
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

2 امام جمعه اصفهان:رهبری و                                    حاجی دلیگانی مطرح کرد: اخراج هزار کارگر طی 40 روز گذشته 
 3 2 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:  اسالم انقالبی، افتخار ماست  هدایت امت، بزرگ ترین نعمت خداوند بر بندگان است 
4  ابر و باد و مه و خورشید 4 دامپزشکان یزد تب برفکی را مهار کردند   استاندار اصفهان: ایجاد بانک استانی را پیگیری می کنیم
یا  برنج کته   8 ایمنی قوی با سیستم  ارتباط عجیب افسردگی   7 ، حریم خصوصی نیست  6 خیابان  و معابر   و علی دایی! 
3 صدور ۶۶ مجوز تاسیس  8 سهم اندک انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق کشور  آبکش شده کدامیک برای دیابتی ها بهتر است؟ 

صنایع کشاورزی در چهارمحال و بختیاری          بهره برداری از ۱۵۳ هکتار آبیاری تحت فشار در کرمان

چهار شنبه  22 اردیبهشت ماه 1395  || 04 شعبان  1437  ||  11 می 2016  ||  شماره 151  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

انتقاد نماینده مردم اصفهان
از سفرهای خارجی

کرد: کیمیای وطن بررسی   

آیا بنزین محکوم به 
گران شدن است؟

زیرمیزی، حق یا ناحق؟

شهردار اصفهان در سمینار آموزشی فن آفرینی 
کشورهای در حال توسعه: برای 

 چشم انداز اصفهان 
رسیدن به شهر 

دانش محور است
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ضرورت ایجاد دستگاه های 

خدمات رسانی در شهر  

رییس جمهور در جمع مردم کرمان مطرح کرد : 

گشایش  میدان 
رقابت برای 

همکاری با ایران

جانبازان، عمارهای انقالب

له
قا

رم
س چهارم  روز  در  السالم  علیه  ابوالفضل  حضرت 

گشود و سالگرد  شعبان 26 ه.ق دیده به جهان 
کردند.  میالد آن حضرت را روز جانباز نامگذاری 

عباس علیه السالم، بزرگ جانباز تاریخ انسانیت است 
که صحنه کربال را تجلی گاه ایثار و جانبازی کرد و یاد و 
نامش در دل تاریخ و در دل وجان های عاشق امامت 
شدند؛  عاشقش  همه  و  گرفت  جای  بیت  اهل  و 
و  می کنند  افتخار  وجودش  به  غیرمسلمانان  حتی 
رشید  برادر  کاری های  فدا می جویند.  توسل  او  به 
همانندی  بشر  تاریخ  در  السالم  علیه  حسین  امام 
شعر  السالم  علیه  عباس  حیدرآسای  دست  ندارد. 
خ بر  را با خون سر ایثار در راه والیت  زیبای عشق و 
و  عاشقی  رسم  و  راه  و  نگاشت  کربال  تفتیده  زمین 
بیش  امروز  آموخت.  جهانیان  به  را  جانبازی  شیوه 
با  و  می جویند  تاسی  او  به  که  است  قرن  چهارده  از 
با  تشیع  و  اسالم  و  دین  والیت،  عاشقان  جانبازی 
همه توطئه ها و مخالفت ها در طول تاریخ، همچنان 

با قدرت به حیات بالنده خود ادامه می دهد...

در صفحه  اقتصاد )3( بخوانید

 ضرورت هم افزایی  و تعامل صنعت 
کشور و رسانه ها فوالد 

یک گام تا فتح قله فوتبال ایران

ضرورت مصرف بهینه برق

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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ــه شــورای اســامی شــهر در  ــه اســتناد مصوب وق ب ز شــهرداری خــور
زشــی شــهرداری، محلــه  نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری ســالن ور

یت  اســام آبــاد بــه صــورت اجــاره بــه مــدت یک ســال شمســی بــا مدیر
یق مزایده و بر اساس قیمت  شــهرداری و شــورای اســامی شــهر از طر
پایــه اقــدام نمایــد، اشــخاصی کــه تمایــل بــه شــرکت در ایــن مزایــده 
وز شــنبه  ــا پایــان وقــت اداری ر دارنــد میتواننــد جهــت اخــذ مــدارک ت

مــورخ 95/03/01 بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد.

نوبت  دوم

اســامی  شــورای   9۴/10/۲1 مــورخ   ۴/9۴/1۸۲1 شــماره  مصوبــه  اســتناد  بــه  فوالدشــهر  شــهرداری 
 شــهر در نظــر دارد مزایــده  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت بــه عمــل 

می آید.

یــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران  یــر را از طر شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح ز
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

آگهی تجدید مزایده عمومی 

آگهی مزایده آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

سید حسین حجازی-  شهردار خورزوقروابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت   دوم

نوبت   اول

 

ردیف 

فروش یک واحد تجاری عرصه و اعیانی به مساحت 

۸۱/۹۲ متر مربع به آدرس فوالدشهر محله شهید اشرفی 

اصفهانی ) A۴( بازارچه سپاهان طبقه اول مغازه به 

ک ۵۸ ) دارای سند رسمی مالکیت به شماره  شماره پال

ملک فرعی ۶۳۰۳ و اصلی ۵۸۱/۲ و ۵۸۲/۱(

کارشناسی شماره مزایده  مبلغ پایه 
کل )ریال(

وز دوشــنبه مــورخ 95/3/3 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
در مزایــده بــه واحــد امــور قــرار دادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نمایند.

یخ 95/3/3  وز دوشنبه  به تار مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 ر
یخ 95/3/۴ وز سه شنبه به تار گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 

 دریافت اسناد:سایت اینترنتی 
 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا: 031-3۶۶۸0030-۸ شماره تلفن 

) داخلی 3۸۸(

موضوع مزایده
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده ) ریال(

 1۹۵/2738
۳۸/۹۱۲/۰۰۰۷۷۸/۲۴۰/۰۰۰

۹۵/.۲/13

ــه هــای شــماره 4/95/198 مــورخ 95/02/09  و 4/94/2312 مــورخ  ــه اســتناد مصوب شــهرداری فوالدشــهر ب
ــذا از کلیــه متقاضیــان  94/12/25 شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد مزایــده هــای ذیــل را برگــزار نمایــد. ل

جهــت شــرکت در مزایــده هــای ذیــل دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.

آگهی مزایده عمومی 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

نوبت  دوم

 

ردیف 

که آسفالت شده و فاقد  مکانی حدود 30 متر مربع 
کانکس فروش  امکانات دیگر می باشد جهت نصب 

کی در محدوده پارک پرنیان اغذیه و مواد خورا

 مبلغ پایه هر ماه شماره مزایده
) ریال (

وز دوشــنبه مــورخ 95/03/03 جهــت اطــاع از شــرایط و  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
شــرکت در مزایــده هــا بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت در موضوع مزایده

مزایده ) ریال(

 1

گل فروشی فانتزی در فضای 2 اجاره مکانی جهت غرفه 
سبز پارک خلیج فارس

۹۵/۲۷۹۱
13/500/0007/500/000

1/800/0003/000/000
۹۵/۲۷۹۰

۹۵/.۲/۱۴

۹۵/.۲/۱۴

 

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

شماره مناقصه 

95-1-23

مبلغ تضمین )ریال ( برآورد )ریال ( محل تامین اعتبار 

۲۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۳۵۹/۰۷۱/۶۲۸ جاری عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه 
آبرسانی منطقه برخوار

موضوع مناقصه

ت ابوالفضل  ؟ع؟ مبارک باد والدت با سعادت ح�ض

کرد : ح  شهردار فوالدشهر مطر

پزشکان بر سر دو راهی وجدان

بهترین خط دفاع قهرمان می شود یا بهترین خط حمله؟
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33

از این پس، روزهای زوج، با مطالب 
مربوط به مصرف بهینه برق
در صفحه آخر همراه باشید

 انتقاد نماینده مردم فالورجان  
کندی اجرای قانون   از 
کشوری     تقسیمات 

2



جانبازان، عمارهای انقالب                                                                  
ادامه از صفحه یک: 

الگــو  پیامبــر  از  علــی  بــن  عبــاس  خــود  امــا 
کــه اول جانبــاز اســام اســت؛ مگــر  می گیــرد 
از  نیــز  و  شکســتند  را  او  دنــدان  کــه  نبــود 
می گیــرد؛  درس  الســام  علیــه  علــی  پــدرش 

اســت. جانبــازان  امــام  او  کــه  چــرا 
همــواره  و  نهراســید  مــرگ  از  هرگــز  علــی)ع(   
و  کوچــک  باهــای  و  بــود  شــهادت  مشــتاق 
ــت«  ــة الَمبی ــد. »َلیَل ــان می خری ــه ج ــزرگ را ب ب
جانبــازی  درخشــان  صحنه هــای  از  یکــی 

اوســت.
جــان  بارهــا  الســام  علیــه  امیرالمؤمنیــن   
کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم را از  رســول ا
خطــر تهدیــد بت پرســتان نجــات داد و اســام 
گوشــه ای  ایــن  بخشــید.  دوبــاره  حیــات  را 
راه  در  الســام  علیــه  علــی  جانبازی هــای  از 

اســام و یــاری پیامبــر بــود. 
کــه  آری، مقــام جانبــازی واال مقامــی  اســت 
کــس نمی توانــد دربــاره آن ســخن بگویــد؛  هــر 
بهــره  امــام)ره(  از  از فرمایشــی  اینجــا  لــذا در 

می گیریــم:
بــا  بارهــا  اهلل  رحمــة  خمینــی  امــام  حضــرت 
کام الهــی خــود جانبــازان و ایثارگــران را مــورد 
ســرافرازی  مایــه  را  آن هــا  و  داده  قــرار  تفّقــد 
آن  بــا  ایشــان،  خوانده انــد.  ایــران  ملــت 
مقــام واالی الهــی، خــود را در برابــر جانبــازان 

می فرماینــد:  و  شــمرده  کوچــک 
را  روحــی  قدرتمنــدان  شــما  امثــال  »وقتــی 
ایــن  بــا  و  بــزرگ  روحیــه  ایــن  بــا  می بینــم، 
کــه خــودم  عظمــت روح، خجالــت می کشــم 
را یــک انســان متعهــد بدانــم. زبــان و پیــام 
مــا عاجــز از ترســیم مقــام بلندپایــه عزیزانــی 
کلمــه حــق و دفــاع از  کــه بــرای اعتــای  اســت 
ــد.« ــامی جانبازی نموده ان ــور اس کش ــام و  اس

و در جــای دیگر می فرماید: 
»بــه اســام بــزرگ بــرای داشــتن ایــن جانبازان 
کــه بــرای اســام و میهــن اســامی   در راِه حــق، 
خــود از همــه چیــز خویــش می گذرنــد، تبریــک 

تقدیــم می کنــم.«
انقــاب اســامی که خــود  نیــز رهبــر معظــم  و 

می فرماینــد: هســتند،  انقــاب  جانبــاز 
»جانبــازان، ســوابق درخشــان خــود در میــدان 
از جنــگ  کــه  را  نشــانی  و  ُمهــر  نیــز  و  جنــگ 
دارنــد  یــادگار  بــه  خــود  جســم  بــر  تحمیلــی 
هرگــز نبایــد از تاریــخ پرشــکوه دفــاع مقــّدس 
بــه  را  آن  بلکــه  کننــد؛  منقطــع  ایــران  مّلــت 
ماننــد ثروتــی عظیــم بــرای خــود نگهدارنــد. 
ملــی  بــزرگ  آزمایش هــای  یــادگار  جانبــازان، 
بایــد  ایــران  ملــت  و  می شــوند  محســوب 
بــرای همیشــه بــه آنــان بــه عنــوان الگوهــای 
ــد.« گرامی بدارن ــان را  ج نهنــد و آن مقاومــت ار
کــه جانبــازان از وادی شــهادت  بایــد دانســت 
بازگشــته اند؛ امــا نــه بــه اختیــار خــود، بلکــه بــا 
تقدیــر خــدا و مشــیت الهــی در دنیــا مســکن 

گزیده انــد. 
جانبــازان تلخــی مانــدن را بــا شــیرینی ادای 
مانده انــد  آنــان  کرده انــد.  جبــران  تکلیــف 
رســتگاری  راه  درراه مانــدگان،  مــا  بــه  تــا 

بیاموزنــد. 
انــدازه  بــه  مــا  جامعــه  در  جانبــازان  حضــور 
انقــاب قیمــت دارد. وجــود آنــان در جامعــه 
ســپاه  در  یاســر  عمــار  وجــود  همچــون 

اســت.  الســام  علیــه  امیرالمؤمنیــن 
بــود  خــدا  رســول  جنگ هــای  جانبــاز  عمــار، 
تــا  بــر خــود همــوار می کــرد  را  مانــدن  رنــج  و 
از اردوی  امــت و  را در میــان  نفــاق  شــبهه و 

بزدایــد.  الســام  علیــه  علــی 
نیــز  جانبــازان  یعنــی  انقــاب  عمارهــای 
نــگاه  را برافراشــته  امــام  تــا پرچــم  مانده انــد 
صــراط  بگوینــد  تــا  مانده انــد  آنــان  دارنــد. 
انقــاب  اصیــل  راه  و  اســت  کــدام  مســتقیم 
و  نــرود  بی راهــه  بــه  جامعــه  تــا  کجاســت 
کنــد  دشــمن نتوانــد روزنــه ای بــرای نفــوذ پیــدا 
کــه دشــمن روح ایثــار و جانبــازی  و ایــن اســت 
را ســد راه خــود می دانــد و تــاش می کنــد آن 

کنــد. کمرنــگ  بــه هــر شــکل ممکــن  را 
امــروز جوانــان و نوجوانــان جامعــه مــا بــرای 
رشــد و تعالــی خویــش و بــرای دفــاع از انقــاب 
اســامی  و ارزش هــای آن و بــرای اســتقامت 
اســامی  خویــش  اهــداف  بــه  راه رســیدن  در 

نیازمنــد الگــوی مناســب هســتند.
اهلل  آیــت  حضــرت  انقــاب  معظــم  رهبــر   
در  العالــی(  )مّدظّلــه  العظمــی  خامنــه ای 

می فرماینــد: این بــاره 
کــه  را  بســیاری  قدرت هــای  »جانبــازان 
بــه  انســان  خداونــد متعــال در روح و جســم 
در  و  گرفتنــد  کار  بــه  اســت  نهــاده  ودیعــه 
در  نیــز  و  ورزش  و  مدیریــت  علــم،  میــدان 
شــگفتی  دنیــا  و  دیــن  مســایل  از  بســیاری 
هــر  در  ایــران  جوانــان  بنابرایــن  آفریدنــد؛ 
بایــد  کــه وارد می شــوند،  عرصــه و رشــته ای 
و  الگــو  را  آنــان  و  بگیرنــد  درس  جانبــازان  از 

دهنــد.« قــرار  خــود  سرمشــق 

سر مقاله به قلم مدیر مسئول 

عباس، آموزگار عشق          
ســالروز  بــا  مصــادف  شــعبان،  مــاه  از  روز  چهارمیــن 
والدت آمــوزگار عشــق عبــاس ابــن علــی علیــه الســام 
عشــاق  همــه  محضــر  بــه  را  بــزرگ  روز  ایــن  اســت. 
حضــرت  می گوییــم.  تبریــک  والیــت  و  امامــت 
بــزرگ  آمــوزگار   ، الســام  علیــه  العبــاس  ابوالفضــل 
عشــق و وفــا، امیــر ادب، الگــوی بی بدیــل شــجاعت 
حســن  مجموعــه  رهبــر،  راه  رهــروی  مردانگــی،  و 
گلســتان جان افــزای دیــن اســت.  گلدســته ای در  و 
کــردار و اخــاق و عشــق و وفــای او بــه امــام  رفتــار و 
درآورده  تســخیر  بــه  را  دل هــا  آنچنــان  عصــرش، 
گذشــت بیــش از چهــارده قــرن هنــوز  کــه بــا  اســت 
گاه و بــا بصیــرت جهــان از شــریعه  همــه جانبــازان آ
ادب  درس  و  می نوشــند  وفــا  ل  زال آب  او،  معرفــت 
می آموزنــد و بــا یــاد و نــام او و الگوپذیــری از مجموعــه 
پــاره  را  یزیــدی  امان نامه هــای  محســناتش، 
کاخ هــای زّریــن و ســفره های رنگیــن و  می کننــد و از 

آن چشــم می پوشــند. فیهــای  مــا  و  دنیــا 
و  بشــریت  زمــان دیگــر، دنیــای  هــر  از  بیــش  امــروز 
به ویــژه عالــم اســام و تشــیع  در همــه زمینه هــای 
وجــودی، بــه شــناخت قمــر بنی هاشــم نیــاز دارنــد. 
کامــل آن حضــرت، ویــژه  بــه شــناخت وجــود  نیــاز 
جانبــازان  و انســان های جغرافیــای خــاص و دوره 
ــدادگان  ــه دل ــاز هم ــه نی ــت؛ بلک ــان نیس ــی از زم خاص
عبــاس  اســت.  جهــان  آزادمــردان  و  دوســت  کــوی 
اســتوار  ایمانــی  و  نافــذ  بصیرتــی  الســام،  علیــه 
علیــه  حســین  امــام  بــرادرش،  رکاب  در  او  داشــت. 
دســت  شــهادت  افتخــار  بــه  و  کــرد  جهــاد  الســام 
کــه از  یافــت. عبــاس علیــه الســام بــزرگ مــردی اســت 
گرفــت و در راه بــرادر  دیــروزش بــرای فردایــش توشــه 
کــرد. کــه امامــش بــود و نــه فقــط بــرادرش، جانبــازی 
کــه  وامــا دو نکتــه از والیــت دربــاره جانبــازان عزیــزی 

رهــرو عبــاس بــن علــی)ع( هســتند:
کالم امام خمینی)ره( جانباز در 

کــه  کنیــد  کوشــش  میــزان در انســان، معنویــت اســت. 
کنیــد و  کنیــد. معنویــت ایجــاد  خودتــان را بــا محتــوا 
کــه انســان دســت  کــی نداشــته باشــید  از ایــن هیــچ با
نــدارد، پــا نــدارد، چشــم نــدارد. در روایــت آمــده اســت 
کــه چشــم نداشــتند و پــا هــم  کــه بعضــی از انبیــا بودنــد 
ــا نیســت و  ــه داشــتن دســت و پ نداشــتند. ســعادت ب
کــه  بــه داشــتن مــال نیســت. ســعادت امــری اســت 
مربــوط بــه روح اســت. مربــوط بــه قلــب انســان اســت. 
کــه روحتــان ســالم، قلبتــان  شــما بچه هــای عزیــز مــن 
ک اســت و ان شــاءاهلل بــر مبنــای ایمــان و تواصــی  پــا
و  ســعادتمندید  شــما  می کنیــد  رشــد  حــق  و  بــّر  بــه 
را  همگــی  ســعادت  تعالــی  و  تبــارک  خــدای  از  مــن 

می خواهــم.
کالم امام)ره( جانبازان در 

حضــرت امــام خمینــی)ره(، جانبــازان را مایــه افتخــار 
ایشــان  اســت.  دانســته  ایــران  ملــت  ســربلندی  و 
کار و ایثارگــر،  ارادت قلبــی خویــش را بــه ایــن قشــر فــدا
کــه  این گونــه ابــراز مــی دارد: »ســام بــر عزیــزان مــا 
اســامی  بــه  کشــور  عظمــت  و  اســام  عــّزت  راه  در 
پاخاســتند و در راه دفــاع از میهــن، معلــول و مجــروح 
بــرای  و  افتخــار  مایــه  خودتــان،  بــرای  و  شــدید 
ملــت بزرگتــان، هــم مایــه تأســف و هــم ســربلندی 
کــه  مصدومــان  و  جانبــازان  شــما  بــر  درود  شــدید. 
کریــم  اعضــا و ســامت خــود را در راه اعتــای قــرآن 
بــزرگ  اســام  و  شــریف  ملــت  ایــد.  داده  دســت  از 
بــر  درود  نمی بــرد.  یــاد  از  را  عزیــزان  شــما  هیــچ گاه 
کــه شــجاعانه  خواهــران و بــرادران مصــدوم و معلــول 
کردنــد  کاری  فــدا و  قیــام  پیــروزی،  و  حــق  راه  در 
ایــن جانــب،  کردنــد.  ســرافراز  در جهــان  را  ملــت  و 
شــما  بــه  را  خالصانــه ام  دعــای  و  تشــکر  و  تقدیــر 
عزیــزان اهــدا می کنــم و از خداونــد متعــال ســامت 
را  اســام  فرزنــدان  شــما  بهبــودی  و  ســعادت   و 

خواهانم.«

یادداشت سردبیر

 انتقاد نماینده مردم فالورجان  
کندی اجرای قانون   از 
کشوری     تقسیمات 

موســوی  ناصــر  ســید  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دیــروز  صبــح  علنــی  جلســه  در  تذکــری  در  الرگانــی 
کــرد: نماینــدگان از ابتــدای ایــن دوره  مجلــس اظهــار 
کشــوری  کنــون تذکــرات زیــادی دربــاره تقســیمات  تا
داشــته اند. بــا توجــه بــه ســابقه نمایندگــی رییــس 
جمهــور و برخــی از اعضــای دولــت، انتظــار مــا ایــن 
ــود؛ امــا متاســفانه  ــل ش ــون عم ــن قان کــه بــه ای بــود 

گذاشــته شــده اســت. قانــون زیــر پــا 
رییــس  بــه  نماینــده   160 نامــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــوری  بــرای اجــرای قانــون تقســیمات  مجلــس 
گفــت: آقــای الریجانــی در زمــان دولــت احمدی نــژاد 
دولــت  مصوبــه  فــان  می کردنــد  اعــام  شــب  هــر 
کــه  خــاف قانــون اســت؛ چــرا در ایــن زمینــه نگفتیــد 

بــه قانــون عمــل نشــده اســت؟ 
از تذکــر خــود  موســوی الرگانــی در بخــش دیگــری 
خواســتار تســریع در پرداخــت حقــوق بازنشســتگان 
صنعــت فــوالد شــد و افــزود:  امــروز 21 اردیبهشــت ماه 
اســت؛ امــا هنــوز حقــوق فروردین مــاه بازنشســتگان 
زندگــی  بــا ســختی  آن هــا  و  نشــده  پرداخــت  فــوالد 
می کننــد و الزم اســت در این  بــاره تذکــری بــه وزیــر 

تعــاون داده شــود.
یــادآور  نیــز  دامــداران  مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه دامــداران شــیرها  شــد: مــا شــاهد ایــن هســتیم 
کردنــد؛ زیــرا بــا قیمــت نازلــی  را در خیابــان تخلیــه 
کــه همــان مبلــغ هــم  شــیرها را خریــداری می کننــد 
چنــد مــاه طــول می کشــد تــا پرداخــت شــود. در حالــی 
کــه دامــداران بایــد تغذیــه دامشــان را بــه صــورت نقــد 

کننــد.   خریــداری 

خبر  کوتاه

بــا  را  تاریخــی  مهــم  پیچ هــای  گفــت:  جمهــور  رییــس 
اتحــاد مــردم، هدایــت رهبــری و همراهــی قــوا گذراندیــم و 
برجــام بــه فرجــام رســید. برجــام دســت مــا را بــرای فعالیت 
ســرمایه گذاری  بــرای  رقابــت  میــدان  امــروز  و  کــرد   بــاز 

و همکاری با ایران باز شده است.
کیمیــای وطــن، حجــت  االســام و المســلمین  گــزارش  بــه 
حســن روحانــی روز سه شــنبه در اجتمــاع مــردم اســتان 
ــح  ــان تصری کرم ــی)ع(  ــام عل ــزرگ ام ــای ب ــان در مص کرم
کشــور  کــرد: دولــت بــا تمــام تــوان بــرای حــل مشــکات 

ــرد. ک ــد  ــاش خواه ت
ــا  کاری ه ــه فدا ــدار ب ــک روز پاس ــا تبری ــوری ب ــس  جمه ریی
اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه  ایثارگری هــای   و 
گفــت:  کــرد و  در طــول ســال های پــس از انقــاب اشــاره 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی همــواره در مشــکات و 
کشــور بــه وجــود آمــده  کــه بــرای  ســختی ها و معضاتــی 
ــات و  ــل معض ــرای ح ــت ب ــتاز مل ــروی پیش ــوان نی ــه عن ب

گام برداشــتند. مشــکات 
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه ســپاه در ســال های اولیــه 
و  دشــمنان  اقدامــات  و  توطئه هــا  برابــر  در  انقــاب 
کشــور بــود، افــزود: در روزهــای دفــاع  گروهک هــا حافــظ 
ــه عنــوان نیرویــی قدرتمنــد و بســیج در  مقــدس، ســپاه ب
نیــروی عظیــم مردمــی مدافعــان  بــه عنــوان  آن،  کنــار 

کشــور بودنــد.
حــل  پیشــتاز  ســپاه،  کــرد:  تصریــح  جمهــوری  رییــس  

مشــکات در کشــور بــوده و امــروز نه تنهــا بــار امنیــت کشــور 
کشــورهایی  را بــر دوش دارد، بلکــه مســئولیت امنیــت در 
کــه از جمهــوری اســامی ایــران طلــب مســاعدت دارنــد  را 
کمــال  گرفتــه و در آن میدان هــا هــم بــا  نیــز، بــر عهــده 

رشــادت حضــور دارد.
و  جناح بنــدی  از  پرهیــز  بــر  کیــد  تا بــا  روحانــی  دکتــر 
گفــت:  رقابت هــای حزبــی در دوران پــس از انتخابــات 
جناح بنــدی و دســته بندی و فعالیــت و رقابــت حزب هــا 
بــرای دوران رقابــت انتخاباتــی شــرایط خوبــی را بــرای 

ــا در ســایه رقابت هــای  کشــور و ملــت بــه وجــود مــی آورد ت
حزبــی بتــوان بهترین هــا را شــناخت و پــای صنــدوق آرا 
بــرای  را  افــراد شایســته تری  بهتــر  بینایــی  و  گاهــی  آ بــا 

برگزیــد. پذیرفتــن مســئولیت 
دوران  کــه  زمانــی  امــا  کــرد:  اضافــه  جمهــوری  رییــس  
رقابــت بــه پایــان رســید دیگــر زمــان جناح بنــدی رودرروی 
ــان  ــه پای گرفتــن و رقابت هــای ناصحیــح هــم ب هــم قــرار 

مــی رســد.
کیــد بــر اینکــه بــه مجلــس دهــم بســیار  دکتــر روحانــی بــا تا

کــرد: انتظــار مــا از مجلــس  امیــدوار اســت، خاطرنشــان 
ــت  ــاه فعالی ــل خردادم کــه در روزهــای آینــده و اوای دهــم 
و  دولــت  کــه  اســت  ایــن  کــرد،  خواهــد  شــروع  را  خــود 
رفــع  بــرای  یکدیگــر  بــا  و همســو  هــم  کنــار  در  مجلــس 
افــزود:   کننــد. وی  تــاش  ایــران  مشــکات ملــت غیــور 
هدایــت  مــردم   اتحــاد  بــا  را  تاریخــی  مهــم  پیچ هــای 
گذراندیــم و برجــام بــه فرجــام  رهبــری و همراهــی قــوا 
کــرد و امــروز  رســید. برجــام دســت مــا را بــرای فعالیــت بــاز 
میــدان رقابــت بــرای ســرمایه گذاری و همــکاری بــا ایــران 

بــاز شــده اســت.
تومــان  از اختصــاص 2هــزار میلیــارد  رییــس  جمهــوری 
ح های  اعتبــار از صنــدوق توســعه ملــی بــرای کمــک بــه طر
اســتان  بایــد معــادن  گفــت:  و  کرمــان خبــر داد  اســتان 
کــرده و ســرمایه گذاری در ایــن بخــش  کرمــان را آبادتــر 
کشــف معــادن  کــه بــرای  افزایــش یابــد و در بخش هایــی 
گــردد. مشــکلی وجــود دارد، آن مشــکات حــل و فصــل 
کرمــان را  ــر اینکــه دولــت مــردم  کیــد ب ــا تا دکتــر روحانــی ب
گذاشــت، اظهــار  بــرای رفــع مشکاتشــان تنهــا نخواهــد 
ح و پــروژه بــا اعتبــار 968  داشــت: در ایــن ســفر، 40 طــر
میلیــارد تومــان در ســال جــاری و ســال آینــده بــرای اســتان 
گرفتــه شــده اســت و ایــن اعتبــار غیــر از  کرمــان در نظــر 
کــه امــروز بــه ارزش یــک هــزار و 500  ح هایــی اســت  طر
ح هــای  میلیــارد تومــان افتتــاح خواهــد شــد و بــه غیــر از طر
کــه بــا بخــش خصوصــی در حــدود 5 هــزار  متعــددی اســت 

میلیــارد تومــان در اســتان اجرایــی خواهــد شــد.

کرمان:  رییس جمهور در جمع مردم 

امروز میدان رقابت برای همکاری با ایران باز شده است

گفــت: بهتریــن  ــی فقیــه در اســتان اصفهــان  نماینــده ول
کــرده، نعمــت  کــه خداونــد بــه بنــدگان خــود عطــا  نعمتــی 
کــه انســان ها بــه واســطه آنــان  هادیــان و رهبرانــی اســت 

گمراهــی نجــات پیــدا می کننــد. از ضالــت و 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
یوســف  ســید  آیــت اهلل  اصفهــان،  جمعــه  امــام  دفتــر 
خّیرســاز  درمانــگاه  افتتــاح  مراســم  در  طباطبایی نــژاد 
کوشــک  پا مســجدالنبی  در  کــه  زینــب)س(  حضــرت 
و در شــب والدت امــام حســین)ع( برگــزار شــد، ضمــن 
تبریــک والدت امــام حســین و امــام ســجاد و حضــرت 
کــه  کــرد: در روایــت آمــده اســت  ابوالفضــل)ع( عنــوان 
کنــد، خداونــد خانــه ای را در  هــر فــردی مســجدی را بنــا 
ــی اســت  ــرا مســجد محل ــا می کنــد؛ زی ــرای او بن بهشــت ب
گنــاه  و  تنهــا عبــادت می کننــد  مــکان  آن  افــراد در  کــه 

نمی دهنــد. انجــام 

کــرد: یکــی  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار 
کــه خداونــد بــه واســطه آن  از بزرگ تریــن نعمت هایــی 
گذاشــته اســت، نعمــت رهبــری و والیــت  بــر مــردم منــت 

اســت.
و  الهــی  انبیــای  بعثــت  گفــت:  اصفهــان  جمعــه  امــام 
بزرگ تریــن  کــرم)ص(،  ا پیامبــر  بعثــت  آنــان،  راس  در 
نعمــت خداونــد بــر بنــدگان اســت و پــروردگار بــه صراحــت 
گذاشــته؛ زیــرا ایــن  بــه واســطه آن بــر بندگانــش منــت 

نعمــت مربــوط بــه رهبــری و هدایــت امــت اســت.
کــه  کــرد: همــه آنچــه را  آیــت اهلل طباطبایی نــژاد تصریــح 
کار ببریــم، نعمــت  گــر درســت بــه  خداونــد بــه مــا داده ا
اســت و در غیــر ایــن صــورت نغمــت؛ رهبــر و هــادی الهــی 
درســت  مســیر  در  الهــی  نعمت هــای  می شــود  باعــث 

کار بــرده شــود؛ انبیــا و اولیــای الهــی  و صحیــح آن بــه 
ــرای رشــد عقلــی بشــر  ــرای ایجــاد زمینــه مناســب ب نیــز ب
ــه درســتی  ــا نعمت هــای الهــی را ب ــه شــده اند ت برانگیخت
کــرد:  کار ببرنــد. وی اضافــه  و در مســیر رضــای الهــی بــه 
از آن حضــرت  کــه  فــردی  پاســخ  علــی)ع( در  حضــرت 
جهــت رســتگاری خــود راهنمایــی خواســت، فرمودنــد: 
»بــا نعمــت خداونــد، نافرمانــی خداونــد را انجــام ندهیــد« 
ــا  کــه ب کــه در صورتــی  کــه ایــن نشــان دهنده ایــن اســت 
نعمــت خــدا نافرمانــی خــدا را انجــام دهیــم، ناشــکری 
بیــان  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  جمعــه  امــام  کرده ایــم. 
ایــن حدیــث از جانــب حضــرت علــی)ع( ارزش و اهمیــت 
ــد؛  ــان می ده ــر نش ــت بش ــی را در هدای ــر اله ــت و رهب والی
زندگــی  اهمیــت  بــا  و  اساســی  نــکات  الهــی  رهبــر  زیــرا 

می کنــد. بیــان  را  انســان ها 
ک اهلل  ک ان یــرا وی بــا اشــاره بــه حدیــث »یابنــّی اّیــا
ک ان یفقــدک اهلل عنــد  ــا ک عنهــا و اّی فــی معصیــت نهــا
کــرد: امــام  کاظــم)ع( اظهــار  طاعــت امــرک بهــا« از امــام 
مکان هایــی  در  می فرماینــد  فرزندشــان  بــه  کاظــم)ع( 
کــرده و جایــز ندانســته، غایــب بــاش و در  کــه خــدا نهــی 
کــرده حاضــر بــاش؛ بــر همیــن  کــه خــدا امــر  مکان هایــی 
در  حضــور  بــرای  را  خــود  تــاش  تمــام  بایــد  اســاس، 
کــه باعــث خیــر و صــاح  مجالــس عبــادت و محل هایــی 
کار ببریــم. آیــت اهلل طباطبایی نــژاد  امــور مــردم اســت بــه 
علــی)ع(  حضــرت  از  حدیثــی  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
کــدام را رهــا  کــه هــر  کار خیــر و شــر اهلــی دارد  گفــت: 
کار، بــه ســراغ آن می رونــد؛ بنابرایــن بایــد  کنیــم اهــل آن 
کــه خدمــت بــه خلــق  کنیــم در امــوری وارد شــویم  تــاش 

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــد را ب خداون

ســفرهای  جریــان  در  ریخت وپاش هــای  از  مجلــس  در  اصفهــان  نماینــده 
کشــور یــا ســفرهای هیئت هــای خارجــی بــه ایــران انتقــاد  ج از  مســئوالن بــه خــار
کامــران در تذکــر شــفاهی در جلســه  کیمیــای وطــن، حســن  گــزارش  کــرد. بــه 
علنــی دیــروز )سه شــنبه( گفــت: بــه عنــوان ناظــر ســفرهای خارجــی بــه مــواردی 
ج  کــه وزارت راه، خــر کــه از جملــه آن ایــن اســت  از ریخت وپاش هــا برخــورده ام 
ح می کنــد یــا از طــرف دیگــر هیئت هــای  بازدیــد از ســاختار صنعــت ریلــی را مطــر
کــرده  ج  اروپایــی در ســفر بــه ایــران اســتان بــه اســتان رفتــه و از بیــت المــال خــر
کــه ایــن بــا اقتصــاد مقاومتــی ســازگاری نــدارد.  و بــه بیــت المــال رحــم نمی کننــد 
کــرده اســت  کشــاورزی 70 هــزار تــن برنــج وارد  وی افــزود: از طــرف دیگــر جهــاد 
کار را انجــام داده  کســی ایــن  کــه چــه  کنــد  و بعــد از  آن تــازه می خواهــد نظــارت 

اســت . ســوال ایــن اســت کــه چــرا بایــد واردات داشــته باشــیم؟نماینده اصفهان 
کیــد بــر اینکــه آب در زاینــده رود بایــد مســتمر وجــود داشــته  در تذکــری دیگــر بــا تا
کشــت ادامــه پیــدا  کافــی وجــود نــدارد، چــرا توســعه  گــر آب  گفــت: ا باشــد، 

ــز داده نمی شــود؟ می کنــد و پــول مــردم نی
کیــد بــر توجــه بــه وضعیــت دامــداران گفــت کــه علوفــه گــران  وی همچنیــن بــا تا
شــده و در ایــن شــرایط شــیر روی دســت مــردم مانــده اســت و از طــرف دیگــر شــیر 

خشــک وارد می شــود؛ بایــد تدابیــر درســتی وجــود داشــته باشــد.
کارگــران ذوب آهــن  کامــران همچنیــن در تذکــری بــر لــزوم پرداخــت حقــوق 
گــزارش  کــه  خواســت  رییســه  هیئــت  از  همچنیــن  و  کــرد  کیــد  تا اصفهــان 

کار مجلــس قــرار دهــد. کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم را در دســتور 

گفــت:  وی در پایــان بــا یــادآوری شــرایط جانبــازان شــیمیایی و اعصــاب و روان 
گاهــی اوقــات بعضــی دســتگاه ها قوانیــن مربــوط بــه ایثارگــران را  متاســفانه 
کــه مــا روی خــون آن هــا نشســته و  کننــد؛ آن هــا یادشــان نــرود  رعایــت نمــی 

زندگــی می کنیــم. 

انتقاد نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از سفرهای خارجی

چهارمحــال  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
شــهرکرد  جمعــه  امــام  و  بختیــاری  و 
گفــت: اســام انقابــی، یعنــی »مقاومــت 
و ایســتادگی زیــر پرچــم قــرآن، والیــت 
افتخــار  همیشــه  بــرای  اهل بیــت  و 
غیــر  راهــی  و  اســت  ایــن  راه  ماســت.« 
حضــرت  را  راه  ایــن  نداریــم.  ایــن  از 
الســام(  )علیــه  الحســین  اباعبــداهلل 

کردنــد. ترســیم  مــا  بــرای 
حجــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
 21 نکونــام  محمدعلــی   االســام 

حســین)ع(  امــام  پرچــم   اهتــزاز  مراســم  در  اردیبهشــت ماه 
بــه مناســبت روز پاســدار بــا تبریــک آغــاز مــاه شــعبان و والدت 
گفــت: میــاد بــا ســعادت  باســعادت حضــرت امــام حســین)ع( 
ــاد یکــی  حضــرت امــام حســین)ع(  و روز پاســدار و بعــد از آن اعی
پــس از دیگــری و خــود مــاه پربرکــت شــعبان، عیــدی بــزرگ و 
کــه خــدای تبــارک و تعالــی بــه اهــل معرفــت و اهــل  بــزرگ اســت 
کــرده اســت تــا از ایــن ظرفیــت نورانــی مــاه شــعبان  دل عطــا 
کننــد و تقــرب بیشــتر بــه خــدای تبــارک و تعالــی داشــته  اســتفاده 

باشــند و هــر چــه بیشــتر از شــیطان و 
شــیاطین و نفــس دور شــوند و زمینــه 
در  را  خودشــان  جانبــه  همــه  ارتقــای 

ســازند. فراهــم  ماه هــا  ایــن 
انقابــی  اســام  کــرد:  کیــد  تا نکونــام   
آمریــکا  بــه  گفتــن  »َنــه  یعنــی 
گفتــن بــه  َنــه  صهیونیســت، نفــاق و 
بــا  می خواهنــد  کــه  آن هایــی  همــه 
و  بجنگنــد  مــا  حســینی  ارزش هــای 
ایــن  اســام انقابــی ماســت و مــا بــه 
ایــن اســام انقابــی می بالیــم و افتخــار 
می کنیــم و از خــدا می خواهیــم بــا ایــن اســام انقابی زنده باشــیم 
 و بــا ایــن اســام انقابــی بمیریــم و بــا ایــن اســام انقابــی محشــور 

بشویم.
گفــت: اســام انقابــی، یعنــی »مقاومــت و   امــام جمعــه شــهرکرد 
ــه  ــرای همیش ــت ب ــت و اهل بی ــرآن، والی ــم ق ــر پرچ ــتادگی زی ایس
افتخــار ماســت.« راه ایــن اســت و راهــی غیــر از ایــن نداریــم. 
ایــن راه را حضــرت اباعبــداهلل الحســین )علیــه الســام( بــرای مــا 

ــد. کردن ترســیم 

 نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس 
کارگــران  نهــم بــا انتقــاد از اخــراج برخــی 
 1000 از  بیــش  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کارگــر طــی 40 روز گذشــته اخــراج شــده اند. 
گناهــی  کارگــران چــه  زن و بچه هــای ایــن 
کرده انــد و خرجشــان را از کجــا بایــد تامیــن 

کننــد؟
کیمیــای وطــن، حســینعلی  گــزارش  بــه 
حاجی دلیگانــی در تذکــر شــفاهی خطــاب 
رییــس  و  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  بــه 
گفــت:  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

کارخانه هــا ی شــیر پــول دامــداران را پرداخــت نمی کننــد؛ امــا 
کننــد.  کشــاورزی را بایــد نقــدا خریــداری  دامــداران نهاده هــای 

بــه ســر می برنــد. دامــداران در بدتریــن شــرایط 
کشــاورزی روی زمیــن  کــه بــار  حاجی دلیگانــی افــزود: در حالــی 
خ هــای خــود را افزایــش داده انــد و  کامیونــداران نر افتــاده اســت، 

ــا مشــکاتی روبــه رو شــده اند. دامــداران از ایــن ناحیــه نیــز ب
و  اقــدام  مقاومتــی،  اقتصــاد  ســال  چــه  گــر  ا کــرد:  اظهــار  وی 
عمــل اســت، امــا هیــچ تســهیات و نقدینگــی بــه واحدهــای 

هــزاران  نمی شــود.  تزریــق  صنعتــی 
معطــل  صنعتــی  واحــد  هــزار 
ــهیات  ــی و تس ــع مال ــص مناب  تخصی

هستند. 
پروژه هــای  از  ایرانــی  پیمانــکاران 
عمرانــی بــزرگ در حــال خلــع شــدن 
هســتند؛ نمونــه آن درپــارس جنوبــی 
کاران  اســت و بــه جــای آن هــا پیمــا
گرفتــه خدمــت  بــه   خارجــی 

 شده اند.
از  انتقــاد  بــا  حاجی دلیگانــی 
تولیدکننــده  از  گفــت:  ایرانــی  کاالهــای  نشــدن  خریــداری 
خریدهــای  حتــی  کاال  خریــد  امــا  می شــود؛  گرفتــه  مالیــات 
دولتــی از خارجی هــا انجــام می شــود؛ پــس مالیــات هــم بایــد 
کاهــش  از خارجی هــا دریافــت شــود. چــرا تعرفــه واردات شــکر 
ریاســت  بــرای  خــودرو  واردات  تعرفــه  چــرا  اســت؟  یافتــه 
بــرای  چــرا  اســت؟  یافتــه  کاهــش  وزارتخانه هــا  و  جمهــوری 
خریــداری لبــاس  وضعیــت  آن  بــا  ملــی  تیــم  لبــاس   تهیــه 

 می شود؟

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری: 

اسالم انقالبی، یعنی »مقاومت و ایستادگی زیر پرچم قرآن و والیت«
کرد: ح  حاجی دلیگانی مطر

گذشته کارگر طی 40 روز  اخراج هزار 

کــرد: وزارت امــور خارجــه بایــد موضــوع دســتبرد  کیــد  رییــس مجلــس شــورای اســامی تا
کمیســیون  آمریــکا بــه دارایی هــای ایــران را بــه دیــوان بین المللــی الهــه بکشــاند و از 

کنــد. امنیــت ملــی مجلــس نیــز مــی خواهیــم ایــن موضــوع را بــا جدیــت دنبــال 
کیمیــای وطــن، علــی الریجانــی در نطــق پیــش از دســتور خــود در جلســه  ــزارش  گ ــه  ب
گفــت: راهزنــی آمریــکا در دســتبرد بــه امــوال  علنــی دیــروز مجلــس 21 اردیبهشــت 95 
ایــران، خــاف همــه قواعــد بین المللــی و ایــن رفتــار آمریــکا همچــون رفتــار دزدان ســر 

ــا پررویــی و سبکســری چنیــن اقدامــی را انجــام داده اســت. کــه ب گردنــه اســت 
کــه حتــی وقتــی بــا قوانیــن داخلــی آمریــکا هــم چنیــن  وی افــزود: عجیب تــر آن اســت 
اقدامــی میســر نبــود، در کنگــره فقــط بــرای ایــن پرونــده به تصویــب رســاندند. این همه 
مــدل قانون گــذاری در دموکراســی آمریکایــی اســت کــه قانــون را در مســیر تباهی خویش 

کردنــد. رییــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه نبایــد  بــه قواعــد ظالمانــه بــدل 
گذاشــت، اظهــار داشــت: وزارت امــور خارجــه  گســتاخی آمریکایی هــا را بی پاســخ  ایــن 
بایــد ایــن فضاحــت حکمرانــان آمریکایی هــا را بــه دیــوان بین المللــی الهــه بکشــاند و بــا 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  کنــد و از  قــدرت از حقــوق ملــت ایــران دفــاع 
کنــد. الریجانــی خاطرنشــان  ــا جدیــت پیگیــری  کــه موضــوع را ب مجلــس می خواهیــم 
کــرد بــا ذلــت  کــرد: غیــرت مجاهدانــه و وفــای بــه عهــد امــام حســین)ع( را بایــد مقایســه 
کشــورهای اســامی و بدعهــدی مســتکبران تــا دور افتادگــی و حرمــان  کمــان  برخــی حا
جهــان امــروز از حق طلبــی بــه خوبــی درک شــود. وی افــزود: پاســداران، شــخصیتی 
همچــون امــام حســین)ع( را نمــاد ســبک زندگــی خویــش قــرار دادنــد و در 4 دهــه پــس از 

کردنــد. انقــاب بــا عــزت مجاهدانــه زیســتند و ســرافرازی را بــه ملــت هدیــه 

الریجانی در صحن علنی مجلس:

وزارت خارجه باید دستبرد آمریکا به دارایی های ایران را به دیوان بین المللی الهه بکشاند 

امام جمعه اصفهان:

رهبری و هدایت امت، بزرگ ترین نعمت خداوند بر بندگان است

حتما بخوانید!
اخراج هزار کارگر طی 40 روز گذشته چهار شنبـــــه  22 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 151 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



سهم اندک انرژی های تجدیدپذیر 
کشور در تولید برق 

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان از امضــای 
چهــار موافقتنامــه بــرای انرژی هــای خورشــیدی در تولیــد 
گفــت: ســهم تولیــد انرژی هــای  بــرق اســتان خبــر داد و 
کــه  تجدیدپذیــر جهــان از تولیــد بــرق 8.4 درصــد اســت 
کشــور اســت.  ایــن میــزان در ایــران 0.24 درصــد از تولیــد 
اســتانی  همایــش  چهارمیــن  در  موســی رضایی  رســول 
کــرد: اســتان اصفهــان  توســعه انــرژی بــادی ایــران اظهــار 
از  و  الکتریکــی نصــب شــده دارد  انــرژی  مــگاوات   5800
کــه در  کشــور اســت  طرفــی یکــی از آلوده تریــن شــهرهای 

ک برخــوردار اســت.  کمتــر از 100 روز هــوای پــا ســال از 
راســتای  در  انجام گرفتــه  اقدامــات  از  افــزود:  وی 
نیــروگاه  دو  مــازوت  قطــع  ک،  پــا هــوای  از  برخــورداری 
شــهید محمــد منتظــری و اصفهــان و اســتفاده از ســوخت 
بــوده  ایــن دو نیــروگاه  بــرق در  بــرای تولیــد  گاز طبیعــی 
اســت. مدیــر عامــل بــرق منطقــه ای اصفهــان، مشــکالت 
را  کالنشــهرها  آالینده هــای  تولیــد  و  زیســت محیطی 
گاز طبیعی به  ازمســایل کشــور دانســت و گفت: جایگزینی 
جــای مــازوت نیــز نتوانســته از حجــم آالیندگــی شــهرهای 
کنــد و مشــکالت بــر جــای خــود باقــی اســت.  کــم  بــزرگ 
آمریــکا  اروپایــی و  کشــورهای  بــا  کشــور  بــا مقایســه  وی 
گفــت: در اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر مــا هنــوز در 
ــه تنهایــی  کشــور آلمــان ب ــه  ک ــه طــوری  ابتــدای راهیــم؛ ب
از  حاصــل  الکتریکــی  انــرژی  مــگاوات  هــزار   56 دارای 
ــال  ــه اقب ــاره ب ــا اش ــی رضایی ب ــت. موس ــید اس ــاد و خورش ب
مــا  گفــت:  تجدیدپذیــر  و  ک  پــا انرژی هــای  بــه  جهانــی 
گزیــر هســتیم بــرای حفــظ محیــط زیســت و اســتفاده  نا
ک اقدامــات موثــری انجــام دهیــم و در ایــن  از هــوای پــا
راســتا نیــز در اصفهــان امضــای موافقتنامــه جهــت ایجــاد 
150 مــگاوات انــرژی خورشــیدی بــا مشــارکت ســرمایه گذار 
 10 همچنیــن  و  اصفهــان  ســجزی  منطقــه  در  خارجــی 
مــگاوات در جرقویــه، 10 مــگاوات در ناییــن و 5 مــگاوات 
در خوروبیابانــک از جملــه ایــن اقدامــات ارزشــمند بــوده 

اســت.

پرداخت تسهیالت به واحدهای 
نیمه فعال صنعتی اصفهان

از  اصفهــان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
خبــر  نیمه فعــال  واحدهــای  شناســایی  ح  طــر اجــرای 
ح  ــر ــن ط ــه ای ــهیالت ب ــزان تس ــاص می ــت: اختص گف داد و 
کشــور، 16 هــزار میلیــارد تومــان و ســهم اســتان از  کل  در 
ایــن تســهیالت، حــدود یــک هــزار میلیــارد تومــان در ســال 
جــاری اســت. محمدجــواد بگــی در دیــدار بــا هیئــت امنــای 
شــهرک های صنعتــی فعــال اســتان اظهــار داشــت: بنابــر 
فرمایشــات رهبــر انقــالب و نامگــذاری ســال 95 بــا عنــوان 
کیــد ایشــان بــه توجــه  اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل و تا
کیــدات  کوچــک و متوســط و همچنیــن تا وی ــژه بــه صنایــع 
بــرای  کارگروه هایــی  رییس جمهــور در راســتای تشــکیل 
کشــور، تشــکیل  کوچــک و متوســط  رفــع مشــکالت صنایــع 
کارگــروه در ســطح وزارتخانــه بــا عنــوان »کارگــروه ویــژه  دو 
و  صنعتــی«  شــهرک های  در  کــد  را قراردادهــای  پایــش 
»کارگــروه رونــق بنگاه هــای کوچــک و متوســط اقتصــادی« 

اجرایــی شــد. 
وی افــزود: در ایــن راســتا به روزرســانی آمــار و اطالعــات در 
ســطح کشــور و در ســطح استان برای شناســایی واحدهای 
ح هــای در دســت اجــرا و  کــد و طر فعــال، نیمــه فعــال و را
کشــور و همچنیــن اســتان اصفهــان  نیمه تمــام در اولویــت 
کــرد: پیگیری هــا بایــد از مســیر  قــرار دارد. وی خاطرنشــان 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  وب ســایت  بــه  مراجعــه 
قــرار  وب ســایت  ایــن  در  کــه  فرمــی  تکمیــل  و  اصفهــان 
کارگــروه  ــه ایــن  ــه دبیرخان گرفتــه اســت، باشــد؛ مراجعــه ب
مســتقر در شــرکت شــهرک های صنعتــی اصفهــان، مراجعــه 
بــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان و اداره هــای 
تابعــه در شهرســتان ها خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت و 
ــی و  ــرکت های خدمات ــن ش ــتان ها و همچنی ــعب شهرس ش
هیئت امنــای شــهرک های صنعتــی نیــز از دیگــر راه هــای 

پیگیــری اســت.

 صدور ۶۶ مجوز تاسیس صنایع 
کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

جهــاد  کشــاورزی  صنایــع  مدیــر  فتاحــی،  طهمــورث 
بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  چهارمحــال  اســتان  کشــاورزی 
گذشــته بیــش از 64 فقــره جــواز تاســیس  اینکــه طــی ســال 
اســت  شــده  صــادر  اســتان  ایــن  در  کشــاورزی   صنایــع 
کــرد: در ایــن مــدت بیشــترین جــواز تاســیس مربــوط  اظهــار 

بــه بخــش دامــی و زراعــت بــوده اســت.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه از مجمــوع 64 فقــره مجــوز صنایــع 
کشــاورزی، ۳5 فقــره مربــوط بــه حــوزه تولیــدات زراعــی 
ــه  ــش تولیــدات دامــی و 1۳ فقــره در رابط ــه بخ 18 فقــره ب
بــا تولیــدات باغــی و شــیالتی در اســتان صــادر شــده اســت 
کــرد: میــزان ســرمایه گذاری در ایــن مجوزهــا ۳50  تصریــح 

میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت.

 بهره برداری از ۱۵۳ هکتار 
آبیاری تحت فشار در کرمان

کرمــان  اســتان  بــه  دولــت  هیئــت  ســفر  بــا  همزمــان 
همــراه هیئــت  و  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  حضــور  بــا   و 

پــروژه آبیــاری تحــت فشــار در ســطح 15۳ هکتــار از باغــات 
شهرســتان زرنــد بهره بــرداری شــد. 

بــا توجــه بــه برنامه هــای دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان 
کشــاورزی و ضــرورت تغییــر در روش هــای  کرمــان در حــوزه 
و  کشــاورزی  محصــوالت  آبیــاری  در  پیشــین  و  ســنتی 
فشــار  تحــت  آبیــاری  پــروژه  پیاپــی،  خشکســالی های 
دولت آبــاد  بخــش  باغ هــای  از  هکتــار   15۳ ســطح  در 
شهرســتان زرنــد همزمــان بــا ســفر رییــس جمهــوری بــه 
ــاد  ــر جه ــا حضــور محمــود حجتــی، وزی ــان و ب کرم اســتان 
کشــاورزی و تنــی چنــد  کشــاورزی، رییــس ســازمان جهــاد 
از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی پیــش از ظهــر دیــروز 

افتتــاح شــد.

اخبار کوتاه

  واردات بنزیــن، ایــن روزهــا رکوردهــای 
سرویس  اقتصاد

  بردیا عباس زاده

جدیــدی را پشــت ســر می گــذارد؛ هرچنــد 
ــاال  ــل ب ــه دلی ــه ایــن واردات ب ک ــد  ــت اعــالم می کن ــه دول ک
بــردن ذخایــر اســتراتژیک کشــور اســت، امــا آمارها نشــان از 
بنزیــن  بــرای مصــرف  ایرانی هــا  اشــتهای ســیری ناپذیر 
دارد. در ســال پایانــی فعالیــت دولــت دهــم حجــم واردات 
بنزیــن بیــن 1.5 تــا 2 میلیــون لیتــر بــود و پیش بینی هــا 
ح هــای جدیــد  کــه بــا بهره بــرداری از طر نشــان مــی داد 
ح هــای  طر تکمیــل  و  ســاخت  همچــون  بنزین ســازی 
واردات  بندرعبــاس،  نفــت  پاالیشــگاه  بنزین ســازی 
ح بنزینــی  بنزیــن متوقــف خواهــد شــد؛ امــا عمــال ایــن طــر
بــا وجــود پیشــرفت بــاالی 90 درصــدی در ســال پایانــی 
دولــت دهــم، در طــول ســه ســال فعالیــت دولــت یازدهــم 
بهره بــرداری  آمــاده  هنــوز  مالــی  مشــکالت  دلیــل  بــه 

نیست.
حجم واردات بنزین

شــرکت  توســط  شــده  رســمی  ارایــه  آمارهــای  براســاس 
حجــم  نفتــی،  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش  ملــی 
واردات بنزیــن در ســال 1۳9۳ بــه عنــوان ســال نخســت 
ــوده  ــر در روز ب ــون لیت ــم، 4.۷ میلی ــت یازده ــت دول فعالی
کــه نســبت بــه ســال 92 حــدود ۳1 درصــد رشــد داشــته 
گــزارش رســمی، ایــران در ســال  اســت. مطابــق بــا ایــن 
1۳9۳ حــدود یــک میلیــارد و ۷00 میلیــون لیتــر بــه ارزش 
کــرده اســت.  کشــور  تقریبــی یــک میلیــارد دالر بنزیــن وارد 
ــن  ــم واردات بنزی ــم حج ــته ه گذش ــال  ــر س ــوی دیگ از س
در مقایســه بــا ســال 1۳9۳ بــا افزایشــی نزدیــک بــه دو 
برابــری از 4.۷ میلیــون لیتــر در روز بــه بیــش از 9 میلیــون 
گذشــته حــدود  لیتــر در روز افزایــش یافــت. از ایــن رو ســال 

۳ میلیــارد و 200 میلیــون لیتــر بنزیــن بــه ارزش بیــش از 
یــک میلیــارد دالر وارد ایــران شــد و بــا ســقوط آزاد قیمــت 
جهانــی نفــت خــام و بــه تبــع آن فرآورده هــای مختلــف 
نفتــی از جملــه بنزیــن، شــانس بــا دولتمــردان یــار بــود 
نفتــی  فــرآورده  ایــن  واردات  ج  خــر کمتــری  هزینــه  کــه 
کرده انــد. در ایــن بیــن، همزمــان بــا وعده هــای مختلــف 
مســئوالن شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی مبنــی بــر خودکفایــی بنزیــن، امــا حجــم واردات 
ایــن محصــول پرطرفــدار نفتــی از ابتــدای ســال جاری بــار 

دیگــر بــا افزایشــی حــدود ۳0 درصــدی از 9 بــه 12 میلیــون 
لیتــر در روز افزایــش یافتــه اســت.

تهاتر بنزین با نفت
پیشــرفت  و  بنزیــن  واردات  افزایــش  بــا  همزمــان 
کشــور  پاالیشــگاهی  ح هــای  طر اجــرای  ک پشــتی  ال
همچــون ســاخت پاالیشــگاه میعانــات گازی ســتاره خلیــج 
گنــو »جاســک«  فــارس، پاالیشــگاه نفــت ســنگین بهمــن 
گازی پــارس شــیراز، پاالیشــگاه نفــت  پاالیشــگاه میعانــات 
ح تثبیــت تولیــد پاالیشــگاه های  کرمانشــاه، طــر آناهیتــا 

نفــت آبــادان و اصفهــان، وزارت نفــت سیاســت جدیــد 
کار  گازوییــل بــا بنزیــن را در دســتور  تهاتــر نفــت خــام یــا 

قــرار داده اســت.
کنــون قــراردادی بیــن شــرکت ملــی  ــر ایــن اســاس، هم ا ب
ــر نفــت  نفــت ایــران و »ویتــول ســوئیس« بــه منظــور تهات
پــول  و  اســت  شــده  امضــا  بنزیــن  بــا  گازوییــل  و  خــام 
گازوییــل بــه این شــرکت  حاصــل از صــادرات نفــت خــام یــا 
سوئیســی بــا پــول واردات بنزیــن بــه نوعــی تصفیــه مالــی 
بــا پاالیشــگاه های  کراتــی  بــر ایــن، مذا می شــود. عــالوه 
نفــت آســیایی هــم بــرای تهاتــر نفــت خــام در قبــال بنزیــن 
گســترده  واردات  از هزینه هــای  انجــام شــده و بخشــی 

بنزیــن از محــل تهاتــر تامیــن و جبــران می شــود.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

ــی  ــرکت مل ــل ش ــر عام ــی،  مدی کاظم ــاس  ــن عب ــن بی در ای
جــاری  هفتــه  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش 
اول  فــاز  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  خبــری  نشســتی  در 
کیــد  تا ســال جاری  در  فــارس  خلیــج  ســتاره  پاالیشــگاه 
بنزیــن  ح، واردات  ایــن طــر راه انــدازی  بــا  اســت:  کــرده 
کنــون  کــه هم ا متوقــف خواهــد شــد؛ ایــن درحالــی اســت 
گازی بــا مشــکالت مالــی  ســاخت ایــن پاالیشــگاه میعانــات 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد و حتــی در صــورت تامیــن 
زیرســاخت های  نبــودن  آمــاده  دلیــل  بــه  مالــی  منابــع 
کل  انتقــال، توزیــع و ذخیره ســازی، امــکان اســتفاده از 
بنزیــن تولیــدی ایــن پاالیشــگاه حتــی پــس از بهره بــرداری 
کشــور فراهــم نیســت.  همــه ایــن مشــکالت در  در داخــل 
کمبــود  کــه دولــت بــرای جبــران  کنــار هــم نشــان می دهــد 
نقدینگی هــای خــود در ســال جــاری و اجــرای پروژه هــای 

کــردن بنزیــن نــدارد. گــران  بنزینــی راهــی جــز 

کرد: کیمیای وطن بررسی   

گران شدن است؟ آیا بنزین محکوم به 
نفت به جای بنزین

ــه عنــوان  گازپــروم روســیه ب هیئــت ۳0نفــره شــرکت 
بــه  جهــان  گاز  صادرکننــده  شــرکت  بزرگ تریــن 
گازپــروم بــه زودی بــه  کل  سرپرســتی معــاون رییــس 
ــی  ــران راه ــا ای گازی ب ــد  ــرات جدی ک ــاز مذا ــور آغ منظ
تهــران خواهنــد شــد. بــر ایــن اســاس مشــارکت در 

ــت  ــعه صنع ــد توس ــای جدی ح ه طر
در  مشــارکت  ویــژه  بــه  ایــران  گاز 
انتقــال  لولــه  خــط  چنــد  ســاخت 
جزییــات  ســر  بــر  توافــق  گاز، 
گاز  ســوآپ  قراردادهــای  اجــرای 
در  مشــارکت  احتمــاال  و  طبیعــی 
مینــی  و   LNG تولیــد  ح هــای  طر
ســفر  اهــداف  مهم تریــن  از   LNG
گازپــروم  شــرکت  ارشــد  مدیــران 

روســیه در تهــران خواهــد بــود. در حــال حاضــر بــه 
گاز  کاری صنعــت  ــودن حوزه هــای  گســترده ب دلیــل 
گاز ایــران و  کارگــروه مشــترک بیــن شــرکت ملــی   6
ــرار شــده اســت  گازپــروم روســیه تشــکیل و ق شــرکت 

کارشناســان  در حاشــیه ســفر هیئــت روس بــه تهــران 
گفت وگوهــای  کارگروه هــای مختلــف  دو شــرکت در 
توســعه  ســرمایه گذاری،  محورهــای  بــا  جدیــد 

کننــد.  آغــاز  را  فنــاوری  انتقــال  و  گاز  تجــارت 
عزیــزاهلل رمضانــی، مدیــر امــور بیــن  الملــل شــرکت 
ــا تاییــد ســفر هیئــت روســی  گاز ب ملــی 
کارگروه هــای  گفــت:  تهــران  بــه 
گازپروم روســیه  مشــترک بیــن ایــران و 
و  تحقیــق  گاز،  تجــارت  بخــش  در 
توســعه، تولیــد و اجــرای پروژه هــای 
در  و  تعریــف  گاز  کاربــری  مشــترک 
کراتــی هــم  قالــب آن مکاتبــات و مذا

اســت.  شــده  انجــام  کنــون  تا
کیــد بــر اینکــه  ایــن مقــام مســئول بــا تا
کارگــروه عــازم  قالــب چهــار  گازی روس در  هیئــت 
تهــران خواهنــد شــد، اظهــار داشــت: در ایــن چهــار 
کارگــروه دربــاره جزییــات همــکاری بیشــتر بــا مدیــران 

کــره می کننــد. گاز ایــران مذا شــرکت 

گاز جهان در راه ایران مدیران بزرگ ترین شرکت 
قــرارداد  دومیــن  امضــای  از  صنعــت  وزیــر  معــاون 
ســرمایه گذاری خارجــی صنعــت خــودروی ایــران خبــر 
قــرارداد همــکاری  فرانســه،  گفــت: ســیتروئن  و  داد 
کــرده اســت.  خــود بــا ســایپا را در روزهــای اخیــر امضــا 
حضــور  قــرارداد  دومیــن  گفــت:  معظمــی  منصــور 
ســرمایه گذاران خارجــی در صنعــت خــودروی ایــران 

گذشــته میان شــرکت  در روزهــای 
بــه  فرانســه  ســیتروئن  و  ســایپا 
قــرارداد  ایــن  کــه  رســیده  امضــا 
بــا  و  جوینت ونچــر  صــورت  بــه 
در  شــرکت  ایــن  ســرمایه گذاری 
کاشــان عملیاتــی  ســایت ســایپای 

خواهــد شــد. 
معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
براســاس  افــزود:  تجــارت  و 

شــرکت  ایــن  رســیده،  امضــا  بــه  کــه  قــراردادی 
بــه  را  خــود  خارجــی  مالــی  منابــع  بایــد  فرانســوی 
ــد  ــایت تولی ــز س ــایپا نی ــی س ــرکت ایران ــران آورد و ش ای
ــروژه  ــوان آورده پ ــه عن کاشــان را ب خــودروی خــود در 

می دهــد.  قــرار  ســیتروئن  اختیــار  در 
کــه چندیــن  ایــن اســت  بــر  قــرار  کــرد:  وی تصریــح 
کالس جدیــد بــه صــورت مشــترک از  مــدل خــودرو در 
کــه 60 درصــد  ســوی ایــن دو خودروســاز تولیــد شــود 
بازارهــای  بــه  آن  درصــد   40 و  داخــل  بــازار  بــه  آن 

صادراتــی ارســال خواهــد شــد. 
گســترش  رییــس هیئــت عامــل ســازمان 
و نوســازی صنایــع ایــران اظهــار داشــت: 
کار طراحــی، مهندســی و تامیــن منابــع 
فرانســوی  شــرکت  ایــن  ســوی  از  مالــی 
نیــز  ســایپا  و  گرفــت  خواهــد  صــورت 
نخواهــد  مالــی  صــورت  بــه  آورده ای 

داشــت. 
ســیتروئن  کــرد:  خاطرنشــان  معظمــی 
عــالوه بــر انتقــال دانــش فنــی، ســرمایه 
کــه  قــراردادی  کــرد. در  ایــران وارد خواهــد  بــه  نیــز 
رســیده امضــا  بــه  ســایپا  و   میــان شــرکت ســیتروئن 

ایــن شــرکت فرانســوی قــرار اســت 500 میلیــون دالر 
کنــد. ســرمایه را وارد ایــران 

روزنامه هــای  ســردبیران  و  مســئول  مدیــران  از  جمعــی   
کیمیای وطن

   محمد حاجیان
ــا  ــا حضــور در ذوب آهــن در نشســت تعاملــی ب اصفهــان ب
مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل ایــن شــرکت حاضــر شــدند و از خــط تولیــد 
مســئول  مدیــر  حاجیــان،  مظفــر  کردنــد.  بازدیــد  توســعه  پروژه هــای  و 
کیمیــای وطــن، رضــا محزونیــه، مدیــر مســئول روزنامــه نســل  روزنامــه 
کبــری، ســردبیر روزنامــه  کبــری، مدیــر مســئول و امیــر ا فــردا، عبدالمحمــد ا
ج ناظمــی، مدیــر مســئول روزنامــه نصــف جهــان و  اصفهــان امــروز، ایــر
مجتبــی شــاهمرادی، ســردبیر روزنامــه اصفهــان زیبــا و تنــی چنــد از دیگــر 
ــرات  ــه نظ ــان نقط ــه بی ــت ب ــن نشس ــانه ها در ای ــن رس ــت اندرکاران ای دس
آهــن  ذوب  بــا  همــکاری  و  تعامــل  افزایــش  روش هــای  دربــاره  خــود 

اصفهان پرداختند.
کشور از شرایط خوبی برخوردار نیست   صنعت فوالد 

مهنــدس صادقــی در ایــن دیــدار طــی ســخنانی، رســانه ها را یــاور صنعــت 
کشــور بــه رغــم  کنونــی، صنعــت فــوالد  گفــت: در شــرایط  کشــور دانســت و 
رســانه ها  و  نیســت  برخــوردار  خوبــی  شــرایط  از  بــازار  در  نســبی  رونــق 
افــزود:  وی  کننــد.  مشــکالت  ایــن  متوجــه  را  مســئوالن   می تواننــد 
ذوب آهــن اصفهــان بــه دالیــل مختلــف بــا مشــکالت بیشــتری نســبت بــه 
ســایر صنایــع فــوالدی مواجــه اســت و از طرفــی مشــکالت ایــن شــرکت بــه 
کار دارد، تبعــات  دلیــل اینکــه بــا معــادن و شــرکت های بســیاری ســر و 
گســترده تری نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت؛ لــذا نبایــداز مشــکالت ایــن 
مجتمــع بــزرگ صنعتــی غافــل شــد. مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان 
گفــت: از ابتــدای  بــا اشــاره بــه حجــم ســنگین بدهی هــای ایــن شــرکت 
کاهــش قیمــت  مســئولیت خــود در ایــن شــرکت بــرای حــل مشــکالت، 
تمام شــده محصــوالت را بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن راهکارهــا دنبــال 
کــه حاصــل  کــردم. بدیــن منظــور بیــش از 2 هــزار اقــدام برنامه ریــزی شــد 
کاهــش 550 تومانــی قیمــت  کنــون  ایــن اقدامــات فنــی و تکنیکــی تــا 
کــرد:  تمام شــده محصــوالت ایــن شــرکت اســت. مهنــدس صادقــی تصریــح 
کــه حــدود  کــوره بلنــد شــماره 2 بــود  یکــی از ایــن اقدامــات اساســی، توقــف 
کاهــش داد و نه تنهــا باعــث  کیلــو، قیمــت تمام شــده را  ۳00 تومــان در هــر 
کاهــش میــزان تولیــد نشــد، بلکــه افزایــش تولیــد را نیــز بــه همــراه داشــت. 
ح تــوازن تاســیس شــد  کــوره بلنــد شــماره ۳ ذوب آهــن در طــر وی افــزود: 
کــوره در نــورد ســبا جــذب شــود، امــا بــا جــدا شــدن  و قــرار بــود مــذاب ایــن 
ایــن نــورد از ذوب آهــن، عمــال مــذاب مــازاد داشــتیم. در واقــع در ذوب 
ح تــوازن  گذشــته ســرمایه گذاری ســنگینی بــرای طــر آهــن طــی ســال های 
کــه بــا جــدا شــدن نــورد ســبا، ایــن ســرمایه گذاری تــا حــدود  گرفتــه  صــورت 

ــد. ــر مان ــادی بی اث زی
کوره بلند   تزریق پودر زغال در 

کــرد: یکــی دیگــر از پروژه هــای  مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان تصریــح 
در  تومــان   100 میــزان  بــه  تمام شــده  قیمــت  کاهــش  بــرای  مــا  مهــم 
کــه در نهایــت ســاالنه ۳00 میلیــارد تومــان صرفــه اقتصــادی  کیلــو  هــر 
کــه مناقصــه  کــوره بلنــد اســت  بــه همــراه دارد، تزریــق پــودر زغــال در 
کــه امیــدوارم تــا 6 مــاه آینــده بــه  گردیــد  آن برگــزار و برنــده مشــخص 
نتیجــه برســد. مهنــدس صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه ذوب آهــن قــادر بــه 
پرداخــت بدهی هــا تنهــا بــا اتــکا بــه تولیــدات خــود نیســت، یکــی دیگــر 
اســتفاده  را  بدهی هــا  پرداخــت  بــرای  شــرکت  ایــن  اســتراتژی های  از 
اصفهــان  در  موجــود  زمین هــای  همچــون  مختلــف  پتانســیل های   از 
ــوان  ــا بهره گیــری از ت گفــت: تــالش می کنیــم ب فوالدشــهر و ... دانســت و 
ــروش  ــا ف ــم و ب کنی ــرا  ــا اج ــن زمین ه ــی در ای ــای مهم ذوب آهــن، پروژه ه

کنیــم.  آن هــا بدهی هــای ســنگین ایــن شــرکت را پرداخــت 
مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان ســال تــالش 
را پرداخــت  ایــن شــرکت  از بدهی هــای  می کنیــم 1200 میلیــارد تومــان 
گرفتــن از  ــرای حــل ایــن مشــکل، بهــره  ــا ب ــزود: برنامــه دیگــر م کنیــم،  اف
یــک ســرمایه گذار خارجــی اســت تــا بدیــن ترتیــب تمــام بدهــی مــا در یــک 
کمتــری داشــته باشــیم.  جــا متمرکــز شــود و بــرای پرداخــت آن مشــکالت 
بــرای  گذشــته  کــرد: ذوب آهــن اصفهــان طــی دهه هــای  وی تصریــح 
کشــور از جملــه فــوالد خراســان و ... هزینــه  ســاخت واحدهــای فــوالدی در 
کــه ایــن شــرکت بــه دالیــل مختلــف بــا  بســیاری نمــوده اســت و امــروز 

کــرد. مشــکل مواجــه شــده، نبایــد آن را بــه حــال خــود رهــا 
  ذوب آهن اصفهان، صنعتی تأثیرگذار

آن  تاثیــر  و  فرهنگــی  مســایل  اهمیــت  بــر  کیــد  تا بــا  صادقــی  مهنــدس 
گفــت: ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان صنعتــی  بــر مســایل اقتصــادی 
ــه مســایل فرهنگــی و اجتماعــی  ــد نســبت ب کشــور، نمی توان ــذار در  تاثیرگ
ایــن  انجــام  قطعــا  و  باشــد  بی تفــاوت  مــردم  و  خــود  کارکنــان  جهــت 
رسانه هاســت.  از  گرفتــن  یــاری  مســتلزم  اجتماعــی،  مهــم  مســئولیت 
نیــز در  آهــن اصفهــان  کجبــاف، مدیــر روابــط عمومــی ذوب  مهنــدس 
ابتــدای ایــن نشســت، از تعامــل و همــکاری خــوب روزنامه هــای اصفهــان 
گفــت: برگــزاری ایــن نشســت، ایــن پیــام  کــرد و  بــا ایــن شــرکت قدردانــی 
کــه مطابــق اســتراتژی های مدیریــت عالــی شــرکت در ســال جــاری  را دارد 
ــر  ــج موث ــاهد نتای ــانه ها متحــول خواهــد شــد و ش ــل ذوب آهــن و رس تعام

خواهیــم بــود.

ح شد: در دیدار مسئوالن روزنامه های اصفهان با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطر

کشور و رسانه ها ضرورت هم افزایی و تعامل صنعت فوالد 

کلیک

اخبار کوتاه 

رفع ریپورت تلگرام
ــج  ــران رای کارب ــی اســت بیــن      مدت

سرویس  اقتصاد
  آیدین بهاری

کــه می گوینــد برایــم  شــده اســت 
ج  کنیــد تــا از ریپــورت خــار تعــدادی اســتیکر ارســال 
ع از طــرف تلگــرام  کــه صحــت ایــن موضــو شــوم 

تایید نشده است. 
کــه بــا توجــه بــه رمزنگاری  نکتــه اصلــی ایــن اســت 
ــه  ــن تنبی ــد ای ــما بتوانی ــه ش ــرام اینک ــت تلگ و امنی
را دور بزنیــد، امکان پذیــر نیســت و صرفــا وقــت 
کــه زمــان تنبیــه  خــود را تلــف می کنیــد و تــا زمانــی 
آزاد  شــما  دسترســی  اســت  نکــرده  پیــدا  خاتمــه 

نخواهــد شــد.
گوشی هوشمند 100 هزارتومانی

گوشــی اندرویــدی  شــرکت BLU بــه تازگــی یــک 
کــه مــورد  کــرد  جالــب را بــا نــام Energy JR معرفــی 

گرفــت. کاربــران جهانــی قــرار  توجــه 
ســاخته  گونــه ای  بــه  هوشــمند  گوشــی  ایــن   
گــر بــه صــورت  کــه بــا هــر بــار شــارژ، ا شــده اســت 
 ۷2 مــدت  بــه  کنیــد،  اســتفاده  آن  از  اســتاندارد 
بــه  و  خــود ذخیــره می کنــد  در  را  انــرژی  ســاعت 
شــارژ  بــار  هــر  در  گفــت  می تــوان  دیگــر  عبــارت 
گوشــی هوشــمند اســتفاده  کامــل از ایــن   ســه روز 

کرد.
باتــری  کــه  پاییــن  رده  هوشــمند  گوشــی  ایــن   
پرقدرتــی را در خــود جــا داده اســت، تنهــا ۳2 دالر 

دارد.  قیمــت 
 4.4 نســخه  هوشــمند  گوشــی  ایــن  روی  بــر 
شــده  نصــب  کیت کــت  اندرویــد  عامــل  سیســتم 
اســت و از دیگــر امکانــات آن می تــوان بــه رم 256 

کــرد.  اشــاره  مگابایتــی 
Wi- بی ســیم  گیرنــده  هوشــمند  گوشــی  ایــن 
دیگــر  قابلیت هــای  اســت.  داده  جــا  خــود  را   Fi
ســیم کارت  دو  از  همزمــان  پشــتیبانی  شــامل  آن 
دوربیــن اصلــی ۳.2 مگاپیکســلی، دوربیــن ســلفی 

می شــود. میلی آمپــری   ۳000 باتــری  و   VGA
تغییرات روی پی دی اف

ویرایــش   PDF فایل هــای  مشــخصات  از  یکــی 
بســیار  زیــادی  مــوارد  در  کــه  آن هاســت  ســخت 
کار تبدیــل   smallpdf کاربــردی اســت. وب ســایت
فایل هــای پــی دی اف را بســیار راحــت می کنــد. 
کارهــای  انــواع  می توانیــد  وب ســایت  ایــن  بــا 
دهیــد. انجــام  خــود   PDF فایــل  بــا  را  ممکــن 

انــواع   smallpdf وب ســایت  بــه  ورود  بــا   
کــه می توانیــد  را مشــاهده می کنیــد  گزینه هایــی 
کــدام عمــل مدنظــر خــود را  کلیــک روی هــر  بــا 

دهیــد. انجــام 
 فشــرده ســازی، چرخــش صفحه هــا، بازگشــایی 
 PDF فایل هــای  ادغــام  و  کــردن   تکه تکــه 
و   Word اســناد  بــه   PDF فایل هــای  تبدیــل 
اســناد  بــه   PDF فایل هــای  تبدیــل  برعکــس، 
 PDF کســل، تبدیــل فایل هــای گســترده ا صفحــه 
تبدیــل فایل هــای   ،JPG فرمــت  بــا  بــه تصاویــر 
PDF بــه فرمــت PPT بخشــی از قابلیت هــای ایــن 

برنامــه اســت.

کرد :  ح  دکتر سبحانی مطر

ایران، بزرگ ترین تولیدکننده 
آهن اسفنجی دنیا 

 ایــران در مــاه مــارس بــا تولیــد یــک میلیــون و290 هــزار تــن 
آهــن اســفنجی بــه روش احیــای مســتقیم جایــگاه خــود در 
کــرد. کل تولیــد ســه  تولیــد ایــن محصــول میانــی را حفــظ 
ماهــه اول ســال 2016در ایــران بــه ۳.۷ میلیون تن رســید که 
اندکــی بیــش از تولیــد ۳.6 میلیــون تنی در کشــور هند اســت. 
ــه  ــا فاصل کشــور عربســتان ســعودی ب ــران و هنــد،  پــس از ای
ــان  ــگاه ســوم قــرار دارد. در جری کشــور در جای ــاد از ایــن دو  زی
چهارمیــن همایــش آهــن اســفنجی و گندلــه متــال بولتــن که 
هفته گذشته در دبی برگزار شد بهرام سبحانی، مدیر عامل 
فــوالد مبارکــه و رییــس انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایــران در 
ــد  ــزار ش ــش برگ ــن همای ــه ای ــه در افتتاحی ک ــود  ــخنرانی خ  س
ضمــن اشــاره بــه جایــگاه صنعــت فــوالد در ایــران و جهــان، 
کــرد و  بــه مزیت هــای تولیــد آهــن اســفنجی در ایــران اشــاره 
درخصــوص افزایــش تولیــد ایــن محصــول بــا بهره بــرداری از 
طرح هــای در دســت اجــرا توضیحاتی ارایه کرد. خاطرنشــان 
می گــردد راه انــدازی گــرم واحــد احیــای مســتقیم طــرح فــوالد 
سفیددشــت چهارمحــال بختیــاری بــا هــدف تولیــد ســالیانه 
800 هــزار تــن آهــن اســفنجی در هفتــه جــاری آغــاز می شــود 
تــا بــه عنــوان اولیــن طــرح از مجموعــه پروژه های موســوم به 
طرح هــای اســتانی توســط شــرکت فــوالد مبارکــه در آســتانه 

گیــرد. بهره بــرداری قــرار 

کارساز نشد شکایت صرافان 
ح شــکایت صرافــان از بانــک مرکــزی در شــورای رقابــت  طــر
کارســاز نشــد و همچنــان صرافی هــا ملــزم بــه اجــرای  هــم 
شــورای  هســتند.  بانــک  ایــن  جنجالــی  دســتورالعمل 
کــه قــرار بــود روز دوشــنبه شــکایت انجمــن صنفــی  رقابــت 
کارفرمایــی خدمــات فنــی ســکه و صرافــان اســتان تهــران را 
دربــاره مصوبــه جنجالــی دســتورالعمل انطبــاق صرافی هــا 
باشــد  داشــته  کار  دســتور  در  مرکــزی  بانــک  مقــررات   بــا 
 در نهایــت شــکایت مربوطــه را وارد ندانســت. رضــا شــیوا
گفــت: بــا توجــه بــه  رییــس شــورای رقابــت در ایــن بــاره 
توضیحــات دو طــرف شــورا در نهایــت شــکایت مطروحــه 
انجمــن صنفــی از بانــک مرکــزی را بــا ارزیابــی مســتندات 
کــه انجمــن  مــورد قبــول ندانســت؛ ایــن در حالــی اســت 
صنفــی کارفرمایــی خدمــات ســکه و صــراف تهــران معتقدند 
ــه  ــه بانــک مرکــزی رفتارهــای تبعیض آمیــزی را نســبت ب ک
شــرکت های تضامنــی و شــرکت های ســهامی خــاص انجــام 
کــه شــورا ایــن موضــوع را تاییــد نکــرد. طبــق ایــن  می دهنــد 
دســتورالعمل، حداقــل ســرمایه اولیــه تاســیس صرافی هــای 
موسســات  و  )بانک هــا  اعتبــاری  موسســات  بــه  متعلــق 
اعتبــاری غیربانکــی( و نیــز صرافی هــای هفــت شــهر تهــران 
ج اصفهــان، شــیراز، مشــهد، اهــواز و تبریــز 4 میلیــارد  کــر

ــد. ــن ش ــان تعیی ــارد توم ــهرها 2 میلی ــایر ش ــان و در س توم

حتما بخوانید!
3مدیران بزرگ ترین شرکت گاز جهان... چهار شنبه   22  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 151 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع مبلمان راحتی در بازار )تومان(

مبل راحتی کاپری آریا

مبل راحتی لئونارد

2.570.000

1.340.000 

1.940.000 

1.850.000

2.350.000

1.780.000

1.680.000

قیمت مبل راحتی جدید لیندا

مبل راحتی نفیس آریا

مبل راحتی پارامونت

مبل راحتی آیدا

مبل راحتی شزلینگ

فوالدشــهر  احــوال  ثبــت  اداره  افتتاحیــه  مراســم 
و  شــهدا  معظــم  خانــواده  از  جمعــی  حضــور  بــا 
ایثارگــران، مســئوالن شــهر و شهرســتان و مدیــر 
کل اداره ثبــت احــوال اســتان اصفهــان در ســالن 
آمفی تئاتــر شــهرداری برگــزار شــد. مهنــدس مرادی 
شــهردار فوالدشــهر ضمــن خیــر مقــدم و تبریــک 
گفــت: پایه گــذاری و احــداث فوالدشــهر در ســال 1۳4۷ بــوده  بعثــت پیامبــر بزرگــوار اســالم 
اســت. رشــد جمعیــت در اســتان و منطقــه موجــب تصمیم گیــری بــرای احــداث ۳2.000 
کــم موجــود  کــه جوابگــوی ســرریز جمعیــت و ترا ح مســکن مهــر شــد  واحــد مســکونی در طــر
کنــون فوالدشــهر بالــغ بــر 80 هــزار نفــر جمعیــت دارد و وجــود دســتگاه های  باشــد. هم ا
خدمات رســانی در ایــن شــهر ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت. در پایــان ایــن مراســم بــه 
کل ثبــت  پــاس زحمــات مســئوالن لــوح سپاســی از طــرف آقــای حاجی رحیمیــان، مدیــر 
احــوال اســتان اصفهــان بــه آقــای مهنــدس مــرادی شــهردار فوالدشــهر، هوشــنگ رضایــی، 
رییــس شــورای اســالمی فوالدشــهر، مهنــدس نامــداری، مدیــر عامــل شــرکت عمــران و آقــای 
احمــدی، سرپرســت اداره ثبــت احــوال فوالدشــهر تقدیــم شــد و حســن ختــام ایــن مراســم 
حضــور در ســاختمان اداره ثبــت احــوال فوالدشــهر و افتتــاح آن و ثبــت و صــدور اولیــن 

ــود. ــهر ب ــهر فوالدش ــوزادان ش ــی از ن ــرای یک ــنامه ب شناس

کرد: ح  شهردار فوالدشهرمطر

ضرورت ایجاد دستگاه های خدمات رسانی در شهر   

 

سیتروئن، رسما وارد ایران شد



استاندار اصفهان:

ایجاد بانک استانی را پیگیری می کنیم
اســتاندار اصفهــان گفــت: بــه دنبــال ادغام چند موسســه مالی 
و اعتبــاری در اصفهــان و ایجــاد یــک بانــک اســتانی هســتیم 
کــه منابــع آن صــرف امــور اســتانی شــود. رســول زرگرپــور در 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب 
گــر بــرای تشــکیل یــک بانــک اســتانی ۱۰ ســال  اظهــار داشــت: ا
قبــل اقــدام می شــد، ظــرف یــک هفتــه بــه نتیجــه می رســید؛ 
بــرای  مجــوزی  هیــچ  مرکــزی  بانــک  حاضــر  حــال  در  امــا 
ــرد: بــه همیــن  ک ــان  ــد. وی بی ــادر نمی کن تاســیس بانــک ص
منظــور آخریــن تصمیــم شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی اســتان، ادغــام چنــد موسســه مالــی و اعتبــاری 
اصفهانــی در قالــب یــک موسســه بــرای جــذب منابــع اســتان 
و صــرف آن در همیــن اســتان بــوده اســت. اســتاندار اصفهــان 
افــزود: در ســال ۹۲، نســبت مصــارف بــه منابــع بانکــی در 
کنــون بــه ۸۶ درصــد رســیده اســت  اســتان ۵۲ بــود و هم ا
کشــور در اصفهــان موجــب  و وجــود ۱۰ درصــد منابــع بانکــی 
جذابیــت ایــن اســتان بــرای بانک هــا و موسســات مالــی شــده 
اســت. وی بــا اشــاره بــه موضــوع موسســات غیرمجــاز پولــی و 
مالــی و پرونــده موسســه مالــی و اعتبــاری ثامن  الحجج گفت: 
از اوایــل ســال گذشــته با توجــه به موضع بانک مرکــزی درباره 
موسســات بــدون مجــوز، مشــکالتی بــرای ســپرده گذاران ایــن 
موسســات پیــش آمــد و اســتانداری اصفهان نیز از همــان ابتدا 
بــا کمــک قــوه قضاییــه توانســت مبالغ موجــود در حســاب ها را 
بــه کنتــرل خــود درآورد و بــه پرداخــت مطالبات ســپرده گذاران 

تــا ســقف ۳۵۰ میلیــون ریــال بپــردازد.

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 

اصفهان عنوان کرد:

احتمال بارش تگرگ در اصفهان
اصفهــان  هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  مرکــز  رییــس 
ــر هــوای اصفهــان ــدار ب ــه ورود ســامانه ناپای ــا توجــه ب  گفــت: ب
ــار  ــش اظه ــن خدابخ ــود دارد. حس ــرگ وج ــارش تگ ــال ب احتم
فعالیــت  بیانگــر  هواشناســی  نقشــه های  تحلیــل  داشــت: 
ســامانه ناپایــدار بــر روی اســتان اصفهــان تــا اواخــر هفته اســت. 
کنــده رگبــاری  وی بیــان داشــت: بــر ایــن اســاس بارش هــای پرا
و رعــد و بــرق، وزش بــاد نســبتا شــدید بــرای بیشــتر نواحــی 
دمــای  پیش بینــی  بــه  وی  می شــود.  پیش بینــی  اســتان 
هــوای اصفهــان پرداخــت و افــزود: دمــای هــوا طــی ۲۴ ســاعت 
آینــده در بیشــتر مناطــق اســتان ۳ تــا ۵ درجــه افزایــش خواهــد 
اســتان اصفهــان  نقــاط  بیشــتر  کــرد: در  اعــالم  داشــت. وی 
گــزارش شــده اســت. ــاران طــی امــروز و فــردا  احتمــال بــارش ب

اخبار  کوتاه 

شهردار اصفهان در سمینار آموزشی فن آفرینی 
برای کشورهای در حال توسعه:

 چشم انداز اصفهان 
رسیدن به شهر دانش محور است

شــهردار اصفهــان گفــت: چشــم انــداز شــهر اصفهان و شــهرداری 
در برنامــه ۵ســاله و ۵۰ســاله بــرای رســیدن بــه شــهر دانش محور 
ــدی  ــن، مه ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ــت. ب ــده اس ــی ش پیش بین
کشــور هــای  جمالــی نــژاد در ســمینار آموزشــی فن آفرینــی بــرای 
ــت  ــزاری اس ــال برگ ــی در ح ــل عباس ــه در هت ک ــعه  ــال توس در ح
جایــگاه  از  تاریخــی  مختلــف  ادوار  در  اصفهــان  کــرد:  اظهــار 
کــه در ۳ دوره، پایتخــت  باشــکوهی برخــوردار بــوده؛ بــه طــوری 
آثــار  اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  می شــده  محســوب  کشــور 
گــوش، چشــم و زبــان را خســته  تاریخــی اصفهــان هیــچ گاه 
ــه لحــاظ زیبایی هــا و  ــرد: شــهر اصفهــان ب ک کنــد، اظهــار  نمــی 
ح بــوده اســت.  فضــای سرســبزش بــه عنــوان بــاغ شــهر مطــر
گفــت: معابــر و محله هــای شــهر اصفهــان  شــهردار اصفهــان 
تاریــخ زیبــا و مانــدگار ایــن شــهر را نشــان می دهــد و بــا اینکــه 
کــه از پایــان پایتخــت سیاســی ایــن  حــدود ۳۰۰ ســال اســت 
گــذرد، امــا اهمیــت، شــکوه و ویژگــی هــای اصفهــان  شــهر مــی 
کــه دیگــر  باعــث شــده تــا هرگــز ایــن بــاور بــه ایــن شــهر القــا نشــود 
ــای  ــار و زیبایی ه ــه داد: آث ــژاد ادام ــی ن ــت. جمال ــت نیس پایتخ
کــه بــا تــالش هــای خودشــان  کســانی را  شــهر اصفهــان یــاد 
ایــن زیبایــی آفریده انــد، زنــده می کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کانــون علــم، فرهنــگ و هنــر بــوده اســت  اصفهــان از دیربــاز 
کــرد: اصفهــان ۴۰۰ ســال پیــش نیــز شــهر خــالق و  خاطرنشــان 
دانش محــور بــود و آثــار تاریخــی ایــن شــهر بیانگــر ایــن موضــوع 
اســت. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته نصــف 
کــرد:  اظهــار  پیوســت،  خــالق  شــهرهای  شــبکه  بــه  جهــان 
خوشــبختانه چشــم انــداز شــهر اصفهــان و شــهرداری در برنامــه 
۵ســاله و برنامه هــای بلندمــدت ۵۰ســاله بــرای رســیدن به شــهر 
دانش محــور پیش بینــی شــده اســت. جمالــی نــژاد بــا اشــاره بــه 
ــهرک  ــت: ش گف ــان  ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــت ش فعالی
ــز  ک ــس مرا ــازمان موس ــن س ــان، اولی ــی اصفه ــی و تحقیقات علم
کشــور محســوب مــی شــود  رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوری در 
کــه در حــال حاضــر بیــش از ۴۵۰ شــرکت و موسســه دانش بنیــان 
ــهرک  ــن ش ــوب ای ــاط خ ــه ارتب ــد. وی ب کنن ــی  ــت م در آن فعالی
واســطه  بــه  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  اصفهــان   شــهرداری  بــا 
فعالیت هــای ارزشــمند شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
کــز رشــد و  یونســکو بــرای راه انــدازی مرکــز منطقــه ای توســعه مرا
پارک هــای علــم و فنــاوری در اصفهــان اقــدام کــرده اســت و ایــن 
برنامــه آموزشــی یکــی از برنامــه هــای مرکــز منطقــه ای یونســکو 
اصفهــان ) آیریــس( اســت. شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــیس ش ــال تاس ــتمین س ــال بیس امس
کــرد: شــهرداری اصفهــان همــواره از  اصفهــان اســت، تصریــح 
برنامــه هــای مرکــز منطقــه ای یونســکو در اصفهــان )ایریــس( و 

کــرده اســت. شــهرک علمــی و تحقیقاتــی حمایــت 

اخبار کوتاه 

کــه ســویه های جدیــد آن از مرزهــای  بیمــاری تــب برفکــی 
کــرد در  کشــور شــد و بســیاری از اســتان ها را درگیــر  شــرقی وارد 
کنــون  کــرد؛ امــا ایــن بیمــاری ا یــزد هــم نگرانی هایــی ایجــاد 
جملــه  از  برفکــی  تــب  اســت.  کنتــرل  تحــت  کامــال  یــزد  در 
کــه دام هــای زوج ُســم نظیــر  بیماری هــای ویروســی اســت 
گوســفند و بــز را درگیــر می کنــد و بــا ایجــاد زخــم در دهــان  گاو، 
گرچــه ایــن  و ُســم دام هــا، آن هــا را دچــار مشــکل می کنــد. 
بیمــاری بیــن انســان و دام مشــترک نیســت و از ایــن لحــاظ 
گله هــای  بــه  می توانــد  امــا  نــدارد،  وجــود  خاصــی  نگرانــی 
کنــد. ایــن بیمــاری دام هــای بالــغ را  دام صدمــه جــدی وارد 
ــازه متولد شــده  ــر دام هــای جــوان و ت گ ــا ا ــی نمی کنــد، ام قربان
ــاد  ــا زی ــدن آن ه ــف ش ــال تل ــوند، احتم ــاری ش ــن بیم ــر ای درگی
اســت. تــب برفکــی درمــان نــدارد و تنهــا راه پیشــگیری از آن 
ع  کسیناســیون اســت؛ بــه همیــن دلیــل نیــز دامــداران از شــیو وا
ــی  ــد درمان ــرا نمی توانن ــد؛ زی ــران بودن ــیار نگ ــاری بس ــن بیم ای

ــد. ــاری بیابن ــن بیم ــرای ای ــی ب قطع
در  برفکــی  تــب  دربــاره  یــزد  اســتان  دامپزشــکی  کل  مدیــر   
کانون هــای  تــا ســال ۹۴،  بــا مهــر اظهــار داشــت:  گفت وگــو 
بیمــاری تــب برفکــی در اســتان یــزد در حــد بســیار پایینــی بــود 
کشــور، تامیــن  ــه خاطــر مســایل بودجــه ای  امــا در ســال ۹۴ ب
کســن بــا مشــکل مواجــه و در نهایــت باعــث شــد ایمن ســازی  وا
کسیناســیون قــرار  کــه هــر ســال تحــت پوشــش وا دام هایــی 
حــدادزاده  کبــر  علی ا گیــرد.  قــرار  تاثیــر  تحــت  می گرفتنــد، 
کــرد: عــالوه بــر ایــن، ســویه های ایــن بیمــاری در ســال  عنــوان 
کشــور وارد شــد و درگیــری شــدیدی در  ۹۴ از مرزهــای شــرقی 

بعضــی مناطــق بــه وجــود آورد.
   مشکل حادی در استان یزد وجود ندارد

ــزد  ــر اینکــه در ی کیــد ب ــا تا ــزد ب کل دامپزشــکی اســتان ی ــر  مدی
گــزارش نشــده اســت، افــزود: ایــن بیمــاری  هیــچ مــورد حــادی 
ــن  ــی از ای ــده و نگران ــرل درآم کنت ــت  ــزد تح ــتان ی ــال در اس عم

بابــت وجــود نــدارد.
گــر زیــر  گلــه شــود، ا  وی یــادآور شــد: ایــن بیمــاری وقتــی وارد 
می شــود؛  تزریــق  کســن  وا کنــد،  ایجــاد  درگیــری  درصــد   ۱۵
اطــراف  گله هــای  بــه  باشــد،  درصــد   ۱۵ از  بیشــتر  گــر  ا امــا 

دام هــای  داد:  ادامــه  حــدادزاده  می شــود.  زده  کســن  وا نیــز 
ع ســالی ســه تــا چهــار مرتبــه علیــه تــب  اســتان یــزد در مجمــو
یــزد  در  نیــز  جدیــدی  ح  طــر و  می شــوند  کســینه  وا برفکــی 
کسیناســیون  ح وا کشــور آغــاز می شــود. طــر همزمــان بــا سراســر 
ــه مــدت  دام هــای ســبک و ســنگین در اســتان یــزد از امــروز ب
تــا ۲۰ خردادمــاه در یــزد انجــام می شــود و  یــک مــاه یعنــی 
کــز نگهــداری دام کســیناتور بــا مراجعــه بــه مرا کیپ هــای وا  ا
ــبک  ــای س ــژه دام ه ــا، به وی ــردن دام ه ک ــینه  کس ــه وا ــدام ب  اق

می کنند.

کسیناسیون    وا
گفــت:  معــاون ســالمت دامپزشــکی اســتان یــزد در ایــن زمینــه 
از ۲۰ اردیبهشــت ماه بــه مــدت یــک مــاه، دام هــای اســتان یزد 
کســینه می شــوند و امیدواریــم  علیــه بیمــاری تــب برفکــی وا
کــه بــه صــورت سراســری اجــرا می شــود  ح  بــا اجــرای ایــن طــر
کشــور  ج از  کــه از خــار بتوانیــم ســویه های جدیــد تــب برفکــی 
کنیــم. محمدرضــا متوسل الحســینی افــزود:  وارد شــده را مهــار 
ح، ۴۰ تــا ۵۰ هــزار دام ســنگین و تقریبــا ۳۰۰  در قالــب ایــن طــر
کســیناتور اســتان  کیپ هــای وا هــزار رأس دام ســبک توســط ا

کســینه می شــوند. یــزد علیــه تــب برفکــی وا
شهرســتان های  همــه  در  کیپ هــا  ا ایــن  شــد:  یــادآور  وی   
اســتان حضــور خواهنــد یافــت و هــر شهرســتان هــر روز حداقــل 
کیــپ از ســوی دامپزشــکی خواهــد بــود.  شــاهد حضــور دو ا
دام هــای  بــرای  کســن  وا کــرد:  تصریــح  متوسل الحســینی 
کسیناســیون دام هــای  ــرای وا ــگان اســت و ب کامــال رای ســبک 
کمبــود مواجــه شــویم، بــه ناچــار  کــه بــا  ســنگین در صورتــی 

از دامــداران دریافــت می شــود.  کســن  وا هزینــه 
وی یــادآور شــد: هماهنگــی بــا اتحادیــه دامــداران انجــام شــده 
کمبــودی احســاس شــود  کــه  ــی  ــزوم و در صورت و در صــورت ل

کســن تهیــه خواهــد شــد.  بــرای دام هــای ســنگین وا
معــاون ســالمت دامپزشــکی اســتان یــزد خواســتار همــکاری 
تــب  بیمــاری  علیــه  کســیناتور  وا کیپ هــای  ا بــا  دامــداران 
کســن،  کــرد: دامــداران از زمــان تزریــق وا کیــد  برفکــی شــد و تا
 دام خــود را تــا ۱۴ روز جابه جــا و هیــچ دام جدیدی نیز وارد گله

 نکنند.

کرد: کل دامپزشکی استان یزد عنوان  مدیر 

کردند دامپزشکان یزد تب برفکی را مهار 

کــره  پــس از نهایــی شــدن تفاهــم ابتدایــی بــا ســرمایه گذاران 
ابتدایــی  بررســی های  و  مطالعــات  انجــام  بــرای  جنوبــی 
ح راه آهــن اصفهــان بــه اهــواز، واحدهــای عملیاتــی آمــاده  طــر
ح ابتدایــی  کــردن طــر کار خــود را پــس از نهایــی  می شــوند تــا 
بــا هــدف  کــه  کیلومتــری  ریلــی ۵۴۰  ایــن خــط  کننــد.  آغــاز 

و  مرکــز  در  راه آهــن  مســافرتی  تــوان  افزایــش 
ترافیکــی  بــار  کاهــش  البتــه  و  کشــور  جنــوب 
راه آهــن جنــوب ســاخته خواهــد شــد، بناســت بــا 
ــره ای برنامــه ای دقیــق  ک مطالعــات طرف هــای 
کنــد تــا پــس از آن شــرایط بــرای برنامه های  پیــدا 
ــعود  ــید مس ــود. س ــم ش ــی فراه ــی و اجرای عملیات
نصــر اصفهانــی، معــاون ســاخت راه آهــن شــرکت 

گفت وگــو  کشــور در  ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل 
کــرد: واحدهــای عملیاتــی در ایــن پــروژه پــس از  بــا ایســنا اعــالم 

کار مطالعــات وارد خواهنــد شــد.  پایــان 
ح ایــن خــط  ــا قبــل از نهایــی شــدن طــر ــه ت ــان این ک ــا بی وی ب
ریلــی بــزرگ، امــکان اظهارنظــر دربــاره  جزییــات ایــن مســیر 

کنــون واحدهــای ســرمایه گذاری  کــرد: تا وجــود نــدارد، اعــالم 
کــره بــا طرف هــای خارجــی بودنــد  شــرکت ســاخت در حــال مذا
کــره  کشــور  کــه ایــن مســئله بــه یــک تفاهم نامــه نهایــی بــا 
منجــر شــد. معــاون ســاخت راه آهــن شــرکت ســاخت و توســعه 
کره ای هــا  کشــور افــزود: پــس از آنکــه  زیربناهــای حمل ونقــل 
ح ابتدایــی بــرای  طبــق مفــاد قراردادشــان طــر
کردنــد، می تــوان راجــع  ایــن مســیر را مشــخص 
بــه ابعــاد اجرایــی بــه شــکل دقیــق ســخن گفت؛ 
امــا تــا آن زمــان بایــد در انتظــار چگونگــی فراهــم 
مانــد.  باقــی  کار  مقدماتــی  مطالعــات  شــدن 
در  کــره ای  ســاخت  شــرکت  اعــالم  براســاس 
چارچــوب ایــن تفاهم نامــه بایــد ظــرف شــش 
مــاه مطالعــات و بررســی های الزم را بــرای احــداث ایــن خــط 
کشــور بــه  ح هــای زیربنایــی  کــه یکــی از بزرگ تریــن طر ریلــی 
ــس از آن دو طــرف تصمیــم  ــد و پ کنن ــد، نهایــی  ــاب می آی حس
کار را پیمانــکاران خارجــی بســازند یــا  کــه آیــا  گرفــت  خواهنــد 

ــود. ــذار ش گ ــی وا ــرف داخل ــه ط ــل ب کام ــور  ــه ط ــروژه ب پ

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در پیامــی فرا رســیدن 
امــام حســین)ع(، روز  مــاه شــعبان و والدت حضــرت 
العبــاس)ع(  ابوالفضــل  حضــرت  والدت  و   پاســدار 

گفت.  روز جانباز را تبریک 
ح  کامــل پیــام قاســم ســلیمانی دشــتکی بــه شــر متــن 
ذیــل اســت: نامگــذاری ســوم شــعبان، فرخنــده زادروز 

بــه  الحســین)ع(  اباعبــداهلل  حضــرت 
شــعبان،  چهــارم  و  پاســدار  روز  عنــوان 
العبــاس)ع(  ابوالفضــل  حضــرت  والدت 
و روز جانبــاز، بیانگــر ایــن حقیقــت اســت 
کــه پاســداران و جانبــازان عزیــز بــا الهــام از 
کــرم)ص( درس عــزت و  مکتــب رســول ا
کرامــت را آموختنــد و بــا تأســی از نهضــت 
از  دقیــق  و  درســت  درک  بــا  و  عاشــورا 

مقتضیــات فــراروی انقــالب و میهــن اســالمی همــواره 
در صحنــه ماموریت هــای خــود حضــوری بــه موقــع، 

داشــتند.  کارانــه  فدا و  موفــق 
ایثارگری هــا راســتین  تجلی گــر  جانبــاز   روز 

عزیــز  جانبــازان  ازخودگذشــتگی های  و  مجاهدت هــا 

کــه در مکتــب بــزرگ جانبــاز دشــت  و صبــوری اســت 
ایثــار و وفــاداری  کربــال و ســید و مــوالی خــود، درس 
مرادشــان  و  پیــر  دعــوت  بــه  لبیــک  در  و  خوانده انــد 
کردنــد و  جان هــای خویــش را ســپر تیــر دشــمنان اســالم 

ک میهــن اســالمی حراســت نمودنــد.  از آب و خــا
پرخیــر  مــاه  خجســته  اعیــاد  تبریــک  بــا  اینجانــب 
پاسداشــت  ضمــن  شــعبان،  برکــت  و 
کاری هــای  فدا و  سلحشــوری ها  تمامــی 
و  اســالمی  انقــالب  پاســداران 
جانبــازان  اســتقامت  و  جانفشــانی ها 
پاســدار  روز  غیــور،  آزادگان  و  ســرافراز 
جانبــازان  و  پاســداران  بــه  را  جانبــاز  و 
کــرده  گرانقــدر تبریــک و تهنیــت عــرض 
راه  پیمــودن  در  را  همــگان  موفقیــت  و 
رهنمودهــای  از  بهره گیــری  بــا  واالمقــام،  شــهیدان 
امــام  حضــرت  ایــران  اســالمی  جمهــوری  بنیانگــذار 
معظــم  مقــام  منویــات  پرتــو  در  و  خمینــی)ره( 
متعــال  خداونــد  درگاه  از  العالــی(  رهبری)مدظلــه 

می نمایــم. مســئلت 

راه آهن اصفهان - اهواز در دستان چشم بادامی هاپیام استاندار چهارمحال و بختیاری به مناسبت فرارسیدن روز پاسدار

حتما بخوانید!
احتمال بارش تگرگ در اصفهان چهارشنبه 22  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 151 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

ابالغ رای 
ونده:  پر شماره  تنظیم:94/12/15  یخ  تار   9409970350102211 دادنامه:  شماره 
عمران  آقای  خواهان:  شعبه:920469   بایگانی  شماره   9209980350100469
زند قاسم به نشانی خ رباط اول خ شیخ فائز کوی مطهری ک بهاران پ  جوانکی فر
زند علی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها:  93  خوانده : آقای حسن بدیعی فر
ونده ختم  1. مطالبه وجه سفته 2. تامین خواسته دادگاه با عنایت به محتویات پر

یر مبادرت به صدور رای می نماید. رسیدگی را اعالم و بشرح ز
رای دادگاه در خصوص دعوی عمران جوانکی بطرفیت حسن بدیعی به خواسته 
یال بابت وجه تعداد 2 فقره سفته واخواست نشده  مطالبه وجه به مبلغ 100/000/000 ر
ینه دادرسی  به شماره خزانه داری کل 329537 و 325030 بانضمام خسارت هز
ونده و  و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پر
ونوشت مصدق سفته های مدرکیه و نظر به اینکه  مالحظه دادخواست تقدیمی و ر
خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده  و 
ده  دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننمو
بقاء  به  توجه  با  و  مانده  اعتراض  و  ایراد  از  مصون  خواهان  ابرازی  مستندات  و 
اصول اسناد در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 519، 198، 194، 522 آیین دادرسی مدنی 
و ماده 307 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 
بر  زش واقعی سفته  و ار یال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه  ر
اعالمی  شاخص  اساس  بر  وصول  زمان  تا   92/4/18 یخ  تار از  تورم  نرخ  مبنای 
یق اجرای احکام مدنی  از طر از محاسبه  بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس 
رات در  به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقر
حق خواهان صادر و اعالم می دارد. محکومیت خوانده متضامنا با امیر نادری در 
وز پس از  دادنامه 877 ـ 93/6/31 می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر

وز قابل تجدیدنظر خواهی است.  ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 20 ر
د مومن زاده    4416/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  داو

ابالغ رای
یخ 95/1/3 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف  به تار
 941450 کالسه  ونده  پر و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان 
ونده ختم رسیدگی را اعالم  تحت نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پر
و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان: مجتبی مکاری نام پدر حسین با وکالت 
1ـ حسین محمدیان 2ـ نفیسه عرب زاده آدرس: اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، 
ارغوان طبقه سوم واحد 18  خوانده: رضا غالمی آدرس  ساختمان بانک تجارت 
یال به انضمام مطلق  مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ سی و چهارمیلیون ر
زند  خسارات دادرسی   رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای مجتبی مکاری فر
زند شعبانعلی  حسین با وکالت خانم نفیسه عرب به طرفیت آقای رضا غالمی فر
یال موجب سه فقره چک  به خواسته مطالبه وجه به میزان سی و چهار میلیون ر
 94/8/20 مورخ   58158 یال،  ر  12/000/000  94/6/20 مورخ   58156 شماره  به 
یال عهده بانک تجارت به  10/000/000 ر یال، 58157 مورخ 94/7/30  12/000/000ر
یدی  تجر اصل  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام 
دن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال  بو
دعوی  خوانده  اینکه  و  ثالث  اشخاص  یا  شخص  به  اولیه  دارنده  از  اسناد  این 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال 
د به نحوی از انحاء قانونی ارائه  ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو ننمو
وحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز  ده و دعوی مطر ننمو
به گواهی  با عنایت  و  بنابرمراتب فوق  فلذا  اند  باقی مانده  تردید  و  انکار  از  مبری 
صدور  و  وحه  مطر دعوی  در  خواهان  دن  بو ذینفع  احراز  و  صادره  پرداخت  عدم 

 1301 ماده  مدلول  و  اسناد  صدور  و  صحت  اصل  به  نظر  و  خوانده  ناحیه  از  آن 
د/  قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور  اصل سند/ اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان دال
بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
حل  شوراهای  محترم  اعضای  مشورتی  یه  نظر به  توجهًا  و  دین  استصحاب 
اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257 -1224-1321-1286-1284-1258 
-198-197-194 مواد  و  تجارت   214-211-210-286-249 مواد  و  مدنی  قانون 
یه تبصره الحاقی ماده  503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار
2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجتمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون 
پنج  و  هشتاد  و  سیصد  و  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر
دی  و و ور ینه های دادرسی  بابت خسارات دادرسی )هز یال  ر  435/000 یال  ر هزار 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله 
وکیل / وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجوه اسناد/ 
رسید چکها تا زمان وصول بر مبنای نرخ  یخ های سر تجاری مستند دعوی از تار
حق  در  د  شو می  تعیین  و  محاسبه  االجرا  حین  که  مرکزی  بانک  اعالمی  تورم 
ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  و ظرف  رای صادره غیابی  نماید.  خواهان محکوم می 
بیست  و سپس ظرف مدت  در همین شورا  ناحیه محکوم علیه  از  واخواهی  قابل 
یخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی  وز از تار ر
دادگستری اصفهان می باشد. و پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
یم هاشمی    4330/  قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان    مر

م الف
گهی ابالغ آ

ونده کالسه 950107د9 حسب شکایت  پر قپونی در  زند  فر راستین  وز  بهر آقای  اینکه  به  نظر 
زند اسماعیل به اتهام سرقت وجه نقد از طرف این دادیاری تحت  دانیها فر آقای محسن سو
دن محل اقامت ممکن نگردیده  یه نیز به واسطه معلوم نبو تعقیب می باشد و ابالغ احضار
نامبرده  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 مدت  ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  لذا 
یخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری دادسرای  ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تار
بهشتی  یعتی مجتمع قضایی شهید  در اصفهان خیابان شر واقع  انقالب اصفهان  و  عمومی 
ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  د.  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت 
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. شماره: 4422/م الف دادیار شعبه نهم  تار

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – مهران جدیدی
گهی ابالغ آ

ونده کالسه 950105 به اتهام  نظر به اینکه آقایان خدا مراد صالحی و خداداد صالحی در پر
یه  پرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضار مشارکت در سرقت احشام از طرف این باز
اجرای ماده 174  بدینوسیله در   . نگردیده  اقامت ممکن  دن محل  نبو به واسطه معلوم  نیز 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف مدت 
پرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع  یخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم باز یک ماه از تار
یعتی ساختمان مجتمع قضائی شهید بهشتی جهت  شماره پنج اصفهان واقع در خیابان شر
یخ  پاسخگویی به اتهام خویش  حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تار
ینه نشر آگهی از طرف دادگستری  انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. در ضمن هز
پرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب  پرداخت می گردد. شماره : 4411/ م الف باز

اصفهان
گهی احضار متهم  آ

بایگانی  شماره   9409980358900493  : ونده  پر شماره  ابالغیه:9510100354600621  شماره 
ونده کالسه 9409980358900493 برای  یخ تنظیم: 1395/02/13 در پر شعبه : 950034  تار
ده که رسیدگی به موضوع به  عباس عظیمی به اتهام سرقت گوشی همراه شکایتی طرح نمو
گردیده  تعیین   10:30 ساعت   1395/03/29 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این 

رات مواد  دن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقر است. با عنایت به مجهول المکان بو
115و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
ر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است  منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقر
رات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره : 4405/  در صورت عدم حضور، مطابق مقر

م الف شعبه 20 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 120 جزایی سابق(
گهی ابالغیه  آ

شماره   9409980358400466  : ونده  پر شماره   9510100376700722  : ابالغنامه  شماره 
حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات   1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  941160  : شعبه  بایگانی 
 : حضور  یخ  تار المکان  مجهول   : نشانی   -3 شارقی   : خانوادگی  نام   -2 منوچهر   : نام   -1
باال –  : اصفهان – خیابان چهارباغ  : 08:30 محل حضور  1395/06/16 سه شنبه ساعت 
راه نظر – مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان علت حضور  در خصوص  چهار
تجدید نظر خواهی آقای محسن فوالدفر علیه شما 1- مینا شارقی 2- منوچهر شارقی مبنی بر 
اتهام : اخذربا – انتقال گرفتن مال غیر – سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء نسبت 
به دادنامه شماره 9409970354701222 – 1394/09/09 صادره از شعبه 121 دادگاه کیفری 
ر فوق سه شنبه 1395/06/16 ساعت 08/30 جهت رسیدگی در این  دو اصفهان در وقت مقر
شعبه حاضر شوید . شماره : 4410/ م الف مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان جمشید فرخنده خوی اصفهانی
گهی ابالغ آ

شماره   9409980358100922  : ونده  پر شماره   9510460358100005  : خواست  در  شماره 
یخ تنظیم : 1395/02/13 نظر به اینکه 1- رضا ولی پور مرغملکی  بایگانی شعبه : 941007 تار
زند صفر علی متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی با سالح سرد و 2- مهدی  استکی متهم به  فر
پرسی دادسرای اصفهان  ونده 941007 شعبه دوم باز ایراد ضرب و جرح عمدی به شماره پر
مجهول  به  توجه  با  باشد  می  آگهی  انتشار  از  پس  ماه  یک  ظرف  حضور  وقت  و  باشند  می 
دن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از  المکان بو
د و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت  وزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شو ر
یه ابالغ شده تلقی  ر حاضر شوند و در صورت عدم حضور ، احضار رسیدگی در وقت مقر
پرس  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. شماره : 4419/ م الف عبدالحسین مرادی – باز

شعبه دوم دادسرای اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  الهیجانیان   ابراهیم  امیر  خواهان   22 ش   95/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  پور  رحیم  علی  طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی 
دن  ............. مورخه 95/4/5 ساعت 5/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان  وبه ر این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه .... شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

4100/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 224/95 خواهان مجید کد خدائی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  در خصوص پر
مورخ  وز.........  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  جمشیدی   غفار  طرفیت  به 
دن خوانده  95/4/5ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2 
د. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره: 4091/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  الهیجانیان   ابراهیم  امیر  خواهان    97  /95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز .............  ده است . وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه  به طرفیت علی رحیم پور تقدیم نمو
دن خوانده حسب  مورخه 95/4/5 ساعت 5/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک  وبه ر در خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه .... شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه  مراجعه 

د.شماره: 4103/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

عصاچی  خانم  وکالت  با  ئمه  اال ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   228/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

ده است . وقت  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به طرفیت مهین زکاوت مند – مهدی فنائی  تقدیم نمو

وزشنبه مورخ 95/3/22ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان  رسیدگی برای ر

دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  بو

شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 

شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

د.شماره: 4118/م الف مدیر دفتر شعبه  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

عصاچی  خانم  وکالت  با  ئمه  اال ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   227/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

علی   – فتاحی  رضا  احمد   – زارع  عماد   – احمدی  مهدی  طرفیت  به  وجه   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 

صبح   8/30 95/3/22ساعت  مورخ  وزشنبه  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  یاری   شهر

ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 

شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 

تلقی و تصمیم  ابالغ شده  را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم 

الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف د.شماره: 4117/م  اتخاذ می شو  مقتضی 

 اصفهان

د اختصاصی آگهی تحدید حدو

د ششدانگ یکبابخانه با ستثنائ بها ثمنیه اعیانی شماره پالک 7949/338 واقع در  چون تحدید حدو

یان ثبت است و رای  زند حسین در جر ونده ثبتی بنام حسن دهقانی فر بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پر

شماره 18319 مورخ 1394/07/09 طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

به  ق اصفهان نسبت  امالک منطقه شر و  اسناد  ثبت  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

ده  اولیه  پالک اصلی فوق قانونی نبو د  اینکه تحدید حدو با توجه به  و  ملک مرقوم صادر گردیده است 

است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 

لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  وع  شر محل  در  صبح   9 ساعت  وز  ر  1395/03/20 یخ  تار در  مرقوم  ملک  د  حدو

ر در محل حضور  وز وساعت مقر ر ین اخطار میگردد که در  و مجاور مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب 

صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات  یابند 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف  وز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86  د تا سی ر تحدید حدو

قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت 

یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  د  خو دعوی  طرح  گواهی  و  اقدام 

این  به  و  را اخذ  و گواهی عدم تقدیم دادخواست  به دادگاه مربوطه مراجعه  قانونی وی میتواند  نماینده 

ادامه  رات  مقر رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  سپس  نماید  تسلیم  منطقه 

ق اصفهان حسین یخ انتشار : 1395/02/22 رئیس اداره ثبت شر  خواهد داد. شماره : 4189/ م الف تار

 هادیزاده

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 1144/94 خواهان احمد بابایی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت احمد  در خصوص پر

وزدوشنبه مورخ 95/3/24ساعت 3:30 عصر تعیین  ده است . وقت رسیدگی برای ر محمد زاده  تقدیم نمو

قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  دن خوانده حسب  بو المکان  به مجهول  توجه  با  گردیده است. 

آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
د.شماره: 4347/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره  و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

2 شورای حل اختالف اصفهان



5اطالع رسانی  چهار شنبه  22  اردیبهشت ماه 1395
ـــمـــاره 151 ســـــال دوم       ݡسݒ

ابالغ رای
ونده: 1155/94  شماره دادنامه: 123  95/2/11 مرجع رسیدگی شعبه  پر کالسه 
28 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جعفر صادقی نشانی اصفهان، خ جی، 
وی کاخ، بن فردوسی ، بن ساالر، پ 26  خوانده: کاظم کیانی نشانی مجهول  وبر ر
و  ونده  پر به محتویات  با عنایت  المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی  
یه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت  اخذ نظر

از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
به  کیانی  کاظم  طرفیت  به  صادقی  جعفر  دعوای  خصوص  در  شورا   قاضی  رای 
به   94/9/14 مورخه  عادی  رسید  طبق  یال  ر  180/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته 
ونده اظهارات خواهان  انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پر
گونه  هر  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و 
لذا شورا  ثابت تشخیص داده،  و  وارد  را  وحه  و تکذیب شورا دعوای مطر تعرض 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   522  ،515،519  ،198 مواد  استناد  به 
یال  انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 ر
ینه نشر آگهی و  ینه دادرسی و هز یال بابت هز بابت اصل خواسته و 2/785/000 ر
یخ تقدیم دادخواست 94/12/1 لغایت وصول  همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
شورا  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  ظرف   و  غیابی  صادره  رای 
در  تجدیدنظرخواهی  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و 

دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان  حسن پورتادی   4402/ م الف

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی:  مرجع    95/1/3   82 دادنامه:  شماره    935-94 ونده:  پر کالسه 
خیابان  اصفهان،  سعیدی   سهراب  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   29
المکان   مجهول  اسعدی  ین  آر خوانده:    187 پالک  آبان،  بست  بن  زی،  کشاور
ونده به این شعبه و ثبت آن  خواسته: مطالبه وجه چک  گردشکار: پس از ارجاع پر
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا  یفات قانونی و اخذ نظر به کالسه فوق و طی تشر

یر مبادرت به صدور رای می نماید: ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز
آقای  بطرفیت  سعیدی  سهراب  آقای  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
به  چک  فقره  دو  وجه  یال  ر  26/300/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  اسعدی  ین  آر
یخ 83/10/23 عهده بانک  یخ 83/10/15 و 521395 به تار شماره 528331 به تار
صادرات و ملت به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
ونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه  محتویات پر
و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 95/1/28 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
یه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/1/28  فلذا با توجه به نظر
قانون   11 ماده  به  مستندًا  و  دین  استصحاب  و  خوانده  ذمه  اشتغال  احراز  با  و 
شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد  198، 
515، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  26/300/000
از ناحیه مرکزی  رسید چک تا زمان اجرای احکام بر اساس شاخص اعالمی  سر
صادره  رای  گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  یال  ر  47/500 پرداخت  و 
وز  یخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست ر وز از تار غیابی و ظرف 20 ر
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  قابل تجدیدنظرخواهی  آن  از  پس 

می باشد.
عابدینی     زهرا  اصفهان   قضائی  حوزه   29 شعبه  اختالف  حل  شورای  قاضی 

4403/ م الف
ابالغ رای

شعبه  رسیدگی  مرجع     95/1/30   83 دادنامه:  شماره   934-94 ونده:  پر کالسه 
زی  29 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سهراب سعیدی اصفهان، خ کشاور
بن بست آبان پالک 187. خوانده: امین ابراهیمی مجهول المکان  خواسته: مطالبه 
ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و  وجه چک  گردشکار: پس از ارجاع پر
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را  یفات قانونی و اخذ نظر طی تشر

یر مبادرت به صدور رای می نماید: اعالم و به شرح ز
آقای  بطرفیت  سعیدی  سهراب  آقای  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر میلیون  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ابراهیمی  امین 
شماره 1492/201934/34 مورخ 94/4/27 عهده بانک ملت به انضمام خسارات 
عدم  گواهینامه  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
در  خواهان  اظهارات  به  توجه  با  و  علیه  محال  بانک  ناحیه  از  چک  وجه  پرداخت 
جلسه رسیدگی مورخ 95/1/28 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا 
صادر  مدیونیت  از  حکایت  چک  دارنده  ید  در  تجاری  سند  اصل  اینکه  به  نظر  و 
کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
یه مشورتی  حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظر
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 94/1/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و مستندًا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 
، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد  198، 515، 519 از قانون آیین دادرسی 
بابت اصل  یال  ر میلیون  مبلغ سی  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  مدنی حکم 
تا   94/4/22 چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  خواسته 
زمان اجرای احکام بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه مرکزی و پرداخت 280/000 
وز  یال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر ر
قابل  آن  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
عابدینی     زهرا  اصفهان   قضائی  حوزه   29 شعبه  اختالف  حل  شورای  قاضی 

4404/ م الف
ابالغ رای

ونده: 833/94  شماره دادنامه 1729 94/10/1  مرجع رسیدگی شعبه  پر کالسه 
رضا   : وکیل  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  ششم 
دی سه، طبقه 3،  و عابدی زاده  نشانی: اصفهان، خ آمادگاه، مجتمع گلدیس، ور
واحد 336 خواندگان: 1ـ اصغر خاکساری به نشانی مجهول المکان 2ـ زهرا چراغی  
خواسته: مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی 
یه مشورتی اعضای محترم  ونده و اخذ نظر و حق الوکاله  با عنایت به محتویات پر
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا  در خصوص دعوی آقای رضا عابدی زاده بوکالت از بانک مهر 
مطالبه  خواسته  به  پور  چراغی  زهرا  و  خاکساری  اصغر  آقای  طرفیت  به  اقتصاد 
یال وجه یک فقره چک به شماره های 334212 ـ 93/5/14 به  مبلغ 22/355/000 ر
عهده بانک سپه شعبه مجتمع فوالد مبارکه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی  توجه به محتویات پر

های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
یق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند  از طر
د ابراز و ارایه  و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد  ننمو
314 و 313 قانون تجارت 198 ، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
یال بابت  محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 22/355/000 ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  یال بابت هز اصل خواسته و 315/000 ر
رسید چکهای موصوف 94/5/14 تا  یخ سر قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و  تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست  ظرف مهلت بیست ر

وز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد  ر
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان  4379/ م الف

دادنامه
شعبه  رسیدگی  مرجع   95/1/29   29 دادنامه:  شماره    950-94 ونده:  پر کالسه 
نشانی  جلوخوانیان  مجتبی  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  هجدهم 
در  پو رسول  خوانده:  زی  کشاور جهاد  آموزش  مرکز  شور،  قلعه  جاده  اصفهان، 
حیدر نشانی مجهول المکان  خواسته : مطالبه  گردشکار: با عنایت به محتویات 
یه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با  ونده و اخذ نظر پر

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست مجتبی جلوخوانیان به طرفیت رسول 
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر  20/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  درحیدر  پو
های 2388/757481 مورخ 94/7/26 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر  و  ابالغ قانونی وقت  با  اینکه خوانده  و  دعوی 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می 
کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
به  حکم  تجارت  قانون   249  ،307  ،309  ،310  ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین 
و  خواسته  اصل  عنوان  به  یال  ر  20/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
و  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  یال  ر  450/000 پرداخت 
رسید چک 94/7/26 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ  یخ سر تادیه از تار
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
وز  د. و پس از 20 ر وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بو و ظرف 20 ر

د.  قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بو
قاضی شورای حل اختالف شعبه هجدهم  اصفهان    حسن پورتادی    4374/ 

م الف
ابالغ رای

ونده: 941376  شماره دادنامه: 108 95/1/30  مرجع رسیدگی شعبه 12  کالسه پر
د حسینی نشانی: اصفهان، خ اشرفی  شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: داو
واری  سبز اسماعیل  خوانده:  د   داو ابزار  مظاهر،  بن  حبیب  مسجد  ج  اصفهانی، 
یال بابت وجه یک فقره  نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 25/000/000 ر
و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  ینه  هز انضمام  به  چک 
یه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به  اخذ نظر

صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف
واری  سبز اسماعیل  آقای  طرفیت  به  حسینی  د  داو آقای  دعوی  خصوص  در 
مورخ   424804 ی  شماره  به  چک  وجه  یال  ر  25/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
94/9/30  به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه 
ونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت  به محتویات پر
خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
مقام  در  و محکمه پسندی  و دفاعیات مستند  و هیچگونه الیحه  نداشته  حضور 
ده لذا دعوی خواهان  د ابراز و ارایه ننمو اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
تجارت  قانون   313 و   310 مواد  استناد  به  که  رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه 
198 ، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
یال بابت  یال بابت اصل خواسته و 465/000 ر پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ر
رسید چک  یخ سر ینه نشرآگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تار ینه دادرسی و هز هز
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  موصوف 94/9/30 تا تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در  می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد
یم هاشمی   4359 / م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان   مر

دادنامه
ونده: 94-497   شماره دادنامه: 783 94/9/18  مرجع رسیدگی شعبه  کالسه پر
28 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا طالبی نشانی: اصفهان، خ 
راه هفتم، کوچه جعفری، پالک 17 وکیل: احسان اکبری  رگمهر، خ بی سیم، چهار بز
فرد نشانی: اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، خ شیخ مفید، ساختمان شماره 14، 
طبقه دوم، موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه  خوانده: سید محمد تربتیان نشانی 
ونده و  مجهول المکان خواسته: مطالبه چک  گردشکار: با عنایت به محتویات پر
یه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از  اخذ نظر

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست محمدرضا طالبی با وکالت آقای احسان 
اکبری فرد به طرفیت آقای سید محمد تربتیان به خواسته مطالبه مبلغ 9/500/000 
یال وجه 5 فقره چک به شماره های 603519 مورخ 89/2/25 ، 603518 مورخ  ر
89/2/5، 603523 مورخ 89/3/25، 603522 مورخ 89/3/5  عهده بانک ملی به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی 
خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت 
یال به  ر و پرداخت دویست هزار  یال به عنوان اصل خواسته  ر  47/500/000 مبلغ 
ینه نشر آگهی  عنوان خسارت دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هز
که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می باشد به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
نرخ  آن طبق  ایصال  و  زمان وصول  لغایت  الذکر  فوق  رسید چکهای  یخ سر تار از 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
وز  از ابالغ قابل واخواهی در در این شعبه و سپس مدت 20 ر وز پس  و ظرف 20 ر

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. 
مبلغ   ،89/2/5 مورخ   603518 یال،  ر  9/000/000 مبلغ   ،  89/2/25 مورخ   603519
مورخ   603522  ،10/000/000 مبلغ   ،89/3/25 مورخ   603523 یال،   ر  9/000/000

یال .  89/3/5  مبلغ 10/000/000 ر
شورای حل اختالف شعبه 28 اصفهان  4400/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   95/1/29 تنظیم:  یخ  تار   9509976836600106 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  941255 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986836600779
)مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   6 شعبه   9409986836600779
زند  فر دلیلی  واعظ  زهرا  خانم  خواهان:  شماره   نهایی  تصمیم  قدوسی(  شهید 
محسن به نشانی اصفهان، خیابان مدرس، کوچه هوشیاری 2ـ پالک 13 همراه: 
زند مصطفی به نشانی  اورنگی فر ابوالفضل  09336207557 خواندگان: 1. آقای 
یور، خیابان افشاری، کوی 8 متری  اصفهان، خیابان ملک شهر، خیابان 17شهر
آقای محسن  راست 2.  1، دست  اول، پالک  ل  منز طالقانی، کوی شهید عمرانی، 
استخر  پشت  اشراق،  خیابان  اصفهان،  نشانی  به  حسین  زند  فر دلیلی  واعظ 
المکان(  مجهول  )فعال  رنگ  سفید  درب  راست،  سمت  اول  درب   ،26 پالک  فجر، 
طی  محسن  زند  فر دلیلی  واعظ  زهرا  خانم  دادگاه  رای  ازدواج   در  اذن  خواسته: 
نامزدی  عنوان  به  مصطفی  زند  فر اورنگی  ابوالفضل  آقای  معرفی  با  دادخواستی 
آقای  پدر  اذن  عدم  بلحاظ  دادگاه  طرف  از  ازدواج  در  اذن  تقاضای  د  خو ازدواج 
ده است نظر به آنکه خوانده آقای محسن  زند حسین نمو محسن واعظ دلیلی فر
یق نشر آگهی به وی  واعظ دلیلی مجهول المکان اعالم گردیده ووقت دادرسی از طر
ین آدرس و اقامتگاه نیز نامبرده شناسایی نشده است نظر  ابالغ گردیده و در آخر
به مراتب فوق و آنکه دادگاه خواهان را دارای شرایط ازدواج و فرد معرفی شده را 
یه که شامل عین 110 عدد سکه بهارآزادی و 40 مثقال طال و  با توجه به میزان مهر
ینه سفر عتبات عالیات می باشد و نیز اشتغال نامبرده و سایر شرایطی که الزمه  هز
دن است می داند به تجویز ماده 1043 ق.م خواسته خواهان را موجه  هم کفو بو
می داند لذا مستندًا به ماده مذکور حکم بر اجازه ازدواج خواهان خانم زهرا واعظ 
اعالم می  و  به صورت دائم صادر  مهر معلوم  با  اورنگی  ابوالفضل  آقای  با  دلیلی 
و  دادنامه  قطعیت  و  ازدواج  این  تحقق  صورت  در  ازدواج  ثبت  رسمی  دفاتر  نماید 
رات مربوط به ازدواج مکلف به ثبت واقعه مذکور می باشد  برابر کلیه شرایط و مقر
ابالغ قابل واخواهی در  از  وز پس  ر ده و ظرف مهلت بیست  رای صادره غیابی بو
محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  وز  ر بیست  مهلت  ظرف  سپس  و  دادگاه  این 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
د شعربافزاده   4462/ م الف رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده اصفهان ـ محمو

دادنامه
ونده:  پر شماره   95/2/8 تنظیم:  یخ  تار   9510106836200773 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  940884 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986836200203
9409986836200203 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
زند یحیی با وکالت خانم فاطمه بهمن  شماره  خواهان: خانم فاطمه صدیقیان فر
راه  زند حشمت اله به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، نبش چهار یاری فر ز
وکال، جنب قرض الحسنه آل یس، ساختمان وکالی دادمهر خوانده: آقای محسن 
زند قاسم به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت  فصیح زاده فر
پرداخت  از  اعسار   .4 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .3 یه  مهر مطالبه   .2 دادرسی 
با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  رسی  بر با  دادگاه  دادرسی   ینه  هز

استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
با  یحیی  زند  فر صدیقیان  فاطمه  خانم  خواهان  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
قاسم  زند  فر زاده  فصیح  محسن  خوانده  طرفیت  به  یاری  ز بهمن  فاطمه  وکالت 
ینه دادرسی نظر به اینکه  وز و بدوا اعسار از هز یه به نرخ ر به خواسته مطالبه مهر
پیوست  و  محلی  استشهادیه  مفاد  و  باشد  می  درآمد  فاقد  و  دار  خانه  خواهان 
ینه دادرسی دارد لذا  دادخواست حکایت از عدم تمکن مالی وی جهت پرداخت هز
به استناد مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان 
ینه دادرسی صادر می گردد و نسبت به اصل خواسته نظر به شرح  از پرداخت هز
حضور  عدم  و  دادرسی  جلسه  در  وی  اظهارات  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست 
شماره  رسمی  سند  مفاد  مالحظه  با  خوانده  ناحیه  از  موثر  دفاع  و  ایراد  عدم  و 
یخ 82/2/13 که تصویر مصدق آن پیوست  11207 دفترخانه 121 اصفهان به تار
ن  نکاح ز وقوع عقد  به مجرد  اینکه  و  وجیت  احراز علقه ز و  باشد  دادخواست می 
د و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید دعوی خواهان را ثابت  مالک مهر می شو
دانسته و مستندًا به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی و ماده 198 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت تعداد صدو بیست و چهارعدد سکه ی 
ینه ی سفر حج و بهای  یال جمعًا بابت هز تمام بهار آزادی و مبلغ 1622804215 ر
به  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  اساس  بر  که  ل  منز دانگ  سه  بهای  و  جواهرات 
د خواهان مکلف  وز محاسبه شده محکوم می نماید مازاد خواسته رد می شو نرخ ر
ینه دادرسی  وج از اعسار ضمن اجرای دادنامه هز یه و خر است پس از وصول مهر
یال پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست  را به مبلغ 25110007 ر

وز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین مرجع می باشد. ر
رئیس شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان ـ فدایی تهرانی   4460 / م الف

دادنامه
شماره   94/11/28 تنظیم:  یخ  تار   9409976836600879 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  940478 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986836600084 ونده:  پر
تصمیم  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   6 شعبه   9409986836600084
زند ابوالحسن به نشانی  نهایی شماره  خواهان: خانم رضوان بابایی بارچانی فر
اکس،  از  متر  و سی  د یکصد  َمرغ، خ شهید رجایی، حدو اصفهان، جاده شیراز، 
جنب   ، کاج  درختهای  جنب  راست  سمت  سوم،  ل  منز فاصله،  اصلی  اتوبان 
خانه آقای الهی، کد پستی: 817884336 کد ملی: 1283586347 تلفن همراه: 
زند فتح اله به نشانی مجهول المکان   09130767630 خوانده: آقای محمد جنتی فر
وجیت 2. مطالبه خسارت دادرسی دادگاه  خواسته ها: 1. مطالبه اجرت المثل ایام ز
و به شرح ذیل مبادرت  ونده ختم رسیدگی اعالم  با عنایت به جامع محتویات پر
بابایی  رضوان  خانم  دعوی  خصوص  در  دادگاه  نماید.رای  می  رای  صدور  به 
د با آقای  وجیت خو زند ابوالحسن بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام ز بارچانی فر
زند فتح اله به انضمام مطالبه خسارات دادرسی که خوانده مذکور  محمد جنتی فر
ابالغ  وی  به  آگهی  نشر  یق  طر از  نیز  دادرسی  وقت  و  شده  اعالم  المکان  مجهول 
نظر  جلب  و  اخذ  ورت  ضر و  خواهان  خواسته  اساس  بر  نیز  دادگاه  و  است  شده 
یه  یه کارشناسی اخذ و مفاد نظر کارشناس موضوع را به کارشناسی ارجاع که نظر
دادگاه  است  منطبق  آنان  بر  حاکم  احوال  و  اوضاع  و  وجین  ز وضعیت  با  مذکور 
زندگی  از  سال  دوازده  د  حدو طول  در  المثل  اجرت  مطالبه  ارکان  و  شرایط  چون 
وج زندگی مشترک  ز می داند از طرفی چون پس از اسفند ماه سال 81 ز مشترک را محر
با خواهان نداشته شرایط قانونی برای مطالبه فراهم نمی باشد نظر به مراتب دادگاه 
دعوی خواهان را فی الجمله ثابت دانسته و مستفاد از تبصره ذیل ماده 336 قانون 
وجه از تاریخ 69/3/1 لغایت 81/12/1  مدنی خوانده را بابت اجرت المثل کارهایی که ز
ل خوانده انجام داده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون و هشتصد هزار ریال بابت  در منز
اصل خواسته و مبلغ 2/900/000 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان 
محکوم می نماید و خواسته خواهان را مازاد بر ایام مذکور و مبلغ فوق موجه ندانسته 
و آن را محکوم به رد می نماید خواهان مکلف است حین صدور اجراییه ما به التفاوت 
تمبر هزینه دادرسی را که توسط دفتر دادگاه محاسبه می گردد در حق صندوق دولت 
وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین  پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر

وز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد. شورا و پس از آن ظرف 20 ر
د شعرباف زاده    4461  رئیس شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان   محمو

/ م الف

دادنامه
شماره   95/2/12 تنظیم:  یخ  تار   9509970350600252 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  941205 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350601076 ونده:  پر
9409980350601076 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:     9509970350600252 شماره  نهایی 
به  رسول  سید  زند  فر فر  تدین  السادات  محبوبه  خانم  وکالت  با  زمانی  علیرضا 
خواندگان:    45 واحد  ماکان،  ساختمان  بی،  غر نیکبخت  خ  اصفهان،  نشانی 
حسینعلی  زند  فر قربانی  حسن  آقای   .2 حسینعلی  زند  فر قربانی  علی  آقای   .1
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  همگی 
جامع  به  عنایت  با  دادگاه  دادرسی   خسارت  مطالبه   .3 چک   وجه  مطالبه   .2
رای صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر  محتویات 

 می نماید.
محبوبه  خانم  وکالت  با  اقتصاد  امام  مهر  بانک  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
حسینعلی  زندان  فر قربانی  علی  2ـ  حسن  1ـ  آقایان  بطرفیت  فر  تدین  السادات 
یال بخشی از وجه چک شماره 837/637802  بخواسته مطالبه مبلغ 89/000/000 ر
با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  بانضمام  مسکن  بانک  عهده   1394/8/24 ـ 
ونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت  ونده و ر عنایت به جامع محتویات پر
وجه  اینکه  و  خواهان  ید  در  مدارک  اصول  د  وجو و  علیه  محال  بانک  از  صادره 
اول صادر  و خوانده ردیف  پرداخت گردد  و  ارائه کارسازی  به محض  باید  چک 
کننده و خوانده ردیف دوم ظهرنویس و دارای مسئولیت تضامنی می باشند و با 
یه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و  وصف ابالغ اخطار
ده اند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت  برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننمو
 2 ماده  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون   313  ،310  ،249 ماده  به  مستندًا  و  تلقی 
قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-
هشتاد  مبلغ  بپرداخت  متضامنًا  خواندگان  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   519-515
حق  و  دادرسی  خسارات  پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  بعنوان  یال  ر میلیون  نه  و 
تورم  نرخ  مبنای  بر  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارات  نیز  و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله 
اجرای  حین  و  اعالم  مرکزی  بانک  توسط  که  آن  وصول  زمان  تا  چک  یخ  تار از 
حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره غیابی 
از  پس  و  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و 
اصفهان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  وز  ر بیست  ظرف   آن 

می باشد.
ـ سید مجید نبوی   4453 /  رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

م الف
دادنامه

ونده:  پر شماره   95/1/24 تنظیم:  یخ  تار   9509976825300062 دادنامه:  شماره 
و  مالی  شرکت  خواهان:  شعبه:940084  بایگانی  شماره   9409986825300067
زند  فر یمی  کر د  مسعو آقای  وکالت  با  جاللی  مصطفی  نمایندگی  به  کوثر  اعتباری 
بی، چهار راه ملک، مجتمع  محمد تقی به نشانی اصفهان، خیابان هشت بهشت غر
وزی  یدون نور یمی  خواندگان: 1. آقای فر الماس، طبقه دوم، دفتر وکالت آقای کر
ین  ز آقای   .2   28 پالک   ،50 بوستان  خیابان   ، ویالشهر  نشانی  به  مالقلی  زند  فر
زند حسن به نشانی ویالشهر، بلوار باهنر، پالک 128 خواسته  العابدین باقری فر
ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  
یر  ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پر

مبادرت به صدور رای می نماید.
د  رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت مالی اعتباری کوثر با وکالت آقای مسعو
زند  وزی فر یدون نور زند حسین و فر ین العابدین باقری فر یمی بطرفیت آقایان ز کر
یال بابت یک فقره چک  مالقلی مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ شصت و پنج میلیون ر
به شماره 62333 ـ 94/1/22 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بشرح 
ونده و مالحظه دادخواست  دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پر
ونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال  تقدیمی و ر
علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و واقعی در جلسه دادرسی 
با  و  اند  نیاورده  عمل  به  دفاعی  یا  ایراد  خواهان  دعوی  برابر  در  و  نشده  حاضر 
خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  که  خواهان  ید  در  اسناد  اصول  بقاء  به  توجه 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519، 198، 194 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجتمع  یه  استفسار و  چک  صدور  اصالحی  قانون   2
یال  ر میلیون  شصت  مبلغ  بپرداخت  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  حکم 
زش واقعی چک بر مبنای  بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ار
مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  وصول  زمان  تا  چک  یخ  تار از  تورم  نرخ 
یال  جمهوری اسالمی و پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ر
و  صادر  خواهان  حق  در  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت 
اعالم می نماید. این رای در مورد خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت بیست 
قابل  وز  ر بیست  تا  آن  از  پس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر
خوانده  مورد  در  و  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی 
یخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی وز از تار  ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست ر

 است.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ حجت اله طاهری    4434/ م الف

دادنامه
شماره   95/2/4 تنظیم:  یخ  تار   950997683680015 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر شعبه:940592  بایگانی  شماره   9409980352100762 ونده:  پر
9409980352100762 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 
یاسمن  خانم  خواهان:     950997683680015 شماره  نهایی  تصمیم  قدوسی( 
زند  زند عباس با وکالت آقای مصطفی زمانی فر حاجی عبدالرحمانی خواجوئی فر
یب ساختمان فراز طبقه چهارم،  اصغر به نشانی اصفهان، ابتدای خیابان هزار جر
د یوسفی  خواندگان: 1. دادستان محترم دادگاههای  واحد 27، دفتر آقای محمو
عمومی و انقالب اصفهان به نشانی اصفهان، خ شهید نیکبخت، دادگستری کل 
اصفهان 2. آقای عباس حاجی عبدالرحمانی خواجوئی به نشانی مجهول المکان 
اوراق و  رسی  از بر خواسته: درخواست صدور حکم رشد  گردشکار: دادگاه پس 
ونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می  محتویات پر

نماید.
عباس  زند  فر خواجوئی  عبدالرحمانی  حاجی  یاسمن  خانم  دادگاهخواسته  رای 
خواجوئی  عبدالرحمانی  حاجی  عباس  آقای  طرفیت  به  زمانی  مصطفی  وکالت  با 
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  باشد  می  رشد  حکم  صدور  محترم  دادستان  و 
اینکه  بر  مبنی  قانونی  پزشکی  یه  نظر و  نامبرده  با  حضوری  مصاحبه  و  ونده  پر
ازنظر  است  رسیده  د  خو امور  اداره  جهت  کافی  عقالنی  و  فکری  رشد  به  خواهان 
به  و  قضایی  محترم  مشاور  موافق  نظر  با  و  است  وارد  خواهان  دعوی  دادگاه 
گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  رشد  به  حکم  مدنی  قانون   1210 ماده  استناد 
وز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه  رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 ر
اصفهان استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  وز  ر  20 ظرف  سپس   و 

 می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ـ 

سید علی کاظمی     4417/ م الف



 ابر و باد و مه و خورشید
 و علی دایی!

بــرای  شانســی  منطقــی  حیــث  از  قهرمــان  اســتقالل 
در  گــر  ا آن هــا  نــدارد؛  برتــر  لیــگ  در  شــدن  قهرمــان 
بــا  ببیننــد  را  خــود  رقیــب   2 باخــت  امیــد  کورســوی 
ــازی  ــا و ب ــی دایــی و صب ــه اســم عل ــری ب مشــکل بزرگ ت
بــردن  صــورت  در  اســتقالل  هســتند.  مواجــه  قــم  در 
منتظــر  بایــد  قــم،  در  جمعــه  روز  بــازی  در  صبــا  تیــم 
و  پرســپولیس  از  غیرطبیعــی  و  غیرمنطقــی  لغــزش   2
گر  اســتقالل خوزســتان باشــد؛ شــاید بشــود راحــت گفــت ا
 اســتقالل برابــر صبــا برنــده شــود و اســتقالل خوزســتان به 
ذوب آهــن و پرســپولیس بــه راه آهــن ببازنــد، اســتقالل 
 3 ایــن  یافتــن  تحقــق  بــرای  امــا  می شــود؛  قهرمــان 
ــه هــر  خ دهــد. ب ــادی ر پیــش شــرط، اتفاقــات بســیار زی
گل و همــه عوامــل مرتبــط بــا نــوع بردهــا  حــال تفاضــل 
گذاشــت و همــه چیــز را در  کنــار  و موفقیــت هــا را بایــد 
کــه اســتقالل 51 امتیــازی بــرای  کــرد  یــک نکتــه خالصــه 
ــرد واســتقالل خوزســتان  ــا را بب ــد صب قهرمــان شــدن بای
54 امتیــازی بــه ذوب آهــن و پرســپولیس 54 امتیــازی 
بــه راه آهــن ببازنــد؛ چــون اســتقالل تفاضلــش 15 و برابــر 
گــر ببــرد، حداقــل تفاضلــش بــه  پرســپولیس اســت و ا
انــدازه یــک گل بهتــر و تفاضل گل پرســپولیس به اندازه 
گل ضعیف تــر شــده و پرســپولیس از میــدان بــه در  یــک 
کــه تفاضلــش 17  می شــود. دربــاره اســتقالل خوزســتان 
اســت هــم اســتقالل بــه تفاضــل حداقــل 16 رســیده و 
اســتقالل خوزســتان صاحــب تفاضــل 16 خواهــد شــد؛ 
گل هــای زده بیشــتر اســتقالل ایــن تیــم را قهرمــان  ــا  ام
خواهــد کــرد. چــه کشــورمان 4 ســهمیه مســتقیم و چه 3 
و نیــم ســهمیه داشــته باشــد، بــه هــر حــال تیــم چهــارم ما 
)تیــم آخــر از ســهمیه لیــگ( شــانس آســیایی شــدن دارد؛ 
امــا پرســپولیس و اســتقالل خوزســتان بــا 54 امتیاز رســما 
کــه اســتقالل 51 امتیــازی  آســیایی شــده اند؛ در حالــی 
کتورســازی و نفــت تهــران دســت یافتنــی شــده  بــرای ترا
گــر تیــم اســتقالل در بــازی آخــر  اســت، بــا ایــن حــال ا
کتورســازی و نفــت  خــود یــک مســاوی هــم بگیــرد، ترا
بــی شــک بــه حریــم اســتقالل نخواهنــد رســید و از آن بــه 
بعــد بــرای قهرمــان شــدن اســتقالل در جــام حذفــی دعــا 

کــرد.  خواهنــد 
کــه در هفتــه آخــر مســابقات  البتــه تیمــی را می گوییــم 
ــه  کــه ب گرفــت  ــر از دیگــری قــرار خواهــد  ــر باالت لیــگ برت
کــه  کتورســازی خواهــد بــود  نظــر می رســد ایــن تیــم، ترا
همیــن حــاال تفاضــل گل بهتــری از نفــت دارد و در هفتــه 
کــه نفــت  آخــر بــا اســتقالل اهــواز بــازی دارد؛ در حالــی 
کــه بعــد از  هفتــه آخــر حریــف تیــم فوتبــال سایپاســت 
کامــی حــاال دیگــر مفــت بــاز نخواهــد بــود. چنــد هفتــه نا

یادداشت

ادعای استقالل بی اساس است
کتورســازی در جــواب ادعــای  مســئوالن تیــم فوتبــال ترا
بــودن  اخطــاره  ســه  بــر  مبنــی  پایتخــت  آبی پوشــان 
کنــش نشــان دادنــد. بــر ایــن اســاس  کیانــی وا مهــدی 
کیانــی در  کــه حضــور مهــدی  اســتقاللی ها مدعــی بودنــد 
کتــور و اســتقالل در هفتــه بیســت و نهــم لیــگ  دیــدار ترا
برتــر بــا توجــه بــه ســه کارتــه بــودن خــالف قانــون اســت و 

پیگیــر موضــوع خواهنــد شــد. 
فوتبــال  تیــم  رســانه ای  مدیــر  شــهریاری،  کاظــم 
کــرد:  کنــش بــه ایــن موضــوع اظهــار  کتورســازی در وا ترا
ــانه ها  ــی را در رس کیان ــودن  ــاره ب ــه اخط ــوع س ــن موض م
خوانــده ام و از ایــن موضــوع بی اطالعــم. وی در ادامــه 
کیانــی ســه اخطــاره نبــوده اســت و بــه لحــاظ  افــزود: 
قانونــی حضــور وی در دیــدار بــا اســتقالل مشــکلی نــدارد 

نیســت. درســت  آبی پوشــان  ادعــای  و 

 پرسپولیس به سوشا 
تذکر منشوری داده است

فدراســیون  گفــت:  پرســپولیس  باشــگاه  سرپرســت 
فوتبــال مجــوز بدهــد، بعــد از قهرمانــی یــک ســتاره روی 
پیراهــن تیــم نصــب می کنیم. محمــود خوردبیــن افزود: 
گــر هفتــه آخــر راه آهــن را شکســت دهیــم و قهرمــان  ا
لیــگ پانزدهــم شــویم، بــا اســتعالم از فدراســیون فوتبــال 
بــه علــت کســب دهمیــن قهرمانــی در ادوار لیــگ داخلــی 
ایــران، روی پیراهنمــان یــک ســتاره قــرار می دهیــم. 
داد:  توضیــح  مکانــی  سوشــا  پوشــش  دربــاره  در  وی 
باشــگاه پرســپولیس بــه مکانی دربــاره پوشــش وی تذکر 
داده اســت و قــرار شــده او دیگــر بــه ایــن صــورت لبــاس 
نپوشــد. تیــم فوتبــال پرســپولیس تهــران در هفته پایانی 
لیــگ برتــر فوتبــال، جمعه این هفتــه در ورزشــگاه آزادی 
میزبــان راه آهــن اســت و در صــورت پیــروزی مقابــل ایــن 
و توقــف اســتقالل خوزســتان برابــر ذوب آهــن اصفهــان 

قهرمــان لیــگ پانزدهــم خواهــد شــد.

استقاللی ها دست به دامن فروزان 
شدند

پرســپولیس  و  آهــن  راه  تیــم  دو  دیــدار  آســتانه  در 
ســابق  گلــر  بــه صفحــه شــخصی  اســتقالل  هــواداران 

آوردنــد. هجــوم  تیمشــان 
آهــن  راه  برابــر  پــرگل  برتــری  در صــورت  پرســپولیس   
برتــر  لیــگ  قهرمانــی  کســب  بــه  امیــدوار  می توانــد 
دروازه بــان  امیدوارنــد  اســتقاللی ها  و  باشــد  پانزدهــم 
سابقشــان در ترکیــب راه آهــن روز درخشــانی را ســپری 

بگــذارد.  کام  نــا را  خ ها  ســر و  کنــد 
از  بعــد  زیــادی  حــدود  تــا  کــه  اســتقالل  هــواداران 
کام  کتورســازی از قهرمانــی تیمشــان نــا شکســت برابــر ترا
کامنت هــای زیــادی بــرای روحیــه دادن بــه  شــده اند، 
محســن فــروزان در صفحــه شــخصی ایــن دروازه بــان 
برتــری  از  مانــع  خواســته اند  او  از  و  کرده انــد  ج  در
ــا  ــابق آبی ه ــان س ــد دروازه ب ــد دی ــود. بای ــپولیس ش پرس
کنــد   می توانــد خواســته هــواداران اســتقالل را اجابــت 

یا خیر.

کوتاه از ورزش

کربال می آید گزینه هدایت سایپا از 
مســئوالن باشــگاه ســایپا تهــران پــس از برکنــاری 
کار آوردن ســعید رجبــی بــرای  مجیــد جاللــی و روی 
2 بــازی پایانــی خــود، بــه دنبــال جــذب مربــی بزرگ 
ــر همیــن  ــر هســتند. ب در فصــل شــانزدهم لیــگ برت
ســرمربی  فرکــی،  حســین  خودروســازان  اســاس 
ســابق تیم هــای نفــت تهــران، فــوالد خوزســتان و 
گزینــه  ســپاهان اصفهــان را بــه عنــوان جدی تریــن 

گرفته انــد.  ســرمربیگری خــود در نظــر 
کشــورمان ســابقه  مربــی اســبق تیــم ملــی فوتبــال 
ــم را  ــیزدهم و چهارده ــر س ــای برت ــی لیگ ه قهرمان
ــا فــوالد خوزســتان و ســپاهان اصفهــان در  همــراه ب
کارنامــه دارد؛ امــا بــه دلیــل کســب نتایــج نــه چندان 
جمــع  در  داخلــی  حاشــیه های  برخــی  و  مناســب 
میانه هــای  در  جهــان،  نصــف  دیــار  زردپوشــان 

لیــگ پانزدهــم از ســمت خــود اســتعفا داد.
ســفر  دلیــل  بــه  ســایپا  باشــگاه  مســئوالن  البتــه   
کــرات رســمی بــا  کربــال مذا زیارتــی حســین فرکــی بــه 
ایــن مربــی نداشــته اند و قــرار اســت پــس از بازگشــت 
آغــاز  وی  بــا  را  خــود  جــدی  کــرات  مذا  فرکــی، 

کنند.

برای المپیک به ریو سفر نکنید
ــه توریســت های  ــال برزیــل ب ــدو، اســطوره فوتب ریوال
کــه بــه ریــو  مســافر برزیــل بــرای المپیــک هشــدار داد 
نرونــد؛ زیــرا خشــونت در ایــن شــهر بیــداد می کنــد. 
در  ســاله   17 دختــر  یــک  برزیــل،  در  هفتــه  اوایــل 
ایــن  کــه  شــد  کشــته  ریــو  در  تیرانــدازی  جریــان 

بــود. همــراه  بســیاری  کنش هــای  وا بــا  ع  موضــو
بــه  کــه  بــه توریســت ها هشــدار داد   حــال ریوالــدو 
ایــن شــهر ســفر نکننــد؛ زیــرا احتمــال کشــته شدنشــان 
»اینجــا  نوشــت:  گرامش  اینســتا در  او  دارد.  وجــود 
کســانی  ــر می شــود. مــن بــه همــه  اوضــاع هــر روز بدت
ــه برزیــل  ــرای تماشــای المپیــک ب ــد ب ــه قصــد دارن ک
بماننــد.  خانه هایشــان  در  می کنــم  توصیــه  بیاینــد 
شــما زندگی تــان را بــه خطــر می اندازیــد. مــن حتــی 
سیاســی  شــرایط  و  بیمارســتان ها  وضعیــت  دربــاره 
خــدا  تنهــا  نمی کنــم.  صحبــت  برزیــل  افتضــاح 

ایــن وضعیــت را تغییــر دهــد.« می توانــد 

کار خود ادامه  مظلومی به 
می دهد

گفــت:  اســتقالل  باشــگاه  مدیــره  هیئــت  عضــو 
باقــی  اســتقالل  ســرمربی  همچنــان  مظلومــی 
کار خــود ادامــه خواهــد داد. شــهاب  می مانــد و بــه 
جهانیــان در خصــوص جلســه امــروز هیئــت مدیــره 
تغییــر  پیشــنهاد  نجف نــژاد  آقــای  داشــت:  اظهــار 
ح  امــروز هیئــت مدیــره مطــر ســرمربی را در جلســه 
کــه در نهایــت ایــن مســئله رأی نیــاورد و بایــد  کردنــد 
بگویــم مظلومــی ســرمربی اســتقالل باقــی می مانــد و 

کار خــود ادامــه خواهــد داد. بــه 

عذرخواهی رسمی لوکا مودریچ
در  مادریــد  رئــال  کــروات  ســتاره  مودریــچ،  لــوکا 
گذشــته برابــر ســیتی در  جریــان بــازی روز چهارشــنبه 
نیمه نهایــی لیــگ قهرمانــان، توهیــن رکیکــی نثــار 

بــود.  کــرده  بــازی  اســلوونیایی  داور 
ــی در  ــار متن ــا انتش ــروز ب ــل ام ــن دلی ــه همی ــچ ب مودری
اســلوونی  مــردم  تمــام  از  خــود  اجتماعــی  صفحــه 
کــرد: در درجــه اول بایــد از داور بــازی  عذرخواهــی 
از  ســپس  و  کنــم  عذرخواهــی  اســکومینا«،  »دامیــر 
همــه مــردم دنیــا بــه خصــوص از مــردم اســلوونی و 
کــه بــه دلیــل عبــارت بی ادبانــه ای  همــه آن هایــی 
آن هــا  بــه  کــه  کردنــد  احســاس  بــردم  کار  بــه  کــه 

اســت. شــده  توهیــن 

زالتان: با چند باشگاه 
کره ام در مذا

ژرمــن  ســن  پــاری  مهاجــم  ابراهیموویــچ،   زالتــان 
فصــل  بازیکــن  بهتریــن  عنــوان  دریافــت  از  پــس 
دیگــر  بــا  کــره  مذا در  کــه  کــرد  عنــوان  باشــگاه 
مشــخص  پاریــس  در  آینــده اش  و  تیم هاســت 
گفــت: شــرایط این گونــه اســت. بایــد  نیســت. وی 
در  همــه  بــا  داد.  خواهــد  خ  ر اتفاقــی  چــه  ببینیــم 
کــره ام؛  کــره هســتیم. بــا پــاری ســن ژرمــن در مذا مذا
حــال  در  کــه  هســتند  هــم  باشــگاه ها  دیگــر  ولــی 
خواهــد  خ  ر اتفاقــی  چــه  ببینیــم  بایــد  صحبتیــم. 
پاســخی  شــما  بــه  نمی توانــم  امــروز  ولــی   داد؛ 

دهم.
گلزنــی در   زالتــان تــا بــه حــال نتوانســته بــه رکــورد 
گل اســت برســد.  کــه 44  یــک فصــل لیــگ فرانســه 
گل  گفــت: یــک بــازی بــرای زدن 9  او در ایــن رابطــه 
کافــی اســت! ولــی بــه دور از  و رســیدن بــه ایــن رکــورد 
شــوخی، هیــچ چیــز غیرممکــن نیســت و ایــن رکــورد 
وقتــی  باشــم.  متمرکــز  رویــش  کــه  نیســت  چیــزی 
گلزنــی خــود بــه  حــس خوبــی دارم و بــازی می کنــم، 
کــه  خــود انجــام می شــود. هیــچ گاه این طــور نیســت 
گل هــا  گل بزنــم.  بــه زمیــن بــروم و بگویــم بایــد 5 

ــد. خــود بــه خــود می آین

بازیکنان باید روی َپر قو باشند
می گویــد:  ایــران  فوتســال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
بازی هــای  برگــزاری  و  مناســب  امکانــات  بــا  بایــد 
تدارکاتــی خــوب، بازیکنــان ایــران را قبــل از شــروع 
 جــام جهانــی روی »پــر قــو« نگــه داریــم! ســیدمحمد 
ناظــم الشــریعه دربــاره آخریــن وضعیــت تیــم ملــی 
گفــت:  فوتســال ایــران و تعطیلــی تمرینــات ایــن تیــم 
مــا هتــل نداشــتیم و بــرای همیــن تمرینــات را تعطیل 
اختصاصــی  برنامه هــای  بازیکنــان  بــه  کردیــم. 
کننــد. امیــدوارم بتوانیــم طــی  کار  گانــه  دادیــم تــا جدا

ــم. ــکیل بدهی ــی را تش ــده اردوی ــه آین هفت

کوتاه از ورزش

     هرچنــد لیــگ امســال بســیار حســاس و 
سرویس ورزش

پوریا قلی پور

تماشــایی دنبــال شــد، امــا آمــار پاییــن 
گلزنــی بــاز هــم مشــکل اساســی فوتبــال ایــران اســت. 
ــدرت  ــه ق ک ــرد  ک ــت  ــم برداش ــور ه ــن ط ــود ای ــه می ش البت

تیم هــای مدعــی بــه هــم نزدیــک بــوده و 
تقســیم  تیم هــا  بیــن  امتیــازات  مــدام 
می شــده اســت. بــه هــر صــورت پیش تــر 
مربیــان باشــگاهی می گفتنــد در لیــگ برتــر 
بــه  کــه  تیمــی قهرمــان می شــود  ایــران، 
کســب  طــور میانگیــن از هــر بــازی 2 امتیــاز 

کند.
کــرد که در   البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 
لیگ هــای معتبــر دنیــا بــدون اســتثنا، تیــم 
بــازی  از هــر  بــه طــور میانگیــن  قهرمــان 
اســت.  کــرده  کســب  امتیــاز   2 از  بیــش 
فصــل  ایــن  برتــر  لیــگ  در  جالــب  نکتــه 
قهرمانــی  مدعــی  تیمــی  دو  اســت  ایــن 

کــه دو ســبک متفــاوت از فوتبــال را بــه نمایــش  هســتند 
گذاشــته اند. 

در  دفاعــی  خــط  بهتریــن  بــا  خوزســتان  اســتقالل 
بــا  هــم  پرســپولیس  و  اســت  جــام  عنــوان  کســب  پــی 
بــرود.  ســکو  روی  می خواهــد  حملــه  خــط  بهتریــن 
بهتریــن خــط دفــاع قهرمــان می شــود یــا بهتریــن خــط 
یــا حملــه، هماننــد پرســش  حملــه؟ دفــاع بهتــر اســت 
کــه در پاســخ هــر دو  علــم بهتــر اســت یــا ثــروت اســت 
از ایــن دو، بهتــر از یکــی از گفــت تلفیقــی   ســوال بایــد 

 آن هاست.
   استقالل خوزستان

فوتبــال بــه یــک بخــش خالصــه نمی شــود. دفــاع بخشــی 
اســتقالل  دیگــر.  بخشــی  حملــه،  و  اســت  فوتبــال  از 
خوزســتان ایــن فصــل هماننــد تیــم ملــی در دوره صعــود 
کامــال تدافعــی  بــه جــام جهانــی و همچنیــن جــام جهانــی 
پــی  در  حمــالت  ضــد  از  اســتفاده  بــا  و  می کنــد  بــازی 
کمــی  گــر  کــه ا جســت وجوی قهرمانــی اســت؛ در حالــی 
تهاجمی تــر بــازی می کــرد و چنــد نیــروی خــوب تهاجمــی 

بــرای  بیشــتری  بخــت  کنــون  ا داشــت،  اختیــار  در 
ــا االن قهرمــان شــده بــود. قهرمانــی داشــت و چــه بســا ت

  پرسپولیس
تهاجمــی  و  ترکیبــی  پرســپولیس  مقابــل،  نقطــه  در 
در  عمــده ای  اشــکاالت  امــا  می کنــد؛  بــازی  فوتبــال 
دروازه بــان  اشــتباهات  گــر  ا دارد.  دروازه  و  دفــاع  خــط 
قطعــا  نبــود  پرســپولیس  دفاعــی  خــط  مــردان  و 
در  دغدغــه  بــدون  جــام  تصاحــب  بــرای  پرســپویلس 
گــر هــا  ا امــا و  بــه میــدان می آمــد و منتظــر  آخــر   هفتــه 

نمی ماند.
  آینده

بــرای قهرمانــی  ایــن فصــل عبــداهلل ویســی  ایده هــای 
کافــی بــود. ایــن بیشــتر بــه خاطــر پاییــن  در لیــگ برتــر 
و  بــود  بازی هــا  کیفــی  ســطح  بــودن 
حتــی  داد  نشــان  هــم  پرســپولیس 
لیــگ  در  بــان  دروازه  بــدون  می تــوان 
برتــر ایــران قهرمــان شــد؛ امــا ایــن دو تیــم 
فصــل آینــده نماینــدگان فوتبــال ایــران در 
ــتقالل  ــتند. اس ــیا هس ــان آس ــگ قهرمان لی
خوزســتان بــرای آبــروداری بایــد فکــری 
و  بکنــد  تیمــش  حملــه  خــط  حــال  بــه 
متنوع تــری  برنامه هــای  تهاجــم  بــرای 
گــر  ا هــم  پرســپولیس  و  باشــد  داشــته 
ــرای خــط دفاعــی و دروازه اش  چــاره ای ب
 نیندیشــید در آســیا راه بــه جایــی نخواهــد

 برد.
  دفاع و حمله

می گوینــد در فوتبــال، بهتریــن دفــاع حملــه اســت. بهتــر 
اســت ایــن جملــه این گونــه تصحیــح شــود؛ در فوتبــال 
دفــاع حملــه،  بهتریــن  و  اســت  حملــه  دفــاع   بهتریــن 
کنــد  ــد موفقیــت خــود را فرامــرزی   اســت. تیمــی می توان
کــه توامــان هــم در دفــاع خــوب باشــد و هــم در حملــه؛ 
ایــن  از  یکــی  در  کــه  تیمــی  نســبی.  صــورت  بــه  حتــی 
از  بخشــی  بــه  فقــط  باشــد،  العــاده  فــوق  بخش هــای 

رســید. خواهــد  خــود  هدف هــای 

بهترین خط دفاع قهرمان می شود یا بهترین خط حمله؟

گام تا فتح قله فوتبال ایران یک 

تیــم  پرتغالــی  ســرمربی  عنــوان  بــه  کــی روش  کارلــوس 
بایــد  کــه  دارد  دغدغه هایــی  ایــران  فوتبــال  ملــی 
شــدن  مشــخص  منتظــر  امــروز  تــا  او  شــود.  برطــرف 
انتظــار  در  حــاال  و  بــود  فدراســیون  رییــس  تکلیــف 

وعده هــای  بــه  کــردن  عمــل 
کــی روش  کارلــوس  رییــس. 
تجربــه ایــن اتفاقــات را نــدارد؛ 
در  فرگوســن  اول  دســتیار   - او 
یکــی  کــه   - یونایتــد  منچســتر 
باشــگاه های  ثروتمندتریــن  از 
میلیــون   312 و  اســت  جهــان 
بــه  اصــال  دارد،  ثــروت  یــورو 
زمیــن چمــن فکــر هــم نمی کــرد. 

نــدارد؛  را  اتفاقــات  ایــن  تجربــه  کــی روش  کارلــوس 
تــا  امکاناتــش  کــه   - مادریــد  رئــال  ســرمربی   - او 
 512 بــا  و  دارد  دامنــه  هــم  آفریقــا  و  میانــه  و  دور  خــاور 

دنیاســت در  ثروتمندتریــن  اندوختــه،  یــورو   میلیــون 
کــه نگــران یــک  حتــی بــه مخیلــه اش هــم خطــور نمی کــرد 
ــه  کــی روش تجرب ــوس  کارل ــد دســت لبــاس باشــد.  ــا چن ی
ایــن اتفاقــات را نــدارد؛ او - ســرمربی تیــم قهرمــان جهــان 
کــه بــرای تیــم  شــده پرتغــال - بــه یــاد نمــی آورد 
ملــی پرتغــال بــه دنبــال حریــف تمرینــی یــا اردو 
گشــته باشــد و فیفــادی پشــت فیفــادی از دســت 
کــی روش حرف هایــی از  کارلــوس  داده باشــد. 
راه دور بــر زبــان آورد: »ایــن باورنکردنــی بــه نظــر 
می رســد؛ امــا یــک حقیقــت تلــخ اســت؛ در حــال 
کــه  حاضــر، تیم ملــی ایــران تنهــا تیمــی اســت 
کــه تــا چنــد هفتــه بعــد  در دو فیفــادی بعــدی 
مــا  همچنیــن  نــدارد.  بــازی ای  هیــچ  اســت، 
کجــا برگــزار خواهــد  کــه اردوی بعدی مــان در  نمی دانیــم 
کــرد. هیچ چیــز  شــد یــا در چــه زمینــی تمریــن خواهیــم 

مشــخص نیســت.«

دغدغه های تلخ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

بــه  اعــزام  زمــان  تــا  ایــران  فرنگــی  کشــتی  ملــی  تیــم 
بازی هــای المپیــک 2۰16 ریــو، حضــور در جــام جهانــی 
ــش  ــازی را پی ــه اردوی آماده س ــار مرحل ــپس چه ــیراز و س ش
گردان محمــد بنــا اواخــر اردیبهشــت ماه بایــد در  رو دارد. شــا

رقابت هــای جــام جهانــی 2۰16 شــیراز 
ملی پوشــان  کــه  برونــد  میــدان  بــه 
کشــورمان در همیــن راســتا عصــر روز 
سه شــنبه بــه شــیراز رفتنــد تــا اردویــی 

کننــد.  1۰روزه را در ایــن شــهر برپــا 
کشــورمان باید  فرنگــی کاران منتخــب 
اردیبهشــت   31 و   3۰ روزهــای  طــی 
جهانــی  جــام  رقابت هــای  در  مــاه 
2۰16 در شــیراز بــه مصــاف هفــت تیــم 

ــد.  ــا برون ــر دنی برت
کادر فنــی تیــم ملی کشــتی فرنگی پس از پایــان رقابت های 
در  را  آماده ســازی  اردوی  4مرحلــه  شــیراز،  جهانــی  جــام 

کــه ایــن اردوهــا طبــق زمان بنــدی  کار قــرار داده  دســتور 
کشــتی تهــران برگــزار می شــود.  مشــخص در خانــه 

بدیــن ترتیــب، یــک هفتــه بعــد از از حضــور ملــی پوشــان 
در جــام جهانــی و از روز 7 خردادمــاه، مراحــل چهارگانــه 
کشــتی تهــران  اردوهــای تیــم ملــی در خانــه 
بــه  مردادمــاه   1۸ روز  تــا  و  می شــود  آغــاز 
ــزاری  ــول برگ ــه در ط ــد. البت ــول می انجام ط
کادر فنــی  اردوهــای مذکــور، ممکــن اســت 
بــا توجــه بــه وضعیــت و شــرایط اردونشــینان 
راهــی  را  فرنگــی کاران  از  منتخبــی 
در  کــه  کننــد  المللــی  بیــن  تورنمنت هــای 
ایــن بیــن می تــوان بــه جــام پیتالسینســکی 

کــرد.  اشــاره  لهســتان 
کشــتی فرنگــی ایــران موفــق شــده هــر 6 ســهمیه بازی هــای 
کامــل در ایــن  بــا ترکیبــی  کنــد و  کســب  المپیــک ریــو را 

ــت. ــد رف ــدان خواه ــه می ــزرگ ب ــداد ب روی

خبرگــزاری Result Sport آمــاری جالــب دربــاره میــزان افزایــش فالوئرهــای باشــگاه های 
کــرده اســت. حضــور باشــگاه های فوتبــال در شــبکه های  بــزرگ اروپــا در ســال 2۰15 منتشــر 
اجتماعــی بــرای ارتبــاط نزدیک تــر بــا هــواداران، بــه امــری ضــروری بــرای آن هــا تبدیــل شــده 
و هــر تیــم ســعی دارد مخاطــب بیشــتری را در ایــن شــبکه ها جــذب خــود کنــد تــا بتوانــد از کنــار 
آن هــا قرارداهــای اسپانســرینگ بهتــری ببنــدد و در مجمــوع بیشــتر مــورد توجــه باشــد. آمــار 
ســال 2۰15 در ایــن زمینــه نیــز در نــوع خــود جالــب اســت. طبــق انتظــار،  بارســلونا بــا میانگیــن 
گرفته انــد؛ ولــی  5۸6,233 فالوئــر و رئــال مادریــد بــا 547,155 فالوئــر در رده  اول و دوم قــرار 
نکتــه جالــب توجــه در ایــن زمینــه، اختــالف تقریبــا دو برابــری آن هــا بــا منچســتریونایتد بــا 

261,56۸ فالوئــر و بایــرن مونیــخ بــا 23۸,112 فالوئــر اســت. 
ــرن  ــر از بای ــب جذاب ت ــه مرات ــتان ب ــال دوس ــذب فوتب ــا ج ــپانیایی ب ــول اس ــت دو غ در حقیق
کــه رئــال در ســال 2۰15، عملکــرد  مونیــخ و منچســتریونایتد هســتند و ایــن در حالــی اســت 
خوبــی نیــز نداشــت. پــس از آن هــا، چلســی )199,۸65( و پــاری ســن ژرمــن )19۰,314( قــرار 
کرده انــد  کــه هــر دو تیــم، در چنــد ســال اخیــر و بــه واســطه ســرمایه گذاری رشــد  گرفته انــد 
ح شــدند؛ ایــن موضــوع قــدرت ســرمایه گذاری در جــذب مخاطــب و رشــد تیــم را  و مطــر
گرفتــه و در رده  هشــتم  نشــان می دهــد. پــس از آن هــا آرســنال ونگــر بــا 15۸,424 فالوئــر قــرار 
کــه بــا وجــود صعــود بــه فینــال چمپیونزلیــگ و  یوونتــوس بــا 156,134 فالوئــر حضــور دارد 
کنــد و  قهرمانــی در دو جــام دیگــر، همچنــان نتوانســته مخاطبــان زیــادی را بــه خــود جــذب 

رتبــه ای بهتــر از هشــتم پیــدا نکــرده اســت. 

یکه تازی بارسا و رئال در شبکه های اجتماعی
کار ســخت  بازی هــای تدارکاتــی تیــم ملــی والیبــال ایــران در فرانســه آغــاز شــد و ایــن شــروع 
لوزانــو بــرای انتخــاب بازیکنــان در پســت های مختلــف اســت. صبــح روز دوشــنبه تیــم 
کنــار لوزانــو  کشــور خــود را  ج از  ملــی والیبــال ایــران بــه فرانســه رســید تــا اولیــن اردوی خــار
کــرد  گذشــته هــم بــازی خواهــد  کنــد. ایــران بــا فرانســه، قهرمــان لیــگ جهانــی ســال  برگــزار 
ــاب  کار انتخ ــت و  ــوده اس ــور ب کار چط ــای  ــه اینج ــا ب ــو ت ــات لوزان ــود تمرین ــخص ش ــا مش ت

کنــد. کمــی بــا شــرایط بــازی هــم تطابــق پیــدا مــی  بازیکنــان 
 یکــی از اصلــی تریــن چالش هــای لوزانــو انتخــاب لیبــرو اصلــی ترکیــب خــود خواهــد بــود؛ 
کــه فرهــاد ظریــف و مهــدی مرنــدی رقابــت نزدیکــی دارنــد. ســال گذشــته وقتــی بنــا  جایــی 
کادر  کــواچ جــدا شــد، مهــدی مرنــدی بــه دســتور  بــه دالیلــی فرهــاد ظریــف از ترکیــب تیــم 
کنــار علیــزاده بــه میــدان بــرود؛ امــا  فنــی خــود را بــه روســیه رســاند تــا در پیش بینــی اولیــه در 
کــواچ تصمیــم گرفــت تــا از او بــه عنــوان لیبــرو اصلی اســتفاده کنــد. اولین امتیازاتی کــه او در 
زمیــن بــود، هــر ســرویس تیــم مقابــل بــا اســترس در دریافــت ایــران زده مــی شــد؛ امــا نمایش 

کــرد.  فــوق العــاده مرنــدی پســت لیبــرو را بــه عنــوان مطمئــن تریــن منطقــه زمیــن تبدیــل 
کادر فنــی تیــم ملــی والیبــال بــا بازگشــت فرهــاد ظریــف بــه ترکیــب  ورود لوزانــو بــه راس 
کــه ظریــف در حــال حاضــر بهتریــن  کــرده بــود  همــراه بــود. مرنــدی در اظهــار نظــری عنــوان 
لیبــرو ایــران اســت؛ نمایــش فــوق العــاده او در ســال های اخیــر بــر هیــچ کــس پوشــیده نبــود. 
حــاال لوزانــو بایــد از بیــن ایــن دو لیبــرو آمــاده و مطمئــن، تنهــا یکــی را بــرای حضــور اصلــی 

کنــد. در زمیــن انتخــاب 

کدامیک انتخاب لوزانو هستند؟ ظریف یا مرندی، 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

برای المپیک به ریو سفر نکنید چهار شنبـــــه  22 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 151 ســـــال دوم       ݡسݒ

پاداش مربیان المپیک

کادر فنی به اندازه مدال آوران بازی های المپیک ریو پاداش می گیرند. قرار است در ریو به مدال آوران طال 10 هزار دالر، نقره 5 هزار دالر و برنز 
گیرد. کادر فنی را نیز به فدراسیون خواهد داد تا در اختیار آن ها قرار  کمیته ملی المپیک پاداش دالری  3500 دالر داده شود. 

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

سه شنبه 28 اردیبهشت 1395

20:00 لوکوموتیو - الهالل

 20:00 تراکتورسازی - النصر دبی

20:00 چونبوک موتورز - ملبورن ویکتوری

 20:00 شانگهای SIPG - اف سی توکیو

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395

20:00 ذوب آهن - العین امارات

 20:00 الجیش - لخویا

20:00 اف سی سئول - اوراوارد

 20:00 سیدنی اف سی - شاندونگ لیوننگ

کشتی فرنگی اعالم شد برنامه آماده سازی تیم ملی 



7اجتماعی  چهارشنبـــــه  22 اردیبهشت ماه 1395
ـــمـــاره 151 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
موضع وزیر ورزش و جوانان درباره...

بــا آغــاز ســال جدیــد و اعــام نشــدن تعرفه هــای 
سرویس  اجتماعی
   دامون رشیدزاده 

دنبالــه دار  داســتان  هــم  بــاز  پزشــکی  جدیــد 
ج از عــرف یــا زیرمیــزی در صــدر اخبــار جــای  دریافــت پول هــای خــار
کشــور مــا در حــد  گرفــت. هرچنــد ایــن روزهــا دریافــت زیــر میــزی در 
ــم  ــاز ه ــا ب ــت ام ــده اس ــوم ش ــادی و مرس ــی ع کس ــه تا کرای ــت  دریاف
کــه بــه اصــول و ارزش هــای پزشــک  هســتند پزشــکان باوجدانــی 
برخــی  از ســوی  امــا متاســفانه صحبت هایــی  پایبندنــد.  بــودن 
کــه نه تنهــا مهــر تاییــدی  ح می شــود  کشــور مطــر مســئوالن پزشــکی 
اســت بــر دریافــت زیــر میــزی بلکــه آن را بــه عنــوان یــک حــق حــال 
ح می کنــد. کاظــم عباســیون، نایــب رییــس  از ســوی پزشــکان مطــر
کــه  کــرد: »تــا زمانــی  کشــور بــه صراحــت بیــان  جامعــه جراحــان 
تعرفه هــا ناعادالنــه باشــد، زیرمیــزی حــق پزشــکان اســت.« معلــوم 
نیســت منظــور آقــای عباســیون از تعرفه هــای ناعادالنــه چیســت؛ 
کمتریــن  گــر نگاهــی بــه حــق ویزیــت پزشــکان در مقایســه بــا  امــا ا
کــه نه تنهــا ایــن  کشــور بیندازیــد، متوجــه می شــوید  میــزان حقــوق 
کــم نیســت، بلکــه بســیار هــم باالســت. چــرا  ــزان حــق ویزیــت  می
اســت  پاییــن  افــراد  بیشــتر  درآمــد  کــه  جامعــه ای  در   بایــد 

پزشکان ما درآمدهای کان داشته باشند؟ 
میــزان درآمــد هــر پزشــک بایــد بــا واقعیت هــای جامعــه اش تناســب 
اســت.  این طــور  دنیــا  همــه  در  کــه  همان گونــه  باشــد  داشــته 
بســیاری از همیــن دوســتان پزشــک در مقایســه بــا همــکاران خــود 
کشــورها درآمدهایــی بســیار باالتــر دارنــد؛ آن هــم درحالــی  در ســایر 
کــه ارزش پــول آن کشــورها چندیــن برابر ارزش پول کشــور ماســت.

  درآمد پزشکان در غرب
کار دشــواری نیســت؛  مطلــع شــدن از درآمــد پزشــکان غربــی اصــا 

کشــورها، درآمــد ســاالنه  کــه ســازمان های مســئول در ایــن  چــرا 
اعــام  عمــوم  اطــاع  بــرای  را  مختلــف  رشــته های  در  پزشــکان 
ــودن درآمــد ایــن پزشــکان، نقــش بســزایی در  می کننــد. شــفاف ب
کشــورها  ایــن  درمانــی  و  بهداشــتی  سیســتم های  برنامه ریــزی 
در  اقشــار شــاغل  ســایر  درآمــد  بــه  درآمــد  ایــن  نســبت  و  داشــته 
سیســتم بهداشــتی درمانی نظیــر پرســتاران و همچنیــن نســبت بــه 
ســایر گروه هــای کاری در ایــن کشــورها بــه عنــوان یــک معیــار بــرای 
عدالــت اجتماعــی محســوب می شــود. نســبت درآمــد پزشــکان 

کشــورهای سوسیالیســتی نظیــر  نســبت بــه ســایر اقشــار جامعــه در 
آلمــان و ســوئد )منظــور از سوسیالیســتی سیســتم اقتصــادی ایــن 
کاپیتالیســتی )ســرمایه  کشــورهای  کشورهاســت(، در مقایســه بــا 
کمتــر اســت. نکتــه جالــب  داری مطلــق( نظیــر آمریــکا، معمــوال 
کشــورهای  برابــر  چندیــن  مــا  کشــور  در  پزشــکان  درآمــد  اینکــه 
کــه درآمــد اقشــار حقوق بگیــر در  ســرمایه داری اســت؛ در حالــی 
کشورهاســت.  کمتــر از آن  کارگــران خیلــی خیلــی  ایــران، از جملــه 
کــه در ۲۵ مــارس ۲۰۱۵  کار ایــاالت متحــده  گــزارش اداره  بــر اســاس 

)۵ فرودیــن ۱۳۹۴( منتشــر شــد، متوســط درآمــد ســاالنه یــک جــراح 
کــه معــادل حــدود  در ایــاالت متحــده ۲۴۰ هــزار و ۴۰۰ دالر اســت 
گــزارش  ۶۵ میلیــون تومــان درآمــد ماهانــه می شــود. در همیــن 
گــزارش  درآمــد ســاالنه یــک متخصــص داخلــی ۱۹۰ هــزار و ۵۳۰ دالر 
شــده کــه معــادل حــدود ۵۱ میلیــون تومــان ماهانــه می شــود. درآمد 
متوســط ســاالنه بــرای پرســتاران آمریکایــی ۶۹ هــزار و ۷۹۰ دالر در 
ــه  ــان درآمــد ماهان ــادل حــدود ۱۹ میلیــون توم ــه مع ک ــال اســت  س
گــروه اســت. حقــوق متوســط بــرای تمامــی مشــاغل در  بــرای ایــن 
کــه معــادل  ایــاالت متحــده ۴۷ هــزار و ۲۳۰ دالر در ســال اســت 
اســاس  بــر  می شــود.  تومــان  میلیــون  حــدود ۱۳  ماهانــه  درآمــد 
کتبــر ۲۰۱۴ )مهــر مــاه  گــزارش اداره ســامت عمومــی بریتانیــا در ا
۱۳۹۳(، درآمــد متوســط پزشــکان در انگلســتان در ۱۲ مــاه قبــل از 
کــه معــادل ماهانــه ۳۰  گــزارش، حــدود ۷۴۰۰۰ پونــد در ســال بــوده 
گــروه مامایــی در  میلیــون تومــان اســت. درآمــد ســاالنه پرســتاران و 
ــت  ــوده اس ــال ۲۰۱۴ ب ــد در س ــدود ۳۱۰۰۰ پون ــاالنه ح ــتان س انگلس
کــه معــادل ماهانــه ۵ میلیــون و ۱۲۰ هــزار میلیــون تومــان می شــود. 
در همیــن حــال میانگیــن درآمــد ســاالنه تمامــی مشــاغل در بریتانیــا 
کنــون ایــن  حــدود ۲۷۰۰۰ پونــد معــادل ۱۱ میلیــون تومــان اســت. ا
کارگــر  ــا  کارمنــد ی کــه درآمــد یــک  ح اســت در شــرایطی  ســوال مطــر
ایرانــی بــه طــور متوســط حتــی یــک پنجم درآمــد همتــای آمریکایی 
و اروپایــی خــودش نیســت، چطــور درآمــد یــک پزشــک متخصــص 
ایرانــی بیــن ۵ تــا ۱۰ برابــر همتــای اروپایــی و آمریکایــی اوســت؟ 
مگــر نــه اینکــه اقشــار دیگــر جامعــه از جملــه حقوق بگیــران بایــد 
کان پزشــکان را بپردازند؟ مســئول این بی تناســبی  دســتمزدهای 

کیســت؟ حیرت انگیــز و ایــن شــکاف بــزرگ درآمــدی 

پزشکان بر سر دو راهی وجدان

زیرمیزی، حق یا ناحق؟

یــک پژوهشــگر بحــران جمعیتــی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۲۰ 
اســت  شــده  انجــام  گذشــته  ســال  در  جنیــن  ســقط   هــزار 
کشــور قانونــی بــوده اســت.  کمتــر از ۶ هــزار ســقط در  گفــت: 
کــرد: نخســتین بار آمــار ســقط  دکتــر حســین مروتــی عنــوان 
جنیــن در ســال ۷۷ توســط مســئوالن وزارت بهداشــت اعــام 

 ۹۰ ســاالنه  ســقط  تعــداد  آن  در  کــه  شــد 
ایــن  از  کــه  بــود  شــده  بیــان  مــورد  هــزار 
مابقــی  و  قانونــی  مــورد  هــزار   ۱۰ تعــداد، 
غیرقانونــی بــود. بــرای بــار دوم در ســال 
۹۲ آمــار مربوطــه اعــام شــد و مشــخص 
ــه ۲۵۶ هــزار مــورد  ــه تعــداد ســقط ب ک شــد 
فقــط  میــان  ایــن  در  کــه  اســت   رســیده 
ــی  ــی و مابقــی غیرقانون ۶ هــزار مــورد قانون
گفــت: مدت هــا  بــوده اســت. وی در ادامــه 

گــر درصــد بیشــتری از مــردم از  کــه ا کشــور تصــور می شــد  در 
ــکاب  ــار ارت ــد، از آم کنن ــتفاده  ــارداری اس ــت از ب ــایل ممانع وس
کــه مــا  کاســته خواهــد شــد؛ در حالــی  بــه جنایــت ســقط جنیــن 

شــاهدیم در فاصلــه  ســال های ۷۷ تــا ۹۲ کــه آمــار ســقط تقریبا 
ســه برابــر شــده، درصــد پوشــش وســایل ممانعــت از بــارداری 
نیــز بیشــتر شــده اســت؛ یعنــی بــا وجــود اینکــه خانواده هــا 
کرده اند، ســقط  بیشــتر از وســایل ممانعت از بارداری اســتفاده 
نیــز بیشــتر شــده اســت. وی در ادامــه صحبت هایــش افــزود: 
برخــاف تصــور عمــوم مــردم، علــت عمــده  
ســقط جنیــن روابــط نامشــروع نیســت و 
ســاالنه   آمــار  درصــد   ۹۰ از  بیــش  کنــون  ا
ســقط مربــوط بــه پــدر و مادرهایــی اســت 
کــه تصمیــم بــه قتــل فرزندشــان می گیرنــد. 
گفــت: آمــار بیــش  ایــن پژوهشــگر در پایــان 
از ۲۰۰ هــزاری ســقط جنیــن ســاالنه، هرگــز 
و  نیســت  ایــران  ماننــد  کشــوری  برازنــده  
کاســتن از آمــار ۱۸  کــه بــرای  همان گونــه 
کار فرهنگــی  هــزار مرگ ومیــر ناشــی از تصادف هــای جــاده ای 
کاســتن از آمــار بــاالی جنایــت  صــورت می گیــرد، بایــد بــرای 

گیــرد. کار فرهنگــی صــورت  ســقط جنیــن نیــز 

کشور آمار باالی سقط جنین عمدی در 
 10 وام  پرداخــت  امیدواریــم  گفــت:  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
میلیــون تومانــی ازدواج بــه تصویــب شــورای نگهبــان برســد؛ چرا 
گــودرزی  کمــی اســت. محمــود  کــه وام 3 میلیونــی رقــم بســیار 
ــون  ــت وام 3 میلی ــن و پرداخ ــرای تامی ــه ب ــود آنک ــا وج ــزود: ب اف
تومانــی ازدواج هــم مشــکاتی وجــود دارد، ولــی امیدواریــم بــا 

توجــه بــه هزینه هــای ازدواج، پرداخــت وام 
10 میلیــون تومانــی ازدواج نهایــی شــود. 

وی بــا اشــاره بــه قطعــی نبــودن پرداخــت 
نظــر  اعــام  زمــان  تــا  میلیونــی   10 وام 
گفــت: ایــن وام می توانــد  شــورای نگهبــان 
جوانــان  بــرای  محــدودی  کمک هزینــه 
نیســت؛  کافــی  ولــی  باشــد،  ازدواج  آمــاده 
کشــور بهتــر و  گــر وضعیــت اقتصــادی  البتــه ا
مشــکل اشــتغال تــا حــدودی حــل شــود، نیــاز 

کمتــر می شــود؛ ولــی تــا آن زمــان چنیــن  جوانــان بــه ایــن وام هــا 
کنــد.  عمــل  می توانــد  مســکن  ماننــد  وام هایــی 

شــورای  مجلــس  نماینــدگان  جــاری  ســال  فروردین مــاه   28

ــه بخش هــای هزینــه ای الیحــه  ــان رســیدگی ب اســامی در جری
را  ازدواج  قرض الحســنه  تســهیات  کشــور،  کل   95 بودجــه 
بــرای هــر یــک از زوجیــن تــا 10 میلیــون تومــان افزایــش دادنــد. 
کنــش بانــک مرکــزی مواجــه شــد و میرمحمــد  ایــن مصوبــه بــا وا
کــه  گفــت  مرکــزی-  بانــک  اعتبــارات  کل  مدیــر   - صادقــی 
همچــون  آمــاری  بــه  اســتناد  صــرف  بــه 
ــر  ــوان ب ــنه نمی ت ــرض الحس ــع ق ــده مناب مان
کیــد داشــت؛  پرداخــت بــا میــزان بیشــتر تا
کــه ایــن مانــده بــه معنــای موجــودی  چــرا 
ــل آن تســهیات پرداخــت  نیســت و در مقاب
کنش هــا  وا ایــن  ادامــه  در  اســت.   شــده 
طراحــان وام 10 میلیونــی ازدواج بــه بانــک 
مرکــزی نامــه ای را دربــاره چرایــی افزایــش 
کردنــد  کیــد  تا و  منتشــر  ازدواج  وام  میــزان 
بســیج  اقتصــادی  مطالعــات  مرکــز  ســوی  از  کــه  ح  طــر ایــن 
دانشــجویی دانشــگاه علــم و صنعــت و نماینــدگان بررســی شــده 

کارشناســی و قابــل اجراســت.

خشونت خانگی با نگاه اسالم منافات دارد
زنــان  امــور  باورهــای دینــی معاونــت  کارگــروه تعمیــق  دبیــر 
و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه ریشــه های 
پشــتوانه  بیشــتر،  قــدرت جســمی  گفــت:  خشــونت خانگــی 
اقتصــادی بهتــر و باورهــای فرهنگــی مبتنــی بــر برتــری مــرد بــه 
ــری  کب ــات دارد.  ــان مناف ــگاه انس ــه جای ــام ب ــگاه اس ــا ن زن، ب
 روشــنفکر افــزود: بــر اســاس نــگاه اســام بــه جایــگاه انســان

ک اصلــی تقواســت.  زن و مــرد بــا هــم تفاوتــی ندارنــد و مــا
خشــونت  ریشــه های  دیدگاهــی،  چنیــن  ترویــج  صــورت  در 
باورهــای  تعمیــق  کارگــروه  دبیــر  می شــود.  منتفــی  خانگــی 
دینــی معاونــت امــور زنــان و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری 
کرامــت انســان  بــا بیــان اینکــه عمــده باورهــای دینــی بــر محــور 
ــترش  گس ــوع را در  ــن موض ــم ای ــر بتوانی گ ــرد: ا ک ــار  ــت، اظه اس
ــن  ــه دی ــراد ب ــگاه اف ــوع ن ــم، ن کنی ــاظ  ــی لح ــاور دین ــن ب و تبیی
عــوض می شــود و شــکل زندگــی آنــان تغییــر می کنــد. وی در 
گفــت: متاســفانه از دیــن بیشــتر جنبه هــای ظاهــری و  ادامــه 
کــه نــگاه قــرآن و  تکلیفمــداری آن را عرضــه کرده ایــم؛ در حالــی 
کــه به او  اســام بــه جایــگاه و کرامــت انســان بــه گونــه ای اســت 
کــه فکــر و آمالــش بــه  القــا می کنــد ارزشــش بیــش از ایــن اســت 
گــر بتوانیــم ایــن الیــه از دیــن  کوچــک متمرکــز شــود. ا مســایل 
گســترش دهیــم، ســبک  را تعمیــق ببخشــیم و بیــن انســان ها 
ــود. ــم می ش ــی تنظی ــش و جهان بین ــن بین ــا ای ــان ب ــی آن زندگ

خیابان  و معابر ، حریم خصوصی نیست
کوچــه  ــان اینکــه  ــا بی ــروی انتظامــی ب ــده نی جانشــین فرمان
گفــت: در بحــث  خیابــان و معابــر حریــم خصوصــی نیســت، 
بلکــه  نیســت؛  مــردم  کنتــرل  مــا  هــدف  اخاقــی،  امنیــت 
مجرمان، قانون شــکنان و هنجارشــکنان را شــامل می شود. 
همایــش  روز  دومیــن  در  مؤمنــی  اســکندر  دکتــر  ســردار 
سراســری فرماندهــان، روســا و مدیــران ناجــا، ضمــن تبریــک 
اعیــاد شــعبانیه اظهــار داشــت: بــا همــت و تــاش همکارانــم 
و  درگیــری  در  پلیســی  ماموریت هــای  افزایــش  کنــار  در 
مبــارزه بــا مجرمــان در حــوزه جرایــم، ســرقت های خــرد و 
داشــته ایم.  خوبــی  دســتاوردهای  مخــدر  مــواد  کشــفیات 
گفــت:  کاهــش تخلفــات درون ســازمانی  وی بــا اشــاره بــه 
بــا توجــه بــه افزایــش درگیری هــا، آمــار شــهدا و مجروحــان 
کاهــش داشــته اســت. جانشــین ناجــا بــه  ناجــا ۵۰ درصــد 
 اقدامــات خــوب ایــن نیــرو در مراســم اربعیــن، ۲۲ بهمــن
کــرد و  چهارشنبه ســوری، برگــزاری انتخابــات و ... اشــاره 
ــا مدیریــت درســت و اشــراف اطاعاتــی، بســیاری از  گفــت: ب
کــه می توانســت بــه بحــران منجــر شــود، مدیریــت  حوادثــی 
کــه همکارانــم مردانــه بــرای  کــی از آن اســت  شــد؛ ایــن حا

تحقــق برنامه هــای ایــن نیــرو تــاش می کننــد.

اخبار کوتاه 

به مناسبت اعیاد شعبانیه

 بازدید شهردار و اعضای شورای 
شهر از ضریح

مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
گفــت: بــه مناســبت اعیــاد  شــهری شــهرداری اصفهــان 
ــام(  ــین )علیه الس ــام حس ــت ام ــاد پربرک ــعبانیه و می ش
کــت ضریــح منــور ســرور و ســاالر  بــه صــورت نمادیــن، ما
ابعــاد  در  )علیه الســام(  عبــاس  حضــرت  و  شــهیدان 

گل آرایــی شــد. واقعــی 
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
دنبــال  بــه  کــرد:  اظهــار  راد  کشــاورز  اصغــر  اصفهــان، 
و  گیــاه  و  گل  جشــنواره  دومیــن  و  بیســت  برگــزاری 
ــورت نمادیــن  ــه ص ــعبانیه، ب ــام ش ــی در ای ــان زینت ماهی
کــت ضریــح منــور ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت امام  ما
حســین )علیــه  الســام( و حضــرت عبــاس )علیه الســام( 
ــت  ــا حمای ــزود: ب ــد. وی اف ــی ش گل آرای ــی  ــاد واقع در ابع
شــهری  مشــاغل  ســاماندهی  و  میادیــن  ســازمان 
گل و  شــهرداری اصفهــان و همــت بهره بــرداران بــازار 
گیــاه، ایــن حرکــت بــه صــورت نمادیــن در محــل بــازار 
ــش در  ــه نمای ــان ب ــهرداری اصفه ــاه ش گی گل و  ــزی  مرک

آمــده اســت.
مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
گذشــته  شــهری شــهرداری اصفهــان بــه بازدیــد شــب 
ــژاد، شــهردار اصفهــان و مهنــدس امینــی  دکتــر جمالی ن
رییــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــه همــراه برخــی 
کــرد  کــت نمادیــن اشــاره  از اعضــای ایــن شــورا از ایــن ما
گفــت: ایــن حرکــت مــورد تقدیــر مدیــران شــهری قــرار  و 
ــا بیــان اینکــه تمــام مراحــل ســاخت ایــن  گرفــت. وی ب
گیــاه انجــام  کــت توســط بهره بــرداران خــود بــازار گل و  ما
کــرد: در ســاخت ایــن ضریــح حــدود 50هزار  شــد، تصریــح 
لیســیانتوس  گل داودی، 2هــزار و 500 دســته  شــاخه 
آهــن جهــت  ُتــن  اســفنج، 8  قالــب  کرزنتیــا، 4هــزار  و 
شــد.  بــرده  کار  بــه  چــوب  تــن  یــک  و  اســکلت بندی 
ــا  کشــاورز راد در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
اشــاره بــه برگــزاری بیســت و دومین جشــنواره گل و گیاه 
و ماهیــان زینتــی اصفهــان عنــوان کرد: بیســت و دومین 
جشــنواره گل و گیــاه و ماهیــان زینتــی همــراه بــا مســابقه 
مصــرف  فرهنــگ  توســعه  هــدف  بــا  گل آرایــی  بــزرگ 
گیــاه و ارتقــای ســطح نشــاط و شــادابی در بیــن  گل و 
ــی  شــهروندان و همچنیــن معرفــی تولیدکننــدگان داخل
امــروز سه شــنبه  از  تولیــد ملــی  از  راســتای حمایــت  در 
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه برگــزاری این گونــه  کار  آغــاز بــه 
جشــنواره ها ســبب تقویــت و ایجــاد فرهنــگ شــهروندی 
می شــود، ادامــه داد: ایــن جشــنواره بــه مــدت ســه روز در 
محــل بــازار مرکــزی گل و گیــاه اصفهــان واقــع در خیابان 

همدانیــان دایــر اســت. 

اعیاد شعبانیه موضع وزیر ورزش و جوانان درباره وام ازدواج

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 117/95 خواهان عبد الرسول نکوئی مهر دادخواستی مبنی بر:مطالبه   در خصوص پر
وز......مورخ  ده است . وقت رسیدگی برای ر به طرفیت مهدی کد خدایی – الیا درانی تقدیم نمو
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   16/30 95/3/24ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
د.شماره: 4080/م الف مدیر دفتر شعبه  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

انتقال  به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  کیوانی  هومن  خواهان   194/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .  زند صفر علی  تقدیم نمو سند یک دستگاه پراید هاچپک  به طرفیت منصور غالمی فر
وزسه شنبه مورخ 95/4/22ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به  وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مجهول المکان بو
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را 

د.شماره: 4083/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان می شو
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 359/94  خواهان خانم زهرا شکفته گالن  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  در خصوص پر
یال به شماره 990916  بانک ملی شعبه احمد آباد به طرفیت خانم  وجه چک به مبلغ 30/000/000 ر
وز .............  ده است . وقت رسیدگی برای ر وانه صالحی – و محمد رضا یوسفی تقدیم نمو پر
دن خوانده حسب  مورخه 95/3/29 ساعت 17/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد  وبه ر خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
اصفهان  اختالف  حل  شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  پستی 8165756441 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 4081/م الف مدیر دفتر شعبه 49 مجتمع  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  نژاد  صمدی  علیرضا  خواهان   941073 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مورخ  وز......  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  احمدی   محمد  طرفیت  به  وجه  
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8 95/4/5ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
د.شماره: 4082/م الف مدیر دفتر شعبه  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 56/95 خواهان سمیه محمدی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به  در خصوص پر
وز ............. مورخه  ده است . وقت رسیدگی برای ر یف  تقدیم نمو طرفیت محسن استاد شر
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  عصر    4/30 ساعت   95/3/25
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد  وبه ر خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
اصفهان  اختالف  حل  شورای   .... شعبه  اصفهان   اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
 42 شعبه  دفتر  مدیر  الف  4394/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 950192خواهان عباس اردیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت  در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی برای  ین اصالنی 2- مرتضی مطاع 3- اصغر کاشی   تقدیم نمو 1- نسر

المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8/30 95/3/30ساعت  مورخ  وز......  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید  بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
د.شماره: 4389/م  عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 95- 276خواهان محمد دوستی فر  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به  در خصوص پر
وز......  ده است . وقت رسیدگی برای ر زند احمد   تقدیم نمو طرفیت سعید محمدی جعفری فر
دن خوانده  مورخ 95/3/29ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 4391/م الف مدیر دفتر  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

صمدانی   یم  مر خانم  وکالت  با  گلزاری  محمد  خواهان   941394 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است . وقت رسیدگی برای  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت ایمان امیری مقدم   تقدیم نمو
دن  وز...... مورخ 95/3/29ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو ر
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
الف  4390/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 

مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ئمه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه   ونده کالسه 220/95 خواهان تعاون اعتبار ثامن اال در خصوص پر
یان ف محمد 3- محمد خدا دادی ف  به طرفیت 1- اصغر کرمانی ف عباس  2- حمید رضا اعتزاز
ده است . وقت  مراد 4- فاطمه کرمانی ف عباس 5-  سید محمد عالمه ف سید علی  تقدیم نمو
وزشنبه مورخ 95/3/29ساعت 11 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید  بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
د.شماره: 4107/م الف  عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی تحدید حدود اختصاصی  آ

ثبت   4 بخش  گوگد  در  واقع   6/3254 شماره  پالک  دکان   یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
د  یان ثبت می باشد که تاکنون تحدید حدو زند جعفر در جر گلپایگان به نام آقای باقر خاموشی فر
وز  د پالک فوق در ر نشده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده حدو
در صورت مصادف  وع و به عمل خواهد آمد و چهارشنبه 1395/3/19 ساعت 9 صبح در محل شر
این  به موجب  لذا  انجام می گردد  تعطیلی  از  بعد  وز  ر در  د  ناگهانی تحدید حدو تعطیلی  با  شدن 
ر در محل حضور یابند  وز و ساعت مقر ین اخطار می گردد که در ر آگهی به کلیه مالکین و مجاور
یخ تنظیم صورت مجلس  ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار اعتراضات مجاور
ین و صاحبان امالک طبق  وز اعتراض پذیرفته خواهد شد ضمنا اعتراضات مجاور تحدیدی تا 30 ر
تبصره ماده واحده 73/3/25 )موضوع مواد 16و 20 قانون ثبت ( می بایستی توسط معترض ظرف 
یخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی  ر از تار مدت مقر
و امالک  اداره ثبت اسناد  : 1395/2/22 رئیس  انتشار  یخ  تار الف  : 68/ م  صورت گیرد. شماره 

شهرستان گلپایگان مهدی ذکاوتمند
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ئمه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه   ونده کالسه 221/95 خواهان تعاون اعتبار ثامن اال در خصوص پر
به طرفیت 1- معصومه خدا رحمی  2- محمد رضا کوهی فائق دهکردی 3- احمد رضا کوهی فائق 
وزشنبه مورخ 95/3/29ساعت 11:30 تعیین  ده است . وقت رسیدگی برای ر دهکردی  تقدیم نمو

برابر ماده 73  تقاضای خواهان  دن خوانده حسب  بو المکان  به مجهول  با توجه  گردیده است. 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 4106/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 941632 خواهان رسول امامیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به  در خصوص پر
مورخ  شنبه  وزسه  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  آبادی   دولت  رفیعی  عباس  طرفیت 
دن خوانده حسب  95/3/25ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
د.شماره: 4084/م الف مدیر دفتر شعبه  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

یزی   عز آقای  وکالت  با  زاده  جهرمی  صاعد  آقای  خواهان   226/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 . است  ده  نمو تقدیم  گندمانی   اسدی  مجید  آقای  طرفیت  به  وجه   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
یکشنبه مورخ 95/3/23ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به  وز وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مجهول المکان بو
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را 

د.شماره: 4116/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان می شو
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 135/95 خواهان میثم صادقیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به  در خصوص پر
یکشنبه مورخ 95/3/23ساعت  وز ده است . وقت رسیدگی برای ر طرفیت عارف حیدری  تقدیم نمو

دن خوانده حسب تقاضای خواهان  5 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  31مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  4319/م  د.شماره:  شو می   اتخاذ 

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 129/95 خواهان مسیح امامی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت  در خصوص پر
وز......... مورخ 95/3/24ساعت  ده است . وقت رسیدگی برای ر مهدی ابراهیمی کیا  تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر  17:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
د.شماره: 4332/م الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  عسگری   یم  مر خواهان   132/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز......... مورخ 95/3/22ساعت  ده است . وقت رسیدگی برای ر طرفیت محمد زهران  تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان بو با توجه به مجهول  4 عصر تعیین گردیده است. 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
د.شماره: 4346/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 133/95 خواهان مهدی تباشیری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت  در خصوص پر
وز......... مورخ 95/3/22ساعت 4:30 تعیین  ده است . وقت رسیدگی برای ر د کاظمی  تقدیم نمو مسعو

قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  دن خوانده حسب  بو المکان  به مجهول  توجه  با  گردیده است. 

آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

د. را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره: 4345/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

ویا بهنام  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت رضا رفیعی   ونده کالسه 151/95 خواهان ر در خصوص پر

وز...... مورخ 95/3/26ساعت 4 عصر تعیین گردیده است.  ده است . وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو

دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل  با توجه به مجهول المکان بو

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 

اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

24مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  4335/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

یم  ونده کالسه 950228 ش 7 خواهان علی هاشم زاده با وکالت حسین محمدیان و مر در خصوص پر

رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  سرخی   عباس  طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  پور   رضا 

المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   9/30 95/3/29ساعت  مورخ  وزشنبه  ر برای 

دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  بو

شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 

شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

د.شماره: 4328/م الف مدیر دفتر شعبه  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

پور   یم رضا  و مر با وکالت حسین محمدیان  امیر حیدری  ونده کالسه 941616 خواهان  پر در خصوص 

ده است  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به طرفیت فرشید برادران قهفرخی و رضا مومنی   تقدیم نمو

وزشنبه مورخ 95/3/29ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  . وقت رسیدگی برای ر

دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید  المکان بو

مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 

شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

د.شماره: 4329/م الف مدیر دفتر  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

پنج  و  هفتاد  مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  بهنام   ویا  ر خواهان   150/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

وز...... مورخ  ده است . وقت رسیدگی برای ر یگی   تقدیم نمو یفی ر د شر یال  به طرفیت  مسعو میلیون ر

حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   3/30 95/3/26ساعت 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

د. را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره: 4334/م الف مدیر دفتر شعبه 24مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

طرفیت   به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  ضیایی   فرهاد  خواهان   1050/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

وز...... مورخ  ده است . وقت رسیدگی برای ر و پوالدیان جهرمی 2- علیرضا مشهدی تقدیم نمو ز 1- آر

دن خوانده حسب تقاضای  95/3/25ساعت 16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو

خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

د.شماره: 4333/م الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  مقتضی اتخاذ می شو

اصفهان



 ارتباط عجیب افسردگی 
با سیستم ایمنی قوی

در  لنــدن  کینگــز  دانشــگاه  محققــان  از  گروهــی 
کــه دســتگاه  پژوهش هایشــان پــی برده انــد افــرادی 
ایمنــی بیش فعالــی دارنــد، بیشــتر در معــرض ابتــا بــه 
کمــک یافته هــای  افســردگی هســتند. پزشــکان بــه 
افســردگی  مختلــف  انــواع  می تواننــد  محققــان  ایــن 
را تشــخیص دهنــد و بــه موقــع درمــان مناســب فــرد 
ــن   کیمیــای وطــن از ویرل گــزارش  ــه  کننــد. ب را تجویــز 
یــک روان پزشــک بــه نــام »انــدرو میلــر« از دانشــگاه 
»امــوری« )Emory( در آتانتــا می گویــد: »ایــن یافتــه 
می توانــد تحــول زیــادی در زمینــه  درمــان افســردگی 
انتخــاب  هنــگام  مــا  حاضــر،  حــال  در  کنــد.  ایجــاد 
یــک روش درمانــی، هیــچ دلیــل قطعــی بــرای تجویــز 
یــک داروی خــاص نداریــم. مــن موقــع تجویــز دارو از 
کــه چــه داروهایــی را می شناســند  بیمــاران می پرســم 
یــا اینکــه دوستانشــان چــه دارویــی مصــرف می کننــد.«
کینگــز لنــدن می گویــد:  »کارمیــن پاریانــت« از دانشــگاه 
کنیــم  را پیش بینــی  افســردگی  بتوانیــم مســیر  گــر  »ا
کنیــم.«  انتخــاب  را  مناســب  درمــان  می توانیــم 
انــدوه  و  غــم  از  خاصــی  مــدت  بــرای  فــردی  وقتــی 
کــه بتوانیــم  رنــج می بــرد، تقریبــا غیرممکــن اســت 
او  مشــکل  ایــن  زمــان  گــذر  بــا  کنیــم  پیش بینــی 
رفــع می شــود یــا اینکــه بــه افســردگی مزمــن تبدیــل 
کــی اســت  می شــود. افســردگی مزمــن، بیمــاری خطرنا
کنــد و حتــی منجــر  و می توانــد زندگــی فــرد را متاشــی 
بــه خودکشــی او شــود. پاریانــت می گویــد: »مشــکل 
کــه ایــن بیمــاری وقتــی تشــخیص داده  اینجاســت 

کــه دیگــر دیــر شــده.« می شــود 
کــه بعضــی از افــراد  حــاال تیــم پاریانــت پــی بــرده اســت 
آســیب  پذیری  و  حساســیت  بیولوژیــک،  دالیــل  بــه 
محققــان  ایــن  دارنــد.  افســردگی  مقابــل  در  زیــادی 
عــدم  یــا  وجــود  خــون،  آزمایــش  یــک  بــا  می تواننــد 
وجــود ایــن آســیب پذیری زیــاد را در افــراد تشــخیص 

دهنــد.
کــه داروی  پاریانــت و همکارانــش بــا مطالعــه  افــرادی 
مصــرف  را   )interferon alpha( آلفــا«  »اینترفــرون 
کتشــاف دســت یافتنــد. داروی  می کردنــد، بــه ایــن ا
اینترفــرون آلفــا بــرای درمــان بیمــاری هپاتیــت مصرف 
بــدن  ایمنــی  سیســتم  تقویــت  آن  تاثیــر  و  می شــود 
اســت؛ یکــی از عــوارض ایــن دارو ابتــا بــه افســردگی 
کــه ایــن دارو  اســت. بیــن ۳۰ تــا ۴۰ درصــد افــرادی 
را مصــرف می کننــد، بــه مــرور زمــان دچــار افســردگی 
دارو  ایــن  تاثیــر  کــه  می گویــد  پاریانــت  می شــوند. 
ــگار فــرد یــک اتفــاق اضطــراب آور  کــه ان طــوری اســت 
کســانی  کــرده اســت. بعضــی از  را در زندگــی ش تجربــه 
کــه ایــن دارو را مصــرف می کننــد، بــه افســردگی مبتــا 
می شــوند؛ امــا بعضــی دیگــر هــم در مقابــل آن مقــاوم 

هســتند.
تیــم پاریانــت ۵۸ نفــر را زیــر نظــر قــرار دادنــد. ایــن 
داروی   C هپاتیــت  بیمــاری  بــا  مقابلــه  بــرای  افــراد 
کردنــد.  اینترفــرون آلفــا را بــه مــدت ۶ مــاه مصــرف  
ایــن محققــان قبــل و بعــد از ایــن دوره از ایــن افــراد 
بــا  گرفتنــد و وضعیــت روانــی آن هــا را  نمونــه  خــون 
پرسشــنامه ارزیابــی کردنــد. تحقیقــات نشــان داده کــه 
کــه به افســردگی مبتا هســتند،  حــدودا نصــف افــرادی 
گلبول هــای ســفید زیــادی دارنــد. تــا پایــان ایــن دوره، 
را  مزمــن  افســردگی  دوره هــای  افــراد  ایــن  از  نفــر   ۲۰
مــداوم،  خســتگی  مثــل  عایمــی  و  کردنــد  تجربــه 
انــدوه، ناامیــدی و بی اشــتهایی را نشــان دادنــد. وقتی 
کردنــد،  تیــم پاریانــت نمونه هــای خــون را مشــاهده 
کــه الگــوی بیــان ژن ایــن افــراد حتــی قبــل  پــی بردنــد 
کــرده بــود. ظاهــرا بــدن ایــن افراد  از مصــرف دارو تغییــر 
کــه  بــه طــور طبیعــی بیشــتر پروتئین هایــی می ســازد 
نورون هــا  مــرگ  و  کســیداتیو  ا اســترس  التهــاب،  بــه 
مربــوط هســتند. امــا پروتئین هــای مربــوط بــه رشــد 
کمتــر تولیــد می کنــد. پاریانــت  ســلول های عصبــی را 
می گویــد: »روی هــم رفتــه، ایــن فراینــد روی عملکــرد 
مغــز تاثیــر بســیار بــدی می گــذارد.« التهــاب معمــوال 
بخــش  ترمیــم  بــرای  بــدن  کنش هــای  وا نتیجــه  
آســیب دیده اســت. وقتــی دســتگاه ایمنــی می خواهــد 
کنــد، در آن ناحیــه  از بافــت آســیب دیده محافظــت 
دارد  وجــود  شــواهدی  امــا  می شــود؛  ایجــاد  التهــاب 
کــه التهــاب زیــاد بــه تعــدادی از  کــه نشــان می دهــد 

اختــاالت از جملــه افســردگی مرتبــط اســت. 

دانستنی

کارگر افغان
 8 ساعت زنده به گور شده بود

کانــال زنــده بــه  کــه 8 ســاعت زیــر آوار یــک   یــک مــرد 
گــور شــده بــود، زنــده مانــد.

بــه عمــق  کانــال  یــک  افغــان در  تبعــه  کارگــر  ایــن 
کــه بــا بیــش از 8 ســاعت  پنــج متــر مدفــون شــده بــود 
داخــل  از  شــیرازی،  آتش نشــانان  بی وقفــه  تــاش 
کانــال بیــرون آورده و تحویــل اورژانــس داده شــد.
گــزارش  کــه  بــود  دوشــنبه  بامــداد  یــک  ســاعت 
ــان  ــال در خیاب کان ــک  ــل ی ــر داخ کارگ ــک  ــاری ی گرفت

شــد. اعــام   ۱۲۵ بــه  شــیراز  فلســطین 
آتش نشــانی  ارشــد حــوزه دو  فرمانــده  ع،  زار فرهــاد 
ــک  ــت: ی گف ــات  ــه و عملی ــن حادث ح ای ــر ــیراز در ش ش
کانــال بــه عمــق 5 متــر و داخــل تونــل  کارگــر در یــک 
بــه  کــه  بــوده  حفــاری  مشــغول  متــری   ۲۰ حــدود 
گــردن  کانــال تــا ناحیــه  دلیــل ریــزش تونــل در داخــل 

مدفــون شــده بــود.
دلیــل  بــه  امــدادی  تیم هــای  داد:  ادامــه  ع  زار
کانــال، مجبــور بــه حفــر و ســاختن مســیر  موقعیــت 
دیگــری بــرای آزادســازی شــخص بــه وســیله بیــل 
کــرده و بــا توجــه بــه وجــود خطــر ریــزش  مکانیکــی 
اقــدام بــه زدن الــوار و انجــام عملیات هــای امــدادی 

کردنــد. ویــژه آواربــرداری در مســیر تونــل 
باالخــره  افــزود:  شــیراز  آتش نشــانی  ارشــد  فرمانــده 
گودبــرداری  بــا بیــش از 8 ســاعت تــاش، از طریــق 
بــا  شــخص  آزادســازی  عملیــات  مســیر،  چنــد  از 
موفقیــت انجــام شــد و شــخص بــه منظــور درمــان 

شــد. داده  اورژانــس  عوامــل  تحویــل 

 دام شیطانی مرد متاهل 
برای دختر 18ساله

کارهای  گرچه بــا  ایــن دختــر به افســر تحقیــق گفت: ا
کــردن بــه چهــره پــدر  کــه انجــام دادم از نــگاه  زشــتی 
ــم از  ــه می توان ــم چگون ــرم دارم و نمی دان ــادرم ش و م
ایــن عــذاب روحــی شــدید رهایــی یابــم، امــا بــاز هــم 
کــت و بدبختــی  گــرداب فا کــه بیشــتر در  خوشــحالم 
را  مــادرم  عاقانــه  تصمیــم  یــک  بــا  و  فرونرفتــم 
بهتریــن رازدار و راهنمــای زندگــی ام دانســتم و همــه 
اجتماعــی  شــبکه های  در  فریــب  تلــخ  ماجراهــای 
خــود  توانســتم  این گونــه  و  کــردم  بازگــو  برایــش  را 
برهانــم... اخــاذ  و  حیله گــر  جــوان  آن  چنــگ  از  را 
اشــکبار  بــا چشــمانی  کــه  در حالــی  دختــر 18ســاله 
بیــان  بــه  می کــرد،  بخشــش  تقاضــای  مــادرش  از 
یــک  بــا  خــود  خیابانــی  دوســتی  تلــخ  ماجــرای 
کارشــناس اجتماعــی  جــوان متاهــل پرداخــت و بــه 
گفــت: ســال آخــر  کانتــری طبرســی جنوبــی مشــهد 
دبیرســتان را می گذرانــدم و تنهــا بــه قبولــی دانشــگاه 
ــوق  ــای ف کاس ه ــه در  ک ــوری  ــه ط ــیدم؛ ب می اندیش
کنــار  برنامــه و تقویتــی نیــز شــرکت می کــردم. البتــه در 
کتاب هــای  کتاب هــای درســی از خوانــدن  مطالعــه 
مذهبــی و اخاقــی نیــز لــذت می بــردم تــا اینکــه بــه 
شــبکه های  در  همکاســی هایم  از  برخــی  توصیــه 
کــه بتوانــم بیشــتر بــا دوســتانم  اجتماعــی عضــو شــدم 

در ارتبــاط باشــم.
کــه بــا پیامک هــای زیبایــی   در همیــن روزهــا بــود 
ناشناســی  پســر  را  پیامک هــا  ایــن  کــردم.  برخــورد 
خوانــدن  بــه  کم کــم  می کــرد.  ارســال  برایــم 
کــه  ــه طــوری  ــودم؛ ب کــرده ب پیامک هــای او عــادت 
می مانــدم.  پیامک هایــش  دریافــت  منتظــر  گاهــی 
ایــن ماجــرا ســپری نشــده  از  کوتاهــی  مــدت  هنــوز 
کــه بــه دلیــل هیجانــات خــاص دوره نوجوانــی  بــود 
گرفتــم.  و بــه طــور پنهانــی بــا شــماره تلفــن او تمــاس 
کــه رابطــه بیــن مــن و علیرضــا آغــاز  این گونــه بــود 

شــد.
و  تعریــف  و  چرب زبانــی  تاثیــر  تحــت  آنقــدر 
احســاس  کــه  بــودم  گرفتــه  قــرار  او  تمجیدهــای 
خوشــبختی  بــه  کنــم  ازدواج  او  بــا  گــر  ا می کــردم 
خواهــم رســید او هــم هــر بــار بــا وعده هــای فریبنــده 
ازدواج بیشــتر مــن را شــیفته خــودش می کــرد. روابــط 
کــه مــن بــه تقاضــای او تصاویــر  مــا بــه جایــی رســید 
کــردم و از طریــق ایمیــل  زننــده ای از خــودم تهیــه 

فرســتادم. برایــش 
 او مدعــی بــود نمی توانــد بــدون دیــدن تصاویــر مــن 
زندگــی آرامی داشــته باشــد و شــب ها را تــا صبــح بــه 
ــک اتفــاق ســاده  ــد در ی ــی بع ــد. مدت ــر می کن مــن فک
متوجــه شــدم علیرضــا متاهــل اســت و تنهــا قصــد 
سوءاســتفاده از مــن را داشــته اســت؛ ایــن در حالــی 
از  دور  بــه  و  پنهانــی  طــور  بــه  چندین بــار  کــه  بــود 
گذاشــته بــودم.  چشــم خانــواده ام بــا او قــرار ماقــات 
ــع  ــا او قط ــم را ب ــدم ارتباط ــرا را فهمی ــن ماج ــی ای وقت
کــردم؛ امــا علیرضــا بــا تهدیــد بــه انتشــار عکس هایــم 
کــه رابطــه ام  از مــن اخــاذی می کــرد و اصــرار داشــت 

ــم.  ــه بده ــا او ادام را ب
کتــاب مذهبــی  کــه مــادرم یــک  در همیــن روزهــا بــود 
کتــاب را  بــه عنــوان هدیــه برایــم خریــد. وقتــی آن 
ــی  ــتی های خیابان ــت دوس ــه عاقب ــردم و ب ک ــه  مطالع
کار ناشایســت در قیامــت پــی بــردم،  و جــزای ایــن 
گرفتــم ماجــرای ایــن رابطــه پنهانــی ام را بــا  تصمیــم 
کــه از عــذاب  مــادرم در میــان بگــذارم؛ این گونــه بــود 
ــرای شــکایت از  ــا مــادرم ب وجــدان رهایــی یافتــم و ب

ــا ... ــم ت ــری آمدی کانت ــه  ــر ب ــوان حیله گ آن ج
و  تعقیــب  تحــت  علیرضــا  گــزارش،  ایــن  بــر  بنــا 

گرفــت. قــرار  قضایــی  پیگیــری 
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کاوه ای  آرزو  ایســنا،  از  نقــل  بــه  ســامت نیوز  گــزارش   بــه 
کنتــرل دیابــت  کــرد: نــوع تغذیــه در  کارشــناس تغذیــه تصریــح 
نقــش اساســی دارد تــا جایی کــه بی توجهــی بــه تغذیــه ، تمــام 
تــاش پزشــکان را از بیــن می بــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر 
کــه غذایشــان بایــد از افــراد خانــواده  افــراد دیابتــی بــر ایــن باورنــد 

ــرد: ایــن روش بســیار نادرســت اســت؛ چــرا  ک کیــد  جــدا باشــد، تا
کــه افــراد دیابتــی می تواننــد هــر نــوع غذایــی بخورنــد، امــا مقــدار و 

نحــوه مصــرف آن مهــم اســت.
کــه در بیمــاران دیابتــی بایــد  کاوه ای یــادآور شــد: تنهــا چیــزی 
رژیــم  همچنیــن  اســت.  کربوهیــدرات  مصــرف  شــود،  کنتــرل 
غذایــی در ایــن بیمــاران هرگــز بــه معنــای نخــوردن غــذا نیســت؛ 

ــت. ــی اس ــواد غذای ــزان م ــرل می کنت ــای  ــه معن ــه ب بلک
کیــد بــر اینکــه بیمــاران دیابتــی بایــد  کارشــناس تغذیــه بــا تا ایــن 
کاهــش  کــرد:  مصــرف ســبزیجات تــازه را افزایــش دهنــد، تصریــح 
کشــمش، قنــد، شــکر و  مصــرف قندهــای ســاده ماننــد خرمــا، 
بیمــاران  بهبــود وضعیــت  بــه  کلســترول  و  اشــباع  چربی هــای 
کمــک می کنــد. برخــی تصــور می کننــد خرمــا و کشــمش فاقــد قنــد 
اســت؛ امــا بایــد بداننــد ایــن مــواد غذایــی هــم حاوی قند هســتند 

و موجــب افزایــش میــزان قنــد خــون می شــوند.

کــرد: در بیمــاران دیابتــی، دانســتن ایــن نکته که  کاوه ای عنــوان 
کــدام مــواد غذایــی بــه چــه میــزان قنــد خــون را بــاال می برنــد، بــه 
کمــک شــایانی می کنــد؛ بــه عنــوان مثــال  کنتــرل قندخــون آن هــا 
در میــان انــواع نــان ، نــان ســنگک ســبوس دار دارای قنــد کمتری 

اســت و مصــرف آن بــرای بیمــاران توصیــه می شــود.
وی مصــرف حبوبــات را بــرای بیمــاران دیابتــی مفیــد دانســت و 
گفــت: برنــج نیــز در محــدوده غذایــی نــان و غــات جــای می گیرد 

کربوهیدرات هــا تشــکیل می دهنــد. و قســمت عمــده آن را 
گفــت: میــزان مصــرف برنــج در  کارشــناس تغذیــه در ادامــه  ایــن 
افــراد دیابتــی بایــد کنتــرل شــود و نکتــه دیگــری که حایــز اهمیت 
کــه برنــج  اســت، نحــوه مصــرف مــواد غذایــی اســت؛ بــه طــوری 
کمتــری اســت. کتــه در مقایســه بــا برنــج آبکش شــده دارای قنــد 
کارانــی  کــرد: دم کــرده ما کارانــی اظهــار  کاوه ای دربــاره مصــرف ما
کمتــری برخــوردار  نســبت بــه مصــرف آبکــش شــده آن از قنــد 

اســت. همچنیــن ســیب زمینی جــزو ســبزیجات نشاســته ای و 
گیاهــان ذخیــره می شــود. کــه در  نشاســته قنــدی اســت 

کاهــش قندخــون  کاوه ای بــا بیــان اینکــه مصــرف دارچیــن در 
گفــت: البتــه زمــان مصــرف آن بســیار مهــم اســت.  موثــر اســت، 
همچنیــن دربــاره نحــوه و میــزان مصــرف دارچین باید با پزشــک 
کنیــد. عــاوه بــر نقــش مهــم تغذیــه در بیمــاران  معالــج مشــورت 
دیابتــی، نبایــد از فوایــد فعالیــت بدنــی منظــم و پیــاده روی در 

کنتــرل وزن و قندخــون غافــل شــد. کاهــش و 
 بیمــاران دیابتــی بایــد غذاهــا را بــه صــورت آب پــز مصــرف، وزن 
کنتــرل و مصــرف غذاهــای دریایــی را فرامــوش نکننــد. خــود را 
کیــد براینکــه بیمــاران بایــد روزانــه بــه طــور متوســط دو  وی بــا تا
کــرد: بایــد توجــه داشــته  کننــد، تصریــح  واحــد میــوه مصــرف 
زیان رســان  نیــز  از دو واحــد میــوه،  بیــش  کــه مصــرف  باشــند 

اســت.

کته یا آبکش شده برنج 
کدامیک برای دیابتی ها بهتر است؟

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
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امام صادق)ع( درباره مقام حضرت ابوالفضل)ع(  فرمودند: 

»کان عّمنا العّباس نافذ البصیرة، صلب االیمان.«

عموى گرانقدرم، عباس، انسانی هوشمند و ژرف نگر و 

آراسته به ایمانی آگاهانه و استوار و عمیق بود.

-«  حدیث روز   »-

جدول سودوکو - شماره 12پاسخ جدول شماره 10 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

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

یافــت:

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

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

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

کتابخوا�ن آقای حکای�ت در نمایشگاه کتاب

« نام مجموعه تلویزیو�ن مخصوص کودکان بود که در دهه ۶۰ و  »زیر گنبد کبود« یا »آقای حکای�ت

۷۰ از تلویزیون پخش می شد. در این برنامه بهرام شاه محمدلو در نقش آقای حکای�ت به ایفای نقش 

 ایرج طهماسب در سال ۱۳۶۶ کلید خورد. در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۷۴ 
گ

می پرداخت. رسی اول با نویسند�

 مجموعه ۱۳ و ۱۴ قسم�ت »زیرگنبد کبود« برعهده راضیه برومند بود. شاه محمدلو این 
گ

ن نویسند� ن�ی

روزها در نمایشگاه کتاب تهران، در ییک از غرفه ها برای بازدیدکنندگان کتابخوا�ن می کند. /عکس از مهر

وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

23   ْC

22   ْC

25   ْC

27   ْC

4   ْC

5   ْC

7   ْC

8   ْC

  خر و پف، خر و پف 
گــردن نمی گرفــت. هــر چــی مــا   پنــاه بــر خــدا! هیــچ جــوری 
ــرد.  ــه نمی ک ک ــرد  می گفتیــم و دیگــران می گفتنــد، قبــول نمی ک
می گفــت:» مــن؟ غیــر ممکــن اســت. مــن نفــس بلنــد هــم تــو 
خــواب نمی کشــم؛ مــن و خــر و پــف؟« روزی خوابیــده بــود و 
صــوت  ضبــط  قضــا،  بــر  دســت  می کشــید.  خرناســه  ســخت 
تبلیغــات هــم دســت بچه هــا بــود. چیــزی حــدود یــک ربــع 
کردیــم. بــا بچه هــای  ســاعت، صــدای خــر و پفــش را ضبــط 
و  قــرآن  و  مناجــات  نــوار  پخــش  مســئول  کــه  هــم  تبیلغــات 
کــه  ــا روز عیــد  کردیــم. ت ــد هماهنــگ  ســخنرانی از بلندگــو بودن
و  بودنــد  جمــع  همــه  بودیــم.  دیــده  تــدارک  تئاتــری  برنامــه 
کــرد :»اینــک بــرای اینکــه بفهمیــم خــواب مؤمــن  مجــری اعــام 
چگونــه عبادتــی اســت، قســمتی از مناجــات یکــی از رزمنــدگان 
کــه بــا پخــش آن بــه  کرده ایــم  عزیــز را قبــل از نمــاز ظهــر ضبــط 

برنامــه می رویــم«.  ادامــه  اســتقبال 
کــرد و جمعیــت روده بــر شــدند از  نــوار چرخیــد و او خــر و خــر 
کــردن او، بچه هــا جابه جــا اســمش  ــرای خاطــر جمــع  خنــده؛ ب
را صــدا می کردنــد کــه فانــی! فانــی! بلنــد شــو موقــع نمــاز اســت. 
کــه می رســید صــدای خنــده بچــه هــا بلندتــر می شــد.  بــه اســم او 
کــه  بنــده خــدا خــودش هــم تماشــاچی ماجــرا بــود. تنهــا عبارتــی 

ــی بی معرفتیــد.« ــود: »خیل آن روز می گفــت ایــن ب

زنان باردار نوشیدنی قندی نخورند
روزانــه  کــه  بــارداری  زنــان  محققــان،  گفتــه  بــه 
می نوشــند  مصنوعــی  قنــد  حــاوی   نوشــیدنی های 
دچــار  آینــده  در  کــه  زیــاد  وزن  بــا  نــوزادی  احتمــاال 
می آورنــد. دنیــا  بــه  بــود،  خواهــد  هــم  اضافــه وزن 
محققــان  گفتــه  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــه بــه طــور مرتــب  کانــادا، زنانــی  دانشــگاه مانیتوبــا 
یــک یــا چنــد نوشــیدنی حــاوی قنــد در طــول بــارداری 
نوزادانــی  دارای  بیشــتر  برابــر  دو  می کننــد،  مصــرف 
کــه تــا یــک ســالگی دارای اضافــه وزن  خواهنــد بــود 

. هســتند
این بــاره  در  تحقیــق،  تیــم  سرپرســت  آزاد،  مــگان 
بــه  کــه  اســت  مطالعــه ای  اولیــن  »ایــن  می گویــد: 
شــیرین کننده های  مصــرف  احتمالــی  تاثیــر  بررســی 
نــوزاد  اضافــه وزن  و  بــارداری  طــول  در  مصنوعــی 

می پــردازد.«
بــه  مربــوط  داده هــای  محققــان  مطالعــه،  ایــن  در 
کردنــد. آوری  جمــع  را  نــوزاد  و  مــادر   ۳۰۰۰ از  بیــش 
دوران  نوشــیدنی های  دربــاره  زنــان  از 
درصــد   ۳۰ حــدود  در  شــد.  پرســیده  بارداری شــان 
حــاوی  نوشــیدنی های  کــه  بودنــد  کــرده  اعــام 
 ۵ و  می نوشــیدند  مصنوعــی  شــیرین کننده  مــواد 
را  نوشــیدنی ها  ع  نــو ایــن  روز  هــر  آن هــا  از   درصــد 

می نوشیدند.
تاثیــرات منفــی  گفتــه محققــان، نگرانــی دربــاره  بــه 
مصنوعــی  شــیرین  نوشــیدنی های  مصــرف  احتمالــی 
نوزادشــان  و  جنیــن  بــر  بــاردار  مــادران  توســط 
بــاردار  مــادران  و  اســت  افزایــش  بــه  رو  همچنــان 
بارداری شــان  دوران  تغذیــه  مراقــب  بســیار   بایــد 

باشند.

ایستگاه لبخند 

کشــور  در  انــرژی  مصــرف  شــدت 
مــا در مقایســه بــا آمارهــای جهانــی 
نشــان دهنده وضعیــت نامطلــوب و 
کــه  بیان کننــده ایــن واقعیــت اســت 
ایــران  در  انــرژی  مصــرف  فرهنــگ 
منطقــی و عقانــی نیســت. مصــرف 

ســرانه انــرژی در ایــران در مقایســه بــا متوســط مصــرف ســرانه 
کشــورهای عضــو  انــرژی در جهــان ۳ برابــر و در مقایســه بــا  
اتحادیــه اروپــا ۶ برابــر می باشــد. بخــش عمــده ای از انــرژی 
بــرق در کشــور مــا در بخــش غیرمولــد مصــرف می شــود؛ یعنــی 
عمدتــا »دربخش هــای خانگــی ، تجــاری و خدماتــی مصــرف 
شــده و در جهــت  تولیــد محصــول اســتفاده نمی شــود. در قــاره 
گر  آســیا، کشــور ژاپن در ردیف کشــورهای صنعتی دنیاســت. ا
مصــرف ســرانه انــرژی بــرق در کشــور خودمــان را با کشــور ژاپن 
مقایســه کنیــم، وضعیــت ما بســیار تاســف بارتر اســت؛ مصرف 
کشــور ژاپــن می باشــد. ســرانه بــرق خانگــی در ایــران ۱۳ برابــر 

بــه لحــاظ جمعیــت، کشــور مــا حــدود یــک در صــد از جمعیــت 
در  انــرژی  مصــرف  لیکــن  می دهــد؛  تشــکیل  را  زمیــن  کــره 
ایــران دو درصــد از کل مصــرف انــرژی دنیــا می باشــد و ایــن 
کشــور پیشــرفته  کــه متاســفانه مــا یــک  در شــرایطی اســت 
صنعتــی نیســتیم. پرهیــز از اســراف و تبذیــر در تعالیم آســمانی 
و ســخنان انبیــا و امامــان معصــوم همــواره مــورد تاکیــد و 
ســفارش بــوده اســت. خداونــد در آیــه ۳۱ ســوره اعــراف در قرآن 
کریــم می فرمایــد: »بخوریــد و بیاشــامید، ولــی اســراف نکنیــد؛ 

همانــا خداونــد اســرافکاران را دوســت نمــی دارد«

مصادیــق  از  یکــی  اســت  بدیهــی 
بــارز اســراف، زیــاده روی در مصــرف 
یکــی  ایــران  کشــور  اســت.  انــرژی 
اســامی  کشــورهای  بزرگ تریــن  از 
اســت  و بایــد در عمــل بــه آموزه های 
دینــی و آیــات قرآنــی هــم پیشــتاز 
دربــاره  ذکرشــده  آمارهــای  باشــد. 
مشــخصا  انــرژی  ســرانه  مصــرف 
کشــور مــا  وجــود اســراف و زیــاده روی در مصــرف بــرق را در 
نشــان می دهــد؛ لــذا بــا پذیــرش ایــن  واقعیــت همــه مــا بایــد 
بــا تبعیــت از آیــات قرآنــی و روایــات ائمه معصومیــن در مصرف 
بهینــه انــرژی بــرق  کوشــش کنیــم. در آیــه ۴۳ ســوره غافــر نیــز 
خداونــد می فرمایــد: »همانــا اســراف کنندگان همدمــان آتــش 

جهنــم هســتند.« 
آنچــه مســلم اســت ملــت مســلمان ایــران بــه همــه آیــات الهــی 
ایمــان دارنــد و قصــد بی توجهــی بــه فرامیــن الهــی را ندارنــد.
کوچــک  کبیــره بــه لحــاظ تکــرار و  گناهــان  لیکــن بعضــی از 
شــمردن آن بــه تدریــج بــه امــری عــادی و غیرمذمــوم تبدیــل 
کــه مــا در مصــرف  می شــوند. غفلــت از ایــن حقیقــت تلــخ 
ــه صــورت  ــده را ب ــز ایــن  پدی ــرژی دچــار اســراف شــده ایم نی ان
کــرده اســت. گنــاه بــدون ســرزنش بــرای مــا تبدیــل  عــادت و 
کمــی  گــر مســئولیت خــود  را در ایــن زمینــه درک و  هــر فــردی ا
کنــد، از همیــن امــروز می توانــد بــا بازنگــری در   تامــل و تعمــق 
فعالیت هــای  خــود نســبت بــه اصــاح فرهنگ مصــرف انرژی 
اقــدام نمایــد. پــس بایــد همــه مــا از خودمــان شــروع کنیــم و بــا 
اســتفاده مفیــد از انــرژی بــرق کــه یــک نعمــت الهــی اســت، آن 

کنیــم. را بهینــه مصــرف 

ضرورت مصرف بهینه برق 
مدیر دفتر مدیریت مصرف

شرکت توزیع برق استان اصفهان 
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