30ســاله بــه نــام »مســعود  گذشــته 
. ب« در خیابــان حصــار بــه کانتــری 173 قیام دشــت اعام 
ــه  ک کانتــری بررســی ها نشــان داد  ــا حضــور مامــوران  شــد. ب
ایــن جــوان بــه علــت اصابــت ضربــه جســم تیــز بــه ناحیــه 
گــردن بــه قتــل رســیده اســت. بــا تشــكیل پرونــده مقدماتــی 
بــا موضــوع قتــل عمـــد و بــه دســتور رییــس دادگاه بخــش 
خــاوران، پرونــده جهــت رســیدگی در اختیــار اداره دهــم ویــژه 
گرفــت و آنــان در تحقیقــات  گاهــی تهــران قــرار  قتــل پلیــس آ
کــه قربانــی  از افــراد ســابقه دار در  کردنــد  پلیســی اطــاع پیــدا 
کــه بارهــا دســتگیر و روانــه زنــدان شــده  زمینــه ســرقت بــوده 
اســت و بــا مجــرم ســابقه دار دیگــری بــه نــام »یــزدان« در 
 رفــت و آمــد و ارتبــاط بــوده اســت. بــا شناســایى »یــزدان«
گاهــی   وی جهــت انجــام تحقیقــات بــه اداره دهــم پلیــس آ
گاهــان  کارآ بــا انجــام اقدامــات پلیســی،  تهــران منتقــل و 
ــراه  ــه هم ــت ب ــزدان در روز جنای ــه ی ک ــد  کردن ــدا  ــان پی اطمین
مقتــول بــوده، امــا بــا ایــن وجــود یــزدان در اظهاراتــش مدعــی 
اســت.  نبــوده  مقتــول  بــا  همــراه  جنایــت  روز  در  کــه  بــود 
ســرانجام بــا ادامــه تحقیقــات پلیســی، یــزدان لــب بــه بیــان 
کــه روز جنایــت بــه همــراه  کــرد  گشــود و عنــوان  حقیقــت 
مقتــول بــوده، امــا جنایــت را او مرتكــب نشــده اســت؛ یــزدان 
گاهــان گفت : »مســعود  دربــاره معرفــی عامــل جنایــت بــه کارآ
بــا یكــی از دوســتانش بــه نــام احــد  درگیــر شــد کــه احــد بــا چاقو 
ضربــه ای بــه گــردن مســعود زد و بــه ســرعت از محــل متــواری 
شــد.« یــزدان در خصــوص علــت درگیــری مســعود و احـــد بــه 
گفــت: »مــن و مســعود بــه ســرقت رفتــه بودیــم و  گاهــان  کارآ
کــه  مشــغول تقســیم پــول بــه دســت آمــده از ســرقت بودیــم 
ناگهــان احــد بــه محــل پاتــوق مــا آمــد و مدعــی ســهم خــود از 
کــه او هیــچ نقشــی در ســرقت  ســرقت شــد؛ ایــن در حالــی بــود 
نداشــت و بــه همیــن علــت مــن و مســعود، هــر دو بــا احــد 
مخالفــت کردیــم کــه پولــی از ســرقت به او تعلق نمی گیــرد؛ در 
همیــن زمــان احــد شــروع بــه تهدیــد کــرد کــه این بار مســعود با 
او درگیــر شــد کــه ناگهــان احــد بــا چاقــو ، ضربه ای بــه گردنش 
زد و وی را کشــت.« بــا بررســی ســوابق »احــد . ف« 38ســاله  
کــه  کــه وی از مجرمــان ســابقه داری اســت  مشــخص شــد 
هشــت بار بــه اتهــام ارتــكاب جرایــم مختلف مرتبط با ســرقت 
و موادمخــدر دســتگیر و روانــه زنــدان شــده و در زمــان ارتــكاب 
ک اعتیــاد داشــته  جنایــت نیــز بــه مصــرف شــدید شیشــه و کــرا

اســت. 
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وقتــی صحبــت از بــازی و فانتــزی بــه میــان می آیــد، آزاد شــدن تخیــات 
می رســد  فــرا  خــواب  زمــان  وقتــی  امــا  دارد؛  زیــادی  اهمیــت  کــودک 

کابــوس بــزرگ تبدیــل شــود. کــودک می توانــد بــه یــک  تخیــات 
 در ادامــه شــما را بــا نحــوه تســكین دادن کــودک و مقابله با کابوس های 

شــبانه او بیشتر آشنا می کنیم. 
شــبانه  خــواب  وضعیــت  تــا  کرده ایــد  تــاش  مــاه  چندیــن  احتمــاال 
فرزندتــان را تنظیــم کنیــد یــا او را بــه چرت هــای روزانــه عادت دهیــد؛ اما 
بــا رســیدن بــه ســن ۳ســالگی تمــام برنامه ریزی هــای روزانــه بــا مشــكل 
ــا  ــودک ی ک ــبانه  ــای ش کابوس ه ــا  ــود را ب ــان خ ــوند و ناگه ــه می ش مواج

تــرس او از تاریكــی رودررو می بینیــد.
تخیــات کــودک در ایــن ســن، غنــی و سرشــار از احتمــاالت زنــده و واضح 
کــودک در حیــن بــازی معمــوال بــه اوج خــود می رســد؛  اســت. تخیــات 
گــر ایــن تخیــات در خــواب شــبانه فعــال شــوند، می تواننــد آرامــش  امــا ا
خانگــی شــما را بــر هــم بزننــد. کــودکان پیش دبســتانی معمــوال در تمییــز 
دادن واقعیــت و تخیــل دچــار مشــكل می شــوند. از ایــن رو، از هیــوالی 
کــرده، می ترســند. وقتــی  کمیــن  گنجــه  کــه درون  زیــر تخــت یــا مــردی 
کــودک وارد مدرســه ابتدایــى می شــود، نگرانی هــا و ترس هــای شــبانه 
طوفــان  از  تــرس  جملــه  از  واقعــی  رویدادهــای  اســاس  بــر  بیشــتر  او 

آســیب دیدگی یــا آتش ســوزی شــكل می گیرنــد.
دنیــای  بــا  بیــرون  دنیــای  تداخــل  دربــاره  کــودکان  اوقــات  گاهــی 
درونی شــان احســاس خطــر می کننــد؛ مقابلــه موثــر بــا ترس هــای شــبانه 
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و الزمــه تنظیم دوباره خواب شــبانه 
کــودک و  کــردن ذهــن فعــال  کــودک اســت. در ادامــه ۷ روش بــرای آرام 

ــه شــده اســت: کابوس هــای شــبانه ارای جلوگیــری از 
۱. چراغ ها را روشن بگذارید

احتمــاال یــک المــپ در انتهــای ســالن داریــد؛ امــا اجــازه دهیــد کــه کــودک 
یــک المــپ دیگــر در جــای دلخواهــش داشــته باشــد؛ یــک المــپ مجــزا 
کنــد. دادن حــق اختیــار در داشــتن  کــه بتوانــد قبــل از خــواب روشــنش 
کمتــر  تاریكــی،  از  پــس  کــه  کمــک می کنــد  کــودک  بــه  یــک المــپ 

کنــد. احســاس نگرانــی 
۲. با کودک حرف بزنید

کنــد. تــرس  کــودک بخواهیــد دربــاره نگرانی هایــش بــا شــما صحبــت  از 

کامــا واقعــی  کــودک در ذهنــش  کــم نگیریــد. نگرانی هــای  او را دســت 
کنیــد. اســت. پــس نگرانی هــای او را بپذیریــد و بــا او همــدردی 

۳. درباره آن تحقیق کنید
کــودک  کابوس هــای شــبانه  ــا  کــه در رابطــه ب کتاب هایــى  از مقــاالت و 
کنیــد. در ایــن صــورت می توانیــد بــه او نشــان دهیــد  هســتند، اســتفاده 
او  و  نیســتند  واقعــی  می بینــد،  خــواب  در  کــه  شــخصیت هایى  کــه 

کنــد. ــر آن هــا غلبــه  ــد ب می توان
کنید ۴. یک همراه خوب برای او تهیه 

کــه بــه  خیلــی از بچه هــا یــک حیــوان عروســكی یــا پتــوی خــاص دارنــد 
آن هــا کمــک می کنــد شــب ها بهتــر بخوابند. انتخــاب یک اســباب بازی 
کابوس هــای شــبانه  کــودک نقــش بســزایى در مقابلــه بــا  خــاص بــرای 

خواهــد داشــت.
کــه  بگوییــد  او  بــه  دارد،  »دوســت« ها  ایــن  از  یكــی  فرزندتــان  گــر  ا  

بخوابــد. او  کمــک  بــه  و  کنــد  حســاب  او  روی  می توانــد 

کابوس   راه های مقابله با 
کودک شبانه 

گفــت: در فــاز نخســت پــروژه »ســیاره  شــهر فیــروزه ای بــا اســتفاده  شــهردار اصفهــان 
از فناوری هــای نویــن، 2 دســتگاه اتوبــوس فرســوده و غیــر قابــل اســتفاده بــا هــدف 

کــودکان و نوجوانــان احیــا و بازســازی شــده اســت. اســتفاده 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی نــژاد  بــه 
کــه در حاشــیه نمایشــگاه  در حاشــیه رونمایــى از اتوبــوس »ســیاره  شــهر فیــروزه ای« 
کــرد: شــهرداری اصفهــان، در راســتای تاکیــدات  کتــاب برگــزار شــد، اظهــار  بین  المللــی 
رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر تبدیــل علــم بــه فنــاوری، چشــم انداز »اصفهــان پیشــگام 
فناوری هــای نویــن شــهری« را ســرلوحه برنامه هــای خــود قــرار داده و بــا تاســیس »مرکــز 
فناوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان« اقــدام بــه ترویــج علــم و توســعه فعالیت هــای 

کــرده اســت. مبتكرانــه و نویــن بــر مبنــای فناوری هــای روز دنیــا 
وی افــزود: ایــن مرکــز بــر مبنــای تحقــق رویكــرد دانش محــوری بــه عنــوان اولیــن مرکــز، 
شــهری  فناوری هــای  دســتاوردهای  تحقــق  زمینــه  در  بى نظیــری  بسترســازی  بــه 
بــا همیــاری و تبــادل تجربیــات و شــناخت نیروهــای توانمنــد به ویــژه شــرکت های 
دانش بنیــان و نســل جــوان نخبــه پرداختــه تا اصفهان را به ســمت شــهر »دانش محور« 
ســوق دهــد. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینكــه آمــوزش، فرهنــگ، اوقــات فراغــت و 
کــردن  کــرد: بــرآورده  تفریــح بــرای شــهروندان بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت، اضافــه 
ایــن نیازهــا، مهم تریــن وظیفــه دســتگاه  های خدماتــی در شــهر اســت و از ایــن رو بایــد 
کــردن ایــن نیــاز شــهروندان، از فناوری هــای نویــن بهــره برنــد  مســئوالن بــرای بــرآورده 
و راهكارهــای نــو و متفاوتــی را ارایــه دهنــد. وی اســتفاده از تجهیــزات متحــرک بــرای 
ایجــاد فضــای شــادی و نشــاط در شــهر را یكــی از تاثیرگذارتریــن روش هــای نوین عنوان 
و ابــراز کــرد: ســینما، کتابخانــه، نمایشــگاه، فروشــگاه، مرکز تفریحــی و در مواقع بحرانی 
ــوان  ــه می ت ک کاربری هایــى هســتند  ــی ســیار... از مهم تریــن  ــز درمان بیمارســتان و مرک
بــه صــورت ســیار در نقــاط مختلــف شــهر در دســترس شــهروندان قــرار گیرند.جمالی نــژاد 
کنش یكنواخت خدمات مورد نیاز شــهروندی  ایجــاد رضایــت شــهروندان بــا تــوازن و پرا
ــای  ــت محیط ه ــری از فرص ــداول، بهره گی ــر مت ــاط غی ــی در نق ــهر حت ــاط ش ــه نق در هم
کاهــش هزینــه و صرفه جویــى  علمــی و اجتماعــی بــه صــورت ســیار در ســطح شــهر، 
اقتصــادی و قابلیــت قرارگیــری در مكان هــا و ســایت های مختلــف را از جملــه اهــداف 
گســتره  کــرد: افزایــش  کــرد. وی بیــان  سیارســازی خدمــات در شــهر اصفهــان عنــوان 
نفــوذ خدمــات شــهرداری در همــه مناطــق و ناحیه هــای شــهری بــا توجه به نظرســنجی 
کمبودهــا، اســتفاده از ابزارهــا و فناوری هــای نویــن، اســتفاده از تــوان بخــش  نیازهــا و 
خصوصــی و فراهم ســازی امــكان دسترســی و اســتفاده شــهروندان از امكانــات شــهری و 
عدالــت اجتماعــی در ارایــه خدمــات نیــز از دیگــر اهــداف ارایــه ایــن نــوع خدمــات اســت. 
کــرد: »مرکــز فناوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان« در  شــهردار اصفهــان تصریــح 
راســتای فعالیت هــای مبتكرانــه و نویــن، ترویــج علــم و دانــش و همچنیــن بــه منظــور 

خدمت رســانی بــه شــهروندان اصفهانــی، پــروژه ای را در همیــن زمینــه بــه افتخــار 
گنبدهــای فیــروزه ای، تحــت عنــوان »ســیاره شــهر فیــروزه ای« آغــاز  اصفهــان، شــهر 
کــرد: ضــرورت فعالیت هــای علمــی، اجتماعــی و خدماتــی در  کــرده اســت. وی تصریــح 
مجموعه هایــى نظیــر مــدارس، مهدکودک هــا و پارک هــا، رفــع نیــاز و توزیــع مناســب 
مجموعه هــای علمــی و فرهنگــی در ســطح شــهر، لــزوم تنــوع و به کارگیــری روش هــای 
نویــن در ارایــه خدمــات، ارایــه خدمــات بــه شــهروندان بــه تناســب برنامه هــای مكانــی و 
زمانــی در روزهــای ویــژه ســال نظیــر اعیــاد و جلوگیــری از هدررفــت ســرمایه ملــی از طریق 
ــز از دیگــر  ــاره ســاالنه حــدود 150 دســتگاه اتوبــوس فرســوده شــهری نی به کارگیــری دوب

اهــداف اجــرای طــرح »ســیاره ای شــهر فیروزه ای«اســت.
جمالی نــژاد بــا بیــان اینكــه در فــاز اول »ســیاره  شــهر فیــروزه ای«، مرکــز فناوری هــای 
بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن بــه احیــا و بازســازی   نویــن شــهرداری اصفهــان 
2 دســتگاه اتوبوس فرســوده و غیر قابل اســتفاده در خدمات شــهری و با هدف اســتفاده 
کــودکان و نوجوانــان و بزرگســاالن اقــدام کــرده اســت، افزود: براســاس تفاهم نامه منعقد 
شــده تــا پــس از دهــه فجــر ایــن دو دســتگاه اتوبــوس در اختیــار خانــه والیــت و انقــاب 

اســامی اســت و در تمامــی نقــاط شــهر قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
وی اضافــه کــرد: ایــن اتوبــوس دارای دو بخــش ســخت افزاری و نرم افــزاری اســت کــه 6 
دســتگاه رایانــه بــرای اســتفاده از نرم افزارهــا و ســایت ها خواهــد بــود و خدماتــی همچــون 
اینترنــت بى ســیم و نظایــر آن را ارایــه خواهــد داد و در عیــن حــال بــا توســعه فناوری های 

نویــن امــكان بــه روز رســانی اتوبــوس نیز پیش بینی شــده اســت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

کــودکان و نوجوانــان  اتوبوس هــای ســیاره شــهر فیــروزه ای جذابیــت خوبــی بــرای 
دارد

گفــت: اتوبوس هــای »ســیاره شــهر فیــروزه ای« بــرای  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
کــودکان و نوجوانــان جذابیــت خاصــی دارد و می توانــد بــا تولیــد انبــوه آن مــورد اســتفاده 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، علــی جنتــی در  گیــرد. بــه  قــرار 
حاشــیه رونمایــى از اتوبوس هــای ســیاره شــهر فیــروزه ای در بیســت و نهمیــن نمایشــگاه 
ــی  ــینما طراح ــورت س ــه ص ــه ب ک ــى  ــرد: اتوبوس های ک ــار  ــران اظه ــاب ته کت ــی  بین الملل
کــران  کــران فیلم هــا و توســعه ا کــودک بــه ا شــده، می توانــد در زمــان برگــزاری جشــنواره 
کــه طــی  کنــد. ســیاره شــهر فیــروزه ای طرحــی اســت  کمــک  کــودک و نوجــوان  آن بــرای 
کــه پیــش از ایــن از رده خــارج شــده اند، بــا  آن اتوبوس هــای فرســوده شــهر اصفهــان 
طراحــی جدیــد و مناســب بــا ســلیقه کــودکان و نوجوانــان تغییر کاربــری داده و به ســینما 
و کتابخانــه تبدیــل شــده اند. هــدف از ایــن پــروژه فرهنگــی کــه در قالب طــرح »هر هفته 
چنــد افتتــاح« بــه بهره بــرداری رســید، ارتقــای ســطح مطالعــه مــردم و کمــک بــه افزایش 

ســرانه مطالعــه اقشــار کم درآمــد جامعــه عنــوان شــده اســت.

شهردار اصفهان خبر داد:
احیا و بازسازی دو دستگاه اتوبوس فرسوده در پروژه »سیاره  شهر فیروزه ای«

ـــمـــاره 148 ســـــال دوم                ݡسݒ

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

َرَجِه الُعلیاِء 
َ

الِه َیبُلُغ الَعبد إَلی الّد قال النبی)ص(: ِبالّصَ

به وسیله نماز، بنده به درجه عالی و مقام واال می رسد.

بحار االنوار، ج 82، ص 232 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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سوءقصد به جان دو روزنامه نگار در ترکیه

ن دلیل در �پ  »جان دوندار« و »اردم گول« دو روزنامه نگار ترک که پرده از کمک های تسلیحا�ت این کشور به گروه های تروریس�ت برداشتند و به هم�ی

ی استانبول در حایل که در حال پاسخگو�ی به  شکایت رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور مورد محاکمه قرار گرفتند، در مقابل دادگس�ت

نگاران بودند از سوی یک فرد مسلح مورد هدف قرار گرفتند. سواالت خ�ب

نگار که در محل حضور داشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد. در حایل که این دو روزنامه نگار در این حمله صدمه ای ندیدند یک خ�ب

ق ن انداخت و تسلیم شد./م�ش ن پس از شلیک دو گلوله، اسلحه خود را به زم�ی فرد مهاجم ن�ی


