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ســجاد  امــام  شــیعیان  چهــارم  پیشــوای 
ســال  شــعبان  پنجــم  در  الســام  علیــه 

38ه.ق متولــد شــدند. ایــن والدت باســعادت 
همــه  و  عصر)عــج(  امــام  محضــر  بــه  را 
مســلمانان و پیــروان امامــت و والیــت تبریــک 
و تهنیــت عــرض می کنیــم. آن امــام همــام در 
طــول امامــت خویــش، به وی  ــژه بعــد از حضــور 
عزت بخــش  و  افتخارآفریــن  حماســه  در 
مختلفــی  شــیوه های  از  حســینی،  عاشــورای 
معــارف  تبلیــغ  و  طاغــوت  بــا  مبــارزه  بــرای 
دینــی و اســتقرار احــکام اســامی بهــره بردنــد. 
خطیــر  رســالت  عاشــورا   غــروب  در  ایشــان 
ادامــه  بــرای  و  شــدند  عهــده دار  را  امامــت 
کربــا  و شــهدای دشــت  پــدر شهیدشــان  راه 
کشــیدند.  دوش  بــه  را  ســنگینی  مســئولیت 
در آن شــرایط ویــژه امامــت امت،سرپرســتی 
اطفــال و بانــوان، رســاندن پیــام عاشــورا بــه 

جهانیــان،... گــوش 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی دکتر علی عسکری 

را به ریاست سازمان صداوسیما منصوب کردند

گشت حفاظت از رودخانه ها فعال شد

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

3

4

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 برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

یخ 95/۳/۳  وز دوشنبه  به تار مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ 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: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸ شماره تلفن 

)داخلی ۳۸۸(

 

شرکت  آب و فاضاب 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

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره ۴/۹۴/956 مــورخ ۹۴/6/25 شــورای اســامی شــهر در نظــر 
 دارد مزایــده  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل 

می آید.

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبه هــای شــماره ۴/۹۴/۱۹۷۶ مــورخ ۹۵/۰۲/۰۹ و ۴/۹۴/۱۸۳۹ مــورخ 
ــذا از کلیــه متقاضیــان  ۹۴/۱۰/۲۳ شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد مزایده هــای  ذیــل را برگــزار نمایــد. ل

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

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم( 

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

چاپ   اول

چاپ   اول

 

ردیف 

 بهره برداری از پارکینگ بیمارستان 
شهید مطهری فوالدشهر

 مبلغ پایه هر ماه شماره مزایده
 )ریال(

 

ردیف 

 اجاره یک واحد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک

C ساختمان و تجهیزات درونی ( واقع در مرکز برزن ( 

 مبلغ پایه هر ماه شماره مزایده
)ریال(

وز یکشــنبه مــورخ ۹۵/3/9 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
در مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نمایند.

وز یکشــنبه مــورخ ۹۵/۳/۰۹ جهــت اطــاع از شــرایط و  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
شــرکت در مزایده هــا بــه واحــد امــور قــرار دادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

موضوع مزایده

موضوع مزایده

 مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده )ریال(

 مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده ) ریال(

 1

 1

2

۹۵/۳۴۰۲

۹۵/3335

۹۵/3336

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

22/800/۰۰۰

18/000/۰۰۰

75/000/۰۰۰

38/000/۰۰۰

30/000/۰۰۰

۹۵/.۲/21

۹۵/.۲/21

۹۵/.۲/21

 اجاره سالن ورزشی جنب آتش نشانی و موتوری واقع

 در اراضی مرکز شهر

والدت با سعادت امام زین العابدین  ؟ع؟ مبارک باد
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 شیوه های مبارزاتی 
امام سجاد)ع(                                                 

ادامه از صفحه یک: 
  تــداوم مبــارزه بــا طاغــوت و طاغوتیــان و از همــه 
امــام حســین  متعالــی  اهــداف  از  پاســداری  مهم تــر 
عالــم  افتخــار  و  عــزت  موجــب  کــه  الســام  علیــه 
ســنگینی  مســئولیت های  جملــه  از  گردیــد،  اســام 
گذاشــته شــد. در زیــر بــه  کــه بــر عهــده امــام  اســت 
ــادگار امامــت  مهم تریــن فعالیت هــای مبارزاتــی آن ی
در پاســداری از فرهنــگ قــرآن و اهــل بیــت)ع( اشــاره 

: می کنیــم
1 -  خطابه های روشنگرانه

امــام)ع( بــا خطابه هــا و ســخنان روشــنگرانه خــود  
بــا ســتمگران مســتبد عصــر خــود مبــارزه فرهنگــی 
ــجاد  ــام س ــنگری های ام ــد روش ــدون تردی ــرد. ب می ک
کبــری علیهــا الســام  علیــه الســام و حضــرت زینــب 
و برخــی دیگــر از خانــدان حضــرت ابــا عبــداهلل علیــه 
کربــا در تــداوم آن  الســام بعــد از ماجــرای غم بــار 
نهضــت بــزرگ اســامی  نقشــی بســزا داشــته اســت.

کــردن  بیــدار  غفلــت زده،  مــردم  کــردن  گاه  آ
دشــمنان  جنایــات  افشــای  خفتــه،  وجدان هــای 
اهــل بیــت علیهــم الســام، نمایانــدن چهــره حقیقــی 
زمامــداران ســتمگر امــوی و انتشــار فضایــل و مناقــب 
گرامیــان بــه  اهــل بیــت علیهــم الســام و معرفــی آن 
عنــوان جانشــینان بــر حــق پیامبــر صلــی اهلل علیــه و 
آلــه، مهم تریــن دســتاورد ســخنان آن بزرگــوار بــود.
کوفــه بــا مــردم  امــام ســجاد علیــه الســام در شــهر 
آن  پیمان شــکن  و  تاثیرپذیــر  ســطحی نگر،  ســاده، 
گفــت و بعــد از شناســاندن خویــش و  شــهر ســخن 
افشــای جنایــات امویــان فرمــود: »ای مــردم! شــما 
را بــه خــدا ســوگند می دهــم، آیــا شــما بــرای پــدرم 
ــا او  ــا ب نامــه ننوشــتید و آنــگاه بی وفایــی نکردیــد؟ آی
عهدهــا و پیمان هــای محکــم نبســتید و ســپس بــا 
کردیــد و او را بــه شــهادت رســاندید؟ وای  او پیــکار 
کار زشــتی انجــام دادیــد؛ شــما چگونــه  بــر شــما! چــه 
ــه نظــاره  بــه ســیمای رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آل
کــرد، هنگامی کــه بــه شــما بگویــد: فرزنــدان  خواهیــد 
از  پــس،  بردیــد،  میــان  از  را  احترامــم  کشــتید،  مــرا 

امــت مــن نیســتید؟«
مــردم  کــه  بــود  نشــده  تمــام  امــام  ســخنان  هنــوز   
کردنــد  گریه کنــان و ضجه زنــان همدیگــر را مامــت 
بودنــد  برگزیــده  کــه خــود  بــه نگون بختــی خــود  و 
پشــیمانی  و  ندامــت  اشــک  و  خوردنــد  تاســف 

 . یختنــد می ر
گفت وگوهای مستقیم با دشمن  -2 

از اهــداف  امــام چهــارم علیــه الســام در پاســداری 
دشــمن  می کــرد  احســاس  کــه  جــا  هــر  عاشــورا 
کربــا را زیــر ســوال بــرد و آن حماســه  می خواهــد قیــام 
تاریخــی را پــوچ و باطــل جلــوه دهــد، در مقــام دفــاع 
نقشــه های  بــا  کوبنــده  پاســخ های  بــا  و  برمی آمــد 
کــه بارزتریــن  شــیطانی آنــان بــه ســتیز برمی خواســت 
و  زیــاد  بــن  عبیــداهلل  مجلــس  در  آن  نمونه هــای 
ــه  ــم می خــورد . هنگامی ک ــه چش ــه ب ــن معاوی ــد ب یزی
کبــری علیهــا  ــاد، حضــرت زینــب  ــن زی در مجلــس اب
ابــن  کــرد،  رســوا  خویــش  نطــق  بــا  را  وی  الســام 
ــه الســام شــد  ــاد متوجــه امــام زیــن العابدیــن علی زی
ــن  ــی ب ــد: او عل گفتن ــت؟  کیس ــوان  ــن ج ــید: ای و پرس
گفــت:  الحســین علیهمــا الســام اســت . ابــن زیــاد 
مگــر خــدا علــی بــن الحســین را نکشــت؟ امــام چهــارم 
ــام علــی بــن  ــه ن ــرادری ب علیــه الســام فرمــود: مــن ب
ــه  ــردم او را ب ــه م ک ــتم  ــام داش ــا الس ــین علیهم الحس
ــت  ــن نیس ــت: چنی گف ــاد  ــن زی ــاندند. اب ــهادت رس ش

کشــت. خــدا او را 
امــام ســجاد علیــه الســام آیــه »اهلل یتوفــی االنفــس 
کــرد. ابــن زیــاد از پاســخ صریــح امــام  ...« را قرائــت 
خشــمگین شــد و فریــاد زد: آیــا در مقابــل مــن جرئــت 
گــردن بزنیــد.  کــرده و پاســخ می دهــی؟ او را ببریــد و 
گفت وگــو  ادامــه  در  الســام  علیــه  ســجاد  حضــرت 
فرمــود: »ابالقتــل تهددنــی یابــن زیــاد، امــا علمــت ان 
کرامتنــا الشــهادة؛ ای پســر زیــاد! آیــا  القتــل لنــا عــادة و 
کشــته  مــرا بــه قتــل تهدیــد می کنــی؟ مگــر نمی دانــی 
ــرای خــدا  شــدن در راه حــق، عــادت مــا و شــهادت ب

کرامــت ماســت  عــزت و 
گریه های تاثرانگیز  -3

ــتن  ــه داش ــده نگ ــرای زن ــام ب ــه الس ــجاد علی ــام س ام
اعتــای  بــرای  کــه همــه  کربــا-  خاطــره شــهیدان 
بودنــد   رســیده  شــهادت  بــه  مظلومانــه  اهلل  کلمــه 
گریــه  عزیزانــش  بــر  گــون  گونا مناســبت های  در 
می کــرد. اشــک های حضــرت زیــن العابدیــن علیــه 
اذهــان  در  و  برانگیختــه  را  عواطــف  کــه  الســام 
کربــا  شــهدای  مظلومیــت  ناخواســته   مخاطبــان، 
را ترســیم می کــرد، آثــار پربــاری بــرای تــداوم نهضــت 
بــا پیــروی از آن  عاشــورا داشــت؛ امــروز ایــن روش 
بــر  گریــه  فرهنــگ  و  دارد  ادامــه  همچنــان  گرامــی  
ســاالر شــهیدان عالــم، همچنــان تاثیرگــذار بــوده و 
میلیون هــا  احساســات  و  عواطــف  دادن  پیونــد  در 
عــزادار عاشــق بــا راه و هــدف حضــرت ابــا عبــداهلل 
علیــه الســام، مهم تریــن عامــل محســوب می شــود. 
عشــق بــه امــام حســین علیــه الســام در ســوگواری ها 
عزت بخــش  گریه هــای  ایــن  و  می آفرینــد  اشــک 
کــه افتخــار شــیعه اســت، هــر ســال در دهــه محــرم 
عاشــورا  حماســه  بــه  اســامی  را  کشــور  ســیمای 
 نزدیــک می کنــد و قیــام امــام حســین علیــه الســام 

را در خاطره ها زنده می سازد . 

سر مقاله به قلم مدیر مسئول 

 اسالم انقالبی 
یا انقالب اسالمی؟    

    
محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه

سید حسین  هاشمی 

کمونیســتی  پیــش از انقــاب، روشــنفکران ایــران از افــکار 
کشــور رواج  پیــروی می کردنــد. آنچــه در بیــن روشــنفکران 
ــه از شــوروی  ک ــود  داشــت و تبلیــغ می شــد، اندیشــه هایی ب
کشــور مــا شــده بــود. آنچــه مهــم بــود انقــاب و  ســابق وارد 
قیــام طبقــه کارگــر علیــه طبقــه ســرمایه دار بــود؛ لــذا بــا همین 
کــه  افــکار بــه تفســیر دیــن پرداختــه می شــد. هــر چــه از دیــن 
کمونیســتی بــود، پذیرفتــه و  مطابــق افــکار سوسیالیســتی و 
کنــار نهــاده می شــد. بــر اســاس همیــن افــکار بیــن  مابقــی بــه 
شــخصیت های اســامی  تمایــز نهــاده می شــد؛ حتــی بیــن 
ابــوذر غفــاری و امــام حســین علیــه  از  ائمــه اطهــار؛ مثــا 
بــود و  انقــاب  بــود  آنچــه مهــم  الســام تجلیــل می شــد. 
اســام، ابــزاری در ایــن مســیر قلمــداد می شــد. در مقابــل ایــن 
 انحــراف فکــری، مرحــوم شــهید مطهــری انقــاب اســامی
ح می کردنــد. در نظــر ایشــان آنچــه مهــم اســت اســام   را مطــر
تحقــق  جهــت  در  باشــد  ابــزاری  بایــد  انقــاب  و   اســت 
اســام. همــه اســام، انقــاب و قیــام نیســت؛ اســام دارای 
گونــی اســت کــه از جملــه آن هــا قیــام علیــه ظلــم  معــارف گونا

و استبداد و استعمار است.
ح  ایــن روزهــا نیــز اســام انقابــی و انقــاب اســامی  مطــر
می شــود و اســام انقابــی مــورد نکوهــش قــرار می گیــرد. 
انجــام  مطهــری  شــهید  بــه  تمســک  بــا  کار  ایــن  گرچــه  ا
 می شــود، ولــی بــه نظــر می رســد بــا آنچــه شــهید مطهــری

 در نظر داشت، فاصله دارد.
امــروز انقــاب اســامی  بیــان می شــود بــرای موجــه جلــوه 
کوتاهــی در برابــر مســتکبران جهــان. هــدف  دادن سســتی و 
گویندگان انقاب اســامی  این اســت که بگویند الزم نیســت 
 ایــن همــه در برابــر دشــمنان اســام و در راس آن هــا آمریــکا 
ج دهیــد. بــرای رشــد و توســعه  مقاومــت و ایســتادگی بــه خــر
آییــم در  از ســر ســازش  دنیــا  بــا  اســت  کشــور الزم   مــادی 
وگرنــه امــکان پیشــرفت نیســت. ایــن اشــخاص، ایســتادگی 
انقــاب  بــا  کــه  را  عالــم  زورگویــان  برابــر  در  ایــران  ملــت 
بــا  و  می نهنــد  نــام  انقابــی  اســام  شــد،  اسامی شــروع 
اســتفاده از وجهــه شــهید مطهــری آن را محکــوم می کننــد.
ــاب و  ــن انق ــم دی ــام ه ــه اس ک ــود  ــر آن ب ــری ب ــهید مطه ش
مبــارزه علیــه مســتکبران و دشــمنان بشــریت اســت و هــم 
دیــن عبــادت و پرهیــزکاری و انــس بــا خداونــد؛ در برابــر 
کــه می خواســتند دیــن را فقــط در جهــاد و مبــارزه  کســانی 
ــی امــروز مقصــود از انقــاب اســامی  ایــن  کننــد؛ ول خاصــه 
کــه اســام را از مبــارزه علیــه جهانخــواران تهــی کننــد و  اســت 
دیــن را فقــط در عبــادات و مســایلی ماننــد آن خاصــه کنند. 
هــر دو انحــراف اســت؛ هــر دو در تضــاد اســت بــا آنچــه شــهید 
مطهــری بیــان می کــرد. انقــاب اســامی  صحیــح اســت؛ 
ــی آن را  ــا خمین ــی ت کلین ــام از  ــای اس ــه علم ــامی  ک ــی اس ول
تفســیر کرده انــد و فهمیده انــد؛ نــه اســامی  کــه سیاســتمدران 
گونــه ای آن را ارایــه می دهنــد.  هــر روز بــه فراخــور شــرایط بــه 
انقــاب اســامی ولــی اســامی  کــه امــام راحــل و امــام حاضــر 
کفــر اســت.  مفســر آن هســتند. اســام دیــن مبــارزه بــا ظلــم و 

یادداشت

    شرمن:
حمله نظامی  دانش ایران را نابود 

 نمی کرد؛ با برجام این مشکل 
کردیم را حل 

معــاون ســابق وزیــر خارجــه آمریــکا در ســخنرانی ای مفصــل 
کــرات هســته ای بــا  ح شــده مذا کمتــر مطــر بــه بیــان ابعــاد 

ایــران پرداخــت.
فــارس، »ونــدی  از  نقــل  بــه  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
کــه  شــرمن«، معــاون ســابق وزیــر خارجــه آمریــکا در نشســتی 
 اخیــرا در اندیشــکده »بیکــر« دانشــگاه »رایــس« برگــزار شــد 
ح شــده  بــه تشــریح جزییــات و پشــت صحنه هــای کمتــر مطر

کــرات هســته ای بــا ایــران پرداخته اســت. مذا
 26( آوریــل   14 تاریــخ  در  کــه  ســخنرانی  ایــن  در  وی   
انجــام شــده، رونــد حصــول توافــق هســته ای   فروردیــن( 
کــه  می کنــد  کیــد  تا نهایــت  در  و  کــرده  بررســی   را 
25 ســال بعــد، یعنــی پــس از پایــان عمــر برنامــه جامــع اقــدام 
گزینه هــای امــروزی بــرای  مشــترک، واشــنگتن همچنــان 

مقابلــه بــا تهــران را در اختیــار خواهــد داشــت.
کودتــا علیــه مصــدق ســرآغاز بی اعتمــادی بیــن ایــران    

و آمریکا
کــرات هســته ای در ابتــدای   رییــس ســابق تیــم آمریــکا در مذا
گفــت: »اجــرای توافــق هســته ای خــود یــک  ایــن نشســت 
کــه گام هــای اولیــه و مهمــی  برداشــته  چالــش اســت؛ هرچنــد 
شــده اســت. حصــول توافــق هســته ای بــه خــودی خــود یــک 
کــه هنــوز  ــا وجــود عــدم اعتمــادی  کــه ب موفقیــت بــود؛ چــرا 
هــم بخــش اعظــم آن پابرجاســت، ایــن توافــق بــه دســت 
آمــد.« او بــا اشــاره بــه پیشــینه برنامــه هســته ای ایــران پیــش 
گفــت در ســال 1974 وقتــی ایــران متحــد  از انقــاب اســامی 
کشــور ظــرف 20  آمریــکا بــه شــمار می رفــت، قــرار بــود ایــن 
کنــد. وی ســپس بــه  ســال 23 نیــروگاه هســته ای احــداث 
وقــوع انقــاب اســامی  و تســخیر ســفارت آمریــکا در تهــران 
کــه از  گفــت ایــن رخــداد، »ســو ءاعتمادی را  کــرد و  اشــاره 
کنــار زدن مصــدق در ســال  دهه هــا قبــل، یعنــی از زمــان 
کــه  کــرد. عــدم اعتمــادی  1953 آغــاز شــده بــود، تثبیــت 

ــوز هــم پابرجاســت.« هن
امید به تکرار برجام

گفــت امیــدوار   شــرمن در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
ــران  ــا ای ــر ب ــای دیگ ــته ای در چالش ه ــق هس ــه تواف ک ــت  اس
کــری  ــار دیگــر بــه صحبت هــای جــان  هــم تکــرار شــود. او ب
ــور وزرای  ــا حض ــه ب ک ــته ای  ــرات هس ک ــی مذا ــه پایان در جلس

کــرد. خاجــه و مدیــران سیاســی برگــزار شــد، اشــاره 
کهنه ســرباز جنــگ ویتنــام اســت  کــه خــود  کــری  گفــت   وی 
کــرده  کــه تمــام تــاش خــود را  گفتــه اســت  در نشســت پایانــی 
ــا بــا حــل ایــن مشــکل از طریــق دیپلماســی، جلــوی وقــوع  ت

یــک جنــگ را بگیــرد.

خبر کوتاه

آغــاز  و  افتتــاح  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رییــس 
هــزار   14 ارزش  بــه  ح هایــی  طر اجرایــی  عملیــات 
کــه رونــد  کرمــان، نویــد داد  میلیــارد تومــان در اســتان 
توســعه پایــدار و متــوازن ایــن اســتان شــتاب بیشــتری 

گرفــت.  خواهــد 
برنــا، حجــت  از  کیمیــای وطــن  گــروه  گــزارش  بــه 
در  روحانــی،  حســن  دکتــر  المســلمین  و  االســام 
ابتــدای ایــن نشســت بــا تبریــک اعیــاد شــعبانیه بــه 
کرمــان  ملــت بــزرگ ایــران از میهمان نــوازی مــردم 
گزارش هــای  اعضــای  کــه  کــرد  کیــد  سپاســگزاری و تا
کــه بــه شــهرهای مختلــف ایــن اســتان  هیئــت دولــت 
درخواســت ها  و  جمــع آوری  بودنــد،  شــده  اعــزام 

پیگیــری خواهــد شــد. 
بــه  پاســخ  در  نشســت  ایــن  در  جمهــوری   رییــس 
پرسشــی دربــاره توقیــف 2 میلیــارد دالر از دارایی های 
گفــت: دولت هــا و عــاوه  ملــت ایــران توســط آمریــکا 
بــر آن بانک هــای مرکــزی دارای مصونیــت هســتند؛ 
یــک  دادگاه  دولــت،  بــه  راجــع  کــه  معنــا  ایــن  بــه 
کشــور دیگــری را مــورد  کشــور نمی توانــد دولــت یــک 
کنــد یــا بانــک مرکــزی  کمــه قــرار دهــد و محکــوم  محا

امــوال  بــه  راجــع  و  کنــد  کمــه  محا را  دیگــر  کشــور 
بانــک مرکــزی و امــوال دولــت، تصمیماتــی را اتخــاذ 
نمایــد.  پــس از آنکــه آمریکایی هــا  دربــاره مصونیــت 
کشــورهایی هماننــد ایــران تصمیماتــی داخلــی اتخــاذ 
کردنــد بــه بانــک مرکــزی هشــدار داده شــد امــوال مــا 

در بانک هــای آمریــکا قــرار نگیــرد یــا اوراقــی دالری 
ــود. ــداری نش خری

کشــور  کیــد بــر اینکــه »دادگاه یــک  دکتــر روحانــی بــا تا
کنــد« کشــور دیگــری را محکــوم   نمی توانــد دولــت 
ضــروری  لوایــح  دیگــر،  ســوی  از  داشــت:   اظهــار 

کار غلــط و خــاف دادگاه آمریکایــی   را بــرای اینکــه 
کــم بیــن المللــی بکشــانیم، آمــاده خواهیــم  را بــه محا

کرد.
کار نادرســتی توســط آمریــکا شــکل   بــه اعتقــاد مــا 
گرفتــه اســت. مصونیــت دولت هــا و بانــک مرکــزی 
ــر آن  ــی ب ــه قوانیــن بیــن الملل ک جــزو مــواردی اســت 
کــه بیــن مــا و  کیــد دارد؛ همچنیــن عهدنامــه ای  تا
جــزو  دارد، می توانــد  وجــود  ســال 1334  از  آمریــکا 

کار مــا در دادگاه بیــن المللــی باشــد. مبنــای 
رییــس جمهــور در جــواب ســوالی دربــاره وعده هــای 
منتخبــان  از  یکــی  سرنوشــت  و  مــردم  بــه  دولــت 
خــود  تــوان  همــه  دولــت  گفــت:  اصفهــان   مــردم 
گرفتــه  کار  را بــرای اجــرای وعده هایــش بــه مــردم بــه 
اســت؛ امــا بعضــی از امــور در اختیــار دســتگاه اجرایــی 
کــه زدیــد  نیســت. دولــت نظــر خــود را دربــاره مثالــی 
کــه رونــد قانونــی  گفتــه اســت  کــرده و  صریحــا اعــام 
ــتیم.  ــد نیس ــا ناامی ــم م ــوز ه ــود و هن ــت ش ــد رعای بای
کشــور بــه وجــود بیایــد؛ مــردم مــا در  نبایــد بدعتــی در 
گــر خــدای  چارچــوب قانــون امیــد بــه آینــده دارنــد و ا
کــرده قانــون نقــض شــود  امیــد بــه آینــده تضعیــف  نا

می شــود.

کرمان:  رییس  جمهوری در نشست خبری استان 

اقدام آمریکا، خالف مقررات بین المللی است 

ــل  ــد و حم ــدور روادی ــه ص ــور خارج ــخنگوی وزارت ام   س
و نقــل زائــران ایرانــی بیــت اهلل الحــرام را از مســایل مــورد 
ــر  گ ــت: ا گف ــرد و  ک ــان  ــعودی بی ــتان س ــا عربس ــاف ب اخت
ــئول  ــتان مس ــود، عربس ــاد نش ــق ایج ــا تواف ــاره این ه درب

بســتن راه اعــزام حجــاج ایرانــی خواهــد بــود.
گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا، ســخنگوی وزارت امــور  بــه 
گفت وگــوی تلویزیونــی دربــاره آخریــن  خارجــه در یــک 
وضعیــت حــج ســال 1395 بــرای حجــاج ایرانــی اظهــار 
گذشــته بــرای اینکــه در بــازه  داشــت: ماننــد ســال های 
زمانــی حــج، اعــزام حجــاج و برگــزاری مراســم حــج بــرای 
ایرانیــان انجــام شــود، بایــد مقدمــات اجــرای حــج فراهــم 

می شــد.
عربســتان  دولــت  متاســفانه  افــزود:  انصــاری  جابــری   
اینکــه  بــر  مبنــی  مکــرر  ادعاهــای  علی رغــم  ســعودی 
ایــران همــراه  بــا  بــا اختافــات سیاســی  مســئله حــج را 
کارشــکنی ها تــا بــه امــروز امــکان  نمی کنــد، عمــا بــا انــواع 
توافــق اجرایــی دربــاره جنبه هــای مختلــف حــج و اعــزام 

حجــاج ایرانــی را فراهــم نکــرده اســت.
ــعودی در  ــتان س ــکنی های عربس کارش ــه  ــاره ب ــا اش وی ب
مســایل اساســی همچــون صــدور روادیــد حجــاج، حمــل 
و نقــل، خطــوط هوایــی، امنیــت و ســامت حجــاج اظهــار 
داشــت: همچنــان فرصــت داریــم و امیدواریــم عربســتان 
ســعودی سیاســت اشــتباه خــود را تغییــر دهــد و در دقایــق 
گــر نشــود  آخــر امــکان توافــق دربــاره امــور اجرایــی شــود؛ ا

عربســتان مســئول بســتن راه حجــاج ایــران اســت.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی صــدور روادیــد و حمــل و 
نقــل زائــران را از مــوارد اساســی اختــاف خوانــد و افــزود: 
ج  خــار در  روادیــد  می کننــد  اعــام  عربســتانی  مقامــات 
اســت  ثالــث صــادر شــود؛ درســت  کشــور  ایــران و در  از 
عربســتان ســعودی در تهــران ســفارت نــدارد، امــا ســفارت 
ــه عنــوان حافــظ منافــع عربســتان در تهــران  ســوییس ب

کار اســت. ــه  مشــغول ب
کردیــم آمادگــی داریــم  گفــت: مــا اعــام   جابــری انصــاری 
کــه هــر تعــداد نیروهــای مامــور صــدور روادیــد عربســتان 

کــه در ســفارت ســوییس یــا  را بــه ســرعت روادیــد بدهیــم 
کار صــدور روادیــد  در ســاختمانی خــاص مســتقر شــوند و 

را انجــام دهنــد.
مــوارد  دیگــر  از  را  زائــران  نقــل  و  حمــل  ع  موضــو وی 
کــرد و افــزود: پیــش  اختافــی بــا عربســتان ســعودی ذکــر 
عربســتان  و  ایــران  هوایــی  خطــوط  همیشــه  ایــن  از 
را  زائــران  جابه جایــی   50-50 صــورت  بــه  ســعودی 
می گوینــد  عربســتانی ها  االن  امــا  داشــتند،  عهــده  بــر 
کار را انجــام دهنــد؛ طبیعــی  خطــوط هوایــی ثالــث ایــن 
اســت وضعیــت غیرعــادی از ســوی ایــران قابــل پذیــرش 
کــرد:  نیســت. ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریــح 
انجــام حــج منــوط بــه انجــام وظایــف بدیهــی دولــت 
اجرایــی  مســایل  زمینــه  ،در  حــج  مناســک  میزبــان 
و  موجــود  همیشــگی  رویه هــای  اســاس  بــر  مختلــف 
گــر  ا و  اســت  امنیــت و ســامت حجــاج  تضمیــن حــج، 
نگیــرد، عربســتان  توافقــی صــورت  مــوارد  ایــن  دربــاره 
بــود. ایــران خواهــد  اعــزام حجــاج  مســئول بســتن راه 

گفــت: آمریکایی هــا برخــاف آنچــه مدعــی  فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه 
هســتند از توانمنــدی ســابق برخــوردار نبــوده و ملت هــای دنیــا بــا اطمینــان 
کشورهاســت  منافــع  خــاف  و  آمریــکا  زورگویــی  آنچــه  برابــر  در  می تواننــد 

کننــد. ایســتادگی 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از ســپاه نیــوز، همزمــان بــا خجســته  گــزارش  بــه 
نظامــی  وابســتگان  از  پاســدار جمعــی  روز  و  امــام حســین)ع(  میــاد  ســالروز 
 کشــورهای خارجــی مقیــم ایــران بــا دریــادار علــی فــدوی، فرمانــده نیــروی 

کردنــد. دریایــی ســپاه دیــدار 
کــرد:   دریــادار فــدوی در ایــن دیــدار بــا تبریــک اعیــاد شــعبانیه  خاطرنشــان 
امــروز شــاهد خباثــت مضاعــف شــیاطین در منطقــه هســتیم؛ از ســویی جنــگ 
از طریــق عملیــات روانــی و  از ســوی دیگــر  بــه مســلمانان تحمیــل شــده و 
کــه ایــن واقعیــت اســام اســت؛ در حالــی  رســانه ای بــه جهانیــان القــا می کننــد 
کــه ایــن  کســانی  ــا نهــاده شــده اســت و  ــر صلــح و ســامت بن کــه ذات اســام ب
کــه بــه دنبــال دســتیابی بــه  رونــد را دنبــال می کننــد، دشــمن بشــریت هســتند 

منافــع خــود می باشــند.
کوچکــی   دریــادار فــدوی بــا بیــان اینکــه شــاهد شــکل گیری شــیطانک های 
گروه هــای  کــه روال شــیطان بــزرگ را دنبــال می کننــد، بــه تشــکیل  هســتیم 
گســترش  کــرد:  تروریســتی بــا اســامی مختلف و عمــل یکســان اشــاره و تصریــح 
کــه حتــی در بعضــی  پیــدا می کنــد  ابعــاد جدیــدی  روز  تروریســتی هــر  روال 
کنتــرل نیســتند.  مــوارد ســازندگان و ســازمان دهنده های آنــان نیــز قــادر بــه 
خ دهــد بــرای  کــه ر وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات تروریســتی در هــر جــای دنیــا 
گفــت: بایــد سرمنشــأ ایــن روال را مــورد توجــه  گــوار اســت،  مســلمانان تلــخ و نا
کــه بــرای سراســر دنیــا ناامنــی بــه وجــود  کــه از ایــن روال  کــرد  قــرار داد و وادار 

ــردارد. مــی آورد، دســت ب
 فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه در ادامــه گفــت: بــا گذشــت 37 ســال از پیروزی 
کــه سرمنشــأ آنچــه مطلــوب  بــه اقدامــی  رســید  انقــاب اســامی  نمی تــوان 
اســامی  از  انقــاب  امــا در مقابــل  اســامی  باشــد؛  انقــاب  نیســت،  بشــریت 
آمریکایی هــا  دشــمنی  آن  منشــأ  کــه  اســت  ناامنــی  قربانیــان  بزرگ تریــن 

هســتند.
کــه وضعیــت امنیــت و غیــر جنــگ بــر همــه   وی افــزود: مطلــوب مــا ایــن اســت 
کــه در تحقــق ایــن مهــم  جــا حکــم فرمــا باشــد و ســال های طوالنــی اســت 
تــاش می کنیــم و حتــی شــهید می دهیــم؛ اینکــه امــروز در جبهــه مقاومــت 
کــه اعتقــاد داریــم ناامنــی در  شــهید می دهیــم، بیانگــر ایــن واقعیــت اســت 

ــد وجــود داشــته باشــد. کجــا نبای هیــچ 

کــرد: ســال های طوالنــی اســت در منطقــه   دریــادار فــدوی در ادامــه تصریــح 
خلیــج فــارس بــه عنــوان نقطــه ای حســاس بــرای سراســر دنیــا تــاش می کنیــم 
کــه می بایــد  هیچ گونــه ناامنــی بــه وجــود نیایــد و امــروز شــاهدیم رونــد طبیعــی 

در ایــن منطقــه اســتراتژیک برقــرار باشــد، ادامــه دارد.
 وی بــا بیــان اینکــه آنچــه در ســخنان تمامــی  ســردمداران آمریــکا باالتفــاق 
کشــورها به ویــژه ایــران اســت، افــزود: آمریــکا  یافــت می شــود، تهدیــد ســایر 
کــه بــرای دســتیابی بــه منافــع خــود حاضــر اســت منافــع  کشــوری اســت  تنهــا 

همــه را از بیــن ببــرد و در ایــن خصــوص شــواهد بســیاری نیــز وجــود دارد.
کــرد: آمریکایی هــا برخــاف  کیــد   فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه در ادامــه تا
ملت هــای  و  نبــوده  برخــوردار  ســابق  توانمنــدی  از  هســتند  مدعــی  آنچــه 
ــع  ــاف مناف ــکا و خ ــی آمری ــه زورگوی ــر آنچ ــد در براب ــان می توانن ــا اطمین ــا ب دنی
کــرد.  کار را  کــه انقــاب اســامی این  کننــد؛ همان طــور  کشورهاســت ایســتادگی 
ــر  ــا اذعــان ب ــر انــرژی در خلیــج فــارس و ب ــا تســلط ب  وی افــزود: آمریکایی هــا ب
ــل جایگزیــن  ــی غیرقاب ــاز حیات ــارس یــک نی ــرژی موجــود در خلیــج ف اینکــه ان
بــرای بســیاری از کشــورهای دنیاســت و ادعــای اینکــه آمریــکا مســلط بــر انــرژی 
کــه مربــوط بــه  خلیــج فــارس اســت، درصــدد ادامــه ســلطه بــر دنیــا بــا ابــزاری 

خلیــج فــارس اســت و ربطــی بــه آن هــا نــدارد، هســتند.
کیــد براینکــه هیــچ عــدم امنیــت بــرای تامیــن انــرژی   دریــادار فــدوی بــا تا
گفــت: جمهــوری  جهانــی توســط ایــران بــه وجــود نیامــده و نخواهــد آمــد، 
ــارس در راســتای  ــای موجــود در خلیــج ف ــران هیــچ گاه از ظرفیت ه اســامی  ای
ــود  ــاش خ ــام ت ــواره تم ــه هم ــت؛ بلک ــرده اس ــتفاده نک ــود اس ــع خ ــق مناف تحق
گرفتــه اســت. وی بــا بیــان اینکــه  کار  را در جهــت تامیــن امنیــت انــرژی بــه 
کــه توانمنــدی خــود در تامیــن امنیــت منطقــه خلیــج  ســالیان طوالنــی اســت 
کــه در  کســی نمی توانــد بگویــد  گفــت: امــروز  فــارس را بــه اثبــات رســانده ایم، 
کــه انقــاب اســامی در منطقــه دارد، عــدم امنیــت بــه  اثــر قــدرت و توانمنــدی 

وجــود آمــده اســت.
کیــد بــر اینکه در برابــر آمریکا بســیار توانمند   فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه بــا تا
کــرد:  شــده ایم و رونــد ارتقــای توانمندی هــای مــا همچنــان ادامــه دارد، اظهــار 
ــه وجــود  ــکا علیــه ملــت ایــران ب ــدات دایمــی  آمری ــه واســطه تهدی ایــن مهــم ب
کشــور، مــردم و نیــروی نظامــی  وقتــی  کــه هــر  آمــده اســت و طبیعــی اســت 
مــورد تهدیــد قــرار بگیــرد، بایــد نیــروی توانمنــدی در برابــر ایــن تهدیــد داشــته 
کنــد. وی افزود:مــا هیــچ دشــمنی غیــر از آمریکایی هــا را بــرای  و آن را تقویــت 
کــه شــاهد مثــال آن نیــز اظهــارات رسمی مســئوالن  خــود تهدیــد نمی دانیــم 

کنــون اســت. امریکایــی و رونــد اقدامــات آنهــا از ســال 1332 تا

جمعــی از طــاب حــوزه علمیــه قــم طــی نامــه ای بــه عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر 
کانال هــا  کانال هــای فســاد و برخــورد بــا مدیــران ایــن  کشــور خواســتار مســدود شــدن 
گــزارش خبرنــگار حــوزه احــزاب خبرگــزاری فــارس،  در شــبکه های مجــازی شــدند.به 
جمعــی از طــاب حــوزه علمیــه قــم طــی نامــه ای بــه عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر 
کانال هــا  کانال هــای فســاد و برخــورد بــا مدیــران ایــن  کشــور خواســتار مســدود شــدن 

در شــبکه های مجــازی شــدند.
کنــون کــه جنابعالــی دســتور به بازداشــت   در نامــه طــاب بــه وزیــر کشــور آمــده اســت: ا
کــه متهــم بــه ترویــج فسادهســتند داده ایــد، بدیــن معناســت  کانال هایــی را  ادمیــن 
کــه دســتگاه های اطاعاتــی و امنیتــی بــه راحتــی می تواننــد ادمیــن کانال هایــی را کــه 
کننــد؛  علنــا مــروج فســاد و مــروج مطالبــی علیــه نظــام و انقــاب هســتند، شناســایی 
ــود؛ و اال  ــف نش ــه متوق ــچ وج ــه هی ــه ب ــن روی ــه ای ک ــم  ــت می کنی ــما درخواس ــذا از ش ل
گیــرد، جــزو یکــی از مصادیــق آیــه 19 ســوره مبارکــه  گــر سســتی در ایــن زمینــه صــورت  ا
ک بــرای آن دســته از افــراد  کــه خــدای متعــال وعــده عــذاب دردنــا نــور خواهیــم بــود 

داده اســت.
ح است: گزارش فارس، متن این نامه بدین شر  به 
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کــه ایمــان آورده انــد شــیوع  کــه زشــتکارى در میــان آنــان  کــه دوســت دارنــد  کســانی   
کــه[  کنــد، بــراى آنــان در دنیــا و آخــرت عذابــی پــر درد خواهــد بــود و خدا]ســت  پیــدا 

می دانــد و شــما نمی دانیــد.
 جناب رحمانی فضلی وزیر محترم کشور

سام علیکم
کــه مســتحضر هســتید در شــبکه های مجــازی مخصوصــا در شــبکه   همان طــور 
در  را  بی حیایــی  و  فســاد  بعضــی  کــه  دارد  وجــود  کانال هایــی  تلگــرام  اجتماعــی 
جامعــه ترویــج می کننــد و بعضــی دیگــر مطالبــی علیــه نظــام و انقــاب را بــه دروغ بــه 
کــه جنابعالــی دســتور بــه بازداشــت ادمیــن  کنــون  گســترده منتشــر می کننــد. ا صــورت 
کــه  کــه متهــم بــه ترویــج فســاد هســتند داده ایــد، بدیــن معناســت  کانال هایــی را 
ــه  ک ــی را  کانال های ــن  ــد ادمی ــی می توانن ــه راحت ــی ب ــی و امنیت ــتگاه های اطاعات دس
کننــد؛  علنــا مــروج فســاد و مــروج مطالبــی علیــه نظــام و انقــاب هســتند شناســایی 
گــر  کــه ایــن رویــه بــه هیــچ وجــه متوقــف نشــود؛ و اال ا لــذا از شــما درخواســت می کنیــم 
گیــرد، جــزو یکــی از مصادیــق آیــه 19 ســوره مبارکــه نــور  سســتی در ایــن زمینــه صــورت 
ک بــرای آن دســته از افــراد داده  کــه خــدای متعــال وعــده عــذاب دردنــا خواهیــم بــود 

اســت؛ والعاقبــة للمتقیــن. جمعــی از طــاب حــوزه علمیــه قــم

دریادار فدوی در دیدار با وابستگان نظامی:

هیچ دشمنی غیر از آمریکا را برای خود تهدید نمی دانیم
ح شد :   کشور مطر  در نامه طالب حوزه علمیه قم به وزیر 

کانال های فساد در   ضرورت شناسایی 
شبکه های مجازی

ــا پذیــرش اســتعفای آقــای محمــد ســرافراز و تشــکر از تاش هــای انقابــی و ارزشــِی ایشــان، آقــای دکتــر عبدالعلــی علی عســکری را بــه ریاســت ســازمان صداوســیمای  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی، در حکمــی ب
ح اســت: کردنــد. متــن حکــم رهبــر انقــاب اســامی بــه ایــن شــر جمهــوری اســامی ایــران منصــوب 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عبدالعلی علی عسکری دام توفیقه

کــه برخــوردار از پیشــینه انقابــی و تجربیــات مدیریتــی در رســانه ملــی هســتید، بــه ریاســت  کــه هرگــز نبایــد فرامــوش شــود، جنابعالــی را  نظــر بــه اســتعفای جنــاب آقــای محمــد ســرافراز و بــا تشــکر از تاش هــای انقابــی و ارزشــِی دلســوزانه  ایشــان 
کان، جــذب و حفــظ و تربیــت نیروهــای  ســازمان صداوســیما منصــوب می کنــم. آنچــه بایــد توصیــه شــود در حکــم اینجانــب بــه جنــاب آقــای ســرافراز بــه تفصیــل آمــده اســت. لــذا موکــدا ســفارش می کنــم بــه برنامه ریــزی، رعایــت راهبردهــای 

کنیــد. کارآمــد و حضــور موثــر در فضــای مجــازی اهتمــام بورزیــد و بــه خــدای متعــال تــوکل و اعتمــاد  انقابــی و 
توفیقات شما را از درگاه ربوبی مسالت می کنم.                                                                                                                                                                                                                                                     سّید علی خامنه ای     22 اردیبهشت 95 

قای سرافراز؛ با پذیرش استعفای آ

کردند رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی دکتر علی عسکری را به ریاست سازمان صداوسیما منصوب 

جابری انصاری:
عربستان، مسئول بستن راه حجاج ایرانی است

حتما بخوانید!
هیچ دشمنی غیر از آمریکا را برای... پنجشنبـــــه  23 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 152 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



دستیابی به اتوماسیون سطح 
یک ریخته گری در فوالد مبارکه

کارشــناس اتوماســیون و ابــزار دقیــق ریخته گــری مــداوم از 
گفــت:  ارتقــای سیســتم ماشــین 4 ریخته گــری خبــر داد و 
بــا اجــرای ایــن پــروژه بــرای اولین بــار شــرکت فــوالد مبارکــه 
بــا همــکاری یــک شــرکت ایرانــی بــه دانــش سیســتم های 
کــرد.  اتوماســیون ســطح یــک ریخته گــری دســت پیــدا 
حســین قاســمی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: سیســتم ســابق 
کــه تکنولــوژی ســاخت آن  از نــوع PLC هــای ABB بــود 
بــه بیــش از 40 ســال پیــش بازمی گــردد و دارای اشــکاالتی 
اســتفاده  کارت هــای  تامیــن  و  تولیــد  عــدم  قبیــل  از 
کــم، مســتهلک  امکانــات  بــا  کنــد   HMI شــده سیســتم 
و  نرم افــزاری  ظرفیــت  بــودن  تکمیــل  قطعــات،  بــودن 
مشــکات  و  درایــو  فاپــی  از  اســتفاده  ســخت افزاری، 
مربــوط بــه آن، آرشــیو ضعیــف، عــدم امــکان ارتبــاط بــا 
سیســتم های جدیــد ماننــد Level2 و... را دربرداشــت. 
وی افــزود: بدیــن منظــور بــا توجــه بــه مشــکات فــوق 
ــا  ــه ب ک ــد  ــف ش ــیون تعری ــا اتوماس ــوان ارتق ــا عن ــروژه ای ب پ
همــکاری شــرکت ایریســا و قســمت امــور مهندســی ایــن 
گذشــته آغــاز و در بهمــن مــاه ســال جــاری  پــروژه در ســال 

گرفــت.  کامــل مــورد بهره بــرداری قــرار  بــه طــور 
کارشــناس اتوماســیون و ابــزار دقیــق ریخته گــری مــداوم 
جهــت  شــد:  یــادآور  پــروژه  ایــن  اجــرای  درخصــوص 
 S7 ــوع ــروژه از PLC ن ارتقــای سیســتم اتوماســیون ایــن پ
ــا  ــدد PLC ب ــه ع ــامل س ــه ش ک ــد  ــتفاده ش ــس اس 400 زیمن
ســیگنال،   )Input/Output(4000 تقریبــا  به کارگیــری 
بــه  مربــوط  خــاص  FUNCTION MODULE هــای 
 FIBER پالــــــس ژنراتورهـــــــــا و استفــــــاده از شــبکه های

می باشــد.   OPTIC، PROFIBUS، ETHERNET
کــرد  ایشــان در ادامــه بــه مزایــای اجــرای ایــن پــروژه اشــاره 
گفــت: از نــکات مهــم اجــرای ایــن پــروژه، بومی ســازی  و 
ســطح  در  کــه  بــود  کوچکــی  و  بــزرگ  نمایشــگرهای 
ــوژی  ــت و دارای تکنول ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــایت م س
ارتبــاط بــا شــبکه پروفــی بــاس می باشــد؛ ضمــن اینکــه 
نحــوی  بــه   HMI سیســتم  شــد  ســعی  پــروژه  ایــن  در 
کمتریــن زمــان و  امــکان عیب یابــی در  کــه  تهیــه شــود 
انجــام  قابــل  بــردار  بهــره  توســط  شــکل  ســاده ترین   بــه 

باشد. 
کــرد: از نــکات جالــب توجــه دیگــر ایــن  قاســمی تصریــح 
بــه اجــرای آن در زمــان شــات دان های  پــروژه می تــوان 
کــرد؛ بــه نحــوی  برنامه ریــزی شــده ایــن ماشــین اشــاره 
کــه هیچ گونــه توقفــی بــه سیســتم در رابطــه بــا اجــرای ایــن 
پــروژه صــورت نگرفــت و بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم 
کنتــرل قســمتی از سیســتم قدیــم  در هــر زمــان توقــف، 
تغییــرات  طبیعتــا  و  می شــد  گــذار  وا جدیــد  سیســتم  بــه 
در سیســتم قدیــم نیــز اعمــال می شــد تــا عملکــرد هــر دو 

سیســتم در یــک زمــان دچــار اختــال نگــردد. 
وی یــادآور شــد: در ایــن پــروژه ســعی شــد بــا صرفه جویــی 
کثــری از تــوان و دانــش  در مصــرف قطعــات و اســتفاده حدا
افــراد درگیــر و بومی ســازی بعضــی از قطعــات هزینــه  پــروژه 
از مبلــغ پیشــنهادی بــه صــورت جالــب توجهــی کمتر شــود؛ 
ــارز دیگــر ایــن پــروژه، نظــارت آن  ضمــن اینکــه از نــکات ب
مهندســی  امــور  همــکاری  و  بهره بــردار  توســط  کــه  بــود 
کــه خــود باعــث  بــدون به کارگیــری پیمانــکار انجــام گرفــت 

گردیــد. کاهــش جالــب توجهــی در هزینه هــای پــروژه 
  قاسمی در پایان از کارکنان بهره بردار ماشین 4 ریخته گری 
کــه بــه  کســانی  کلیــه   کارخانــه و  شــرکت ایریســا، مهندســی 
نحــوی در انجــام ایــن پــروژه همــکاری داشــته اند، تقدیــر 

کــرد. و تشــکر 

 انحصار 
باعث فساد اقتصادی می شود

بــا بیــان  اتــاق بازرگانــی اصفهــان  عضــو هیئــت رییســه 
کندگــی  اینکــه تعــداد زیــاد خودروســازان در کشــور باعــث پرا
کندگــی  ســرمایه شــده اســت، اضافــه کــرد: بــه دلیــل ایــن پرا
ــر نتوانســته اند  کوچک ت ســرمایه، بســیاری از شــرکت های 
ایــران  خــودی نشــان دهنــد و در صنعــت خودروســازی 
نتوانســته ایم برنــد منطقــه ای ایجــاد کنیــم؛ امــا امیدواریــم 
در شــرایط بــه وجــود آمــده، بتوانیــم بــه ایــن مهــم دســت 

یابیــم.
کیــد   قاســم جبــاری بــا اشــاره بــه قاچــاق قطعــات خــودرو تا
دیگــر،  صنایــع  و  قطعه ســازان  مشــکات  حــل  راه  کــرد: 
افزایــش تعرفــه واردات نیســت و بایــد ایــن درد از ریشــه 
عــاج شــود. بــرای رفــع مشــکات بایــد انحصــار رفــع شــود؛ 
کــدام از صنایــع باعــث افزایــش  کــه انحصــار در هــر  چــرا 

فســاد اجتماعــی و اقتصــادی خواهــد بــود.

 توجه به نظام فنی استان ها 
از راهکارهای توسعه پایدار است

اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: یکی از راهکارهای توســعه 
اســماعیل  استان هاســت.  فنــی  نظــام  بــه  توجــه  پایــدار 
گلســتان در دیــدار بــا رییــس امــور نظــام فنــی و  عامــری 
اظهــار  کشــور  برنامه ریــزی  و  ســازمان مدیریــت  اجرایــی 
کــرد: اعتبــارات بــه تنهایــی الزمــه پیشــبرد اهــداف اســتانی 
کار  کیفیــت  نیســت. تخصیــص اعتبــار بــدون توجــه بــه 
نمی توانــد اهــداف برنامه هــای توســعه اســتان را تامیــن 

ــد.  کن
پدیده هــای  بــه  توجــه  کــرد:  تصریــح  گلســتان  عامــری 
انسان ســاز عمرانــی در چهارمحــال و بختیــاری می توانــد 

نمایانگــر عملکــرد شــورای فنــی ایــن اســتان باشــد. 
گذشــته مبلغ 224 میلیارد و 245  کرد: در ســال  وی اظهار 
میلیــون تومــان اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
ــن  ــه ای ــال جاری در الیح ــت و در س ــص یاف ــتان تخصی اس
اعتبــارات بــه مبلــغ 585 میلیــارد و 917 میلیــون تومــان 

پیشــنهاد شــده اســت.
 عامــری گلســتان همچنیــن از رشــد 40 درصــدی اعتبــارات 
اســتانی و اعتبــارات موضــوع قانــون اســتفاده متــوازن از 
کشــور )مــاده 180 قانــون برنامــه پنجــم توســعه(  امکانــات 

خبــر داد.

اخبار کوتاه

ــوان در یــک راســتا در  ــر را می ت  دو خبــر مهــم اقتصــادی در هفتــه اخی
گرفــت؛ خبــر اول آنکــه فیــش حقوقــی برخــی از مدیــران بیمــه  نظــر 
مرکــزی و نیــز هیئت هــای عامــل برخــی بانک هــای دولتــی منتشــر شــد 
و بــه فاصلــه چنــد روز توســط دیوان محاســبات کشــور نیــز این موضوع 
ــران  ــه ای ــال 84 در بیم ــه س ک ــی  ــداد قبل ــاق و رخ ــن اتف ــد. ای ــد ش تایی
اتفــاق افتــاد و منجــر بــه محکومیــت عــده ای از مدیــران این مجموعه 
از جملــه معــاون اول قــوه مجریــه شــد، بیانگــر یــک واقعیــت اســت و 
کشــور بیمــار اســت و نیــاز بــه یــک  آن اینکــه ســاختار نظــام اداری ایــن 
کل  کــه رییــس  جراحــی اساســی اســت. امــا خبــر دوم از ایــن قــرار اســت 
بانــک مرکــزی در نامــه ای خطــاب بــه رییــس مجلس شــورای اســامی 
ح بانکــداری بــدون ربــا یــا همــان بانکــداری  درخواســت توقــف طــر
کــه بــا  ح چنــد وقتــی اســت  کــرده اســت؛ ایــن طــر جمهــوری اســامی را 
کــه از اتفــاق جــزو شــورای  محوریــت حجــت االســام مصباحــی مقــدم 
فقهــی بانــک مرکــزی نیــز می باشــد، در حــال بررســی در صحــن علنــی 
کلــی در نظــام جمهــوری اســامی، شــما زمــان  مجلــس اســت. بــه طــور 
کــم  کــه دســت  کار یــا قانون گــذاری در اختیــار داریــد؛ چــرا  اندکــی بــرای 
کشــور وارد فضــای انتخاباتــی  از شــش مــاه قبــل از هــر انتخاباتــی، 
گــر  کاری صــورت دهیــد؛ چــون ا می شــود و در نتیجــه شــما نمی توانیــد 
نیــت صادقانــه هــم داشــته باشــید، تعبیــر بــه سیاســی کاری می شــود؛ 
کارهــای شــتابزده تعبیــر  پــس از انتخابــات نیــز بــه زمــان انــدک و 
گــروه جدیــد هــم نمی تــوان اقــدام  کار آمــدن  می شــود؛ بعــد از روی 

شــتابزده ای صــورت داد و ایــن چرخــه همــواره ادامــه دارد.
    توقف بانکداری بدون ربا

کــه متــن دقیــق آن منتشــر نشــده اســت و تنهــا  در نامــه جنــاب ســیف 

یکــی از نماینــدگان از ارســال چنیــن نامــه ای بــه رســانه ها خبــر داده 
ح ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ ایــن  اســت، از نقدهــای جــدی بــه طــر
ــان  ــب بی ــری عجی ــتان در اظهارنظ ــه بهارس ــه ب ــازه راه یافت ــده ت نماین
ح را قبــول ندارنــد و  کــرده اســت: »دولــت و بانــک مرکــزی ایــن طــر
ــر آن وارد  ــادی ب ــای زی ــون ایراده ــد؛ چ ــد مان ــکوت خواه ــاال مس احتم

ــت.«  اس
و  دارد  بررســی  و  نقــد  جــای  خــود  جــای  در  اظهــارات  ایــن  البتــه 

کــرد. تاییــد  مســتقا  را  آن  نمی تــوان 

  ضعف نظام اداری
کــه از آن غفلــت می شــود و در بــاال بــه آن اشــاره شــد  ولــی نکتــه  مهمــی 
ــوان  ــل آن را می ت ــه مهم تریــن عل ک کشــور اســت  ــام اداری  ضعــف نظ
کمیــت بروکراســی شــدید و دولتــی بــودن سیســتم، الکترونیــک  حا
نبــودن تمامــی مــراودات و نیــز نبــود نظــارت هوشــمند الکترونیکــی 
کمیــت روابــط بــر ضوابــط برشــمرد. دولــت جمهــوری  و همچنیــن حا
اســامی ایــران، چنــد ســالی در تحریم هــا فرصــت داشــت تــا بتوانــد 
ــا اصــاح ســاختارهای اداری خــود ضعف هــای آن را پوشــش دهــد؛  ب

ــرده اســت، ایــن  ک ــا مشــکات فــروش نفــت فروکــش  ــه تقریب ک حــال 
کــه حــدود نیــم قــرن اســت  گــذارده اســت؛ چــرا  امیدهــا رو بــه ناامیــدی 
کمــک پــول  کشــور را بــه  کــه مــا ضعف هــای مدیریتــی خــود در ایــن 

کرده ایــم و آب هــم از آب تــکان نخــورده اســت. نفــت جبــران 
  اصالح ساختار نظام بانکی

مهم تریــن  از  مالیاتــی  و  بیمــه ای  بانکــی،  نظــام  ســاختار  اصــاح 
کــه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی الزم اســت و در  اقداماتــی اســت 
ــه  ــا دقــت و قــدرت انجــام شــود قطــع ب کــه ایــن اصاحــات ب صورتــی 
ــد  ــود خواه ــل خ ــه حداق ــز ب ــا نی ــن نظام ه ــد در ای ــزان مفاس ــن، می یقی
رســید و ثمــره مهــم آن می توانــد ایجــاد حــس رضایتمنــدی در بیــن 
کــه از فشــارهای اقتصــادی ناشــی از تحریــم   مــردم باشــد؛ مردمــی 
و رکــود بعــد از آن بــه ســتوه آمده انــد از شــنیدن اخبــاری این چنینــی بــه 

همــه چیــز و همــه کــس بدبیــن می شــوند.
  مقابله با فساد اداری

وام  میلیــارد  هــزار  چنــد  اعطــای  از  کــه  بانکــی ای   نظــام 
برابــر  چنــد  ســاالنه  دارد،  ابــا  جــوان  زوج هــای  بــه  الحســنه  قــرض 
کــه بــه  کارمنــدان خــود وام می دهــد؛ نظــام مالیاتــی  ایــن مبلــغ را بــه 
کارمنــدان و مغــازه داران رحــم نمی کنــد بــه اذعــان خــود  کبیــر  صغیــر و 
کنــد و  نمی توانــد ســالیانه چنــد ده هــزار میلیــارد فــرار مالیاتــی را احصــا 
کــم نــدارد. بــه نظــر می رســد  نظــام بیمــه ای نیــز از ایــن دســت مســایل 
گذاشــتن اختافــات سیاســی خــود دســت  کنــار  ــا  ــد ب کــه مســئوالن بای
کننــد و تــاش خــود  در دســت هــم بــرای مقابلــه بــا فســاد اداری اقــدام 
کمــک آن  ــه  ــا بتواننــد ب ــد ت گیرن کار  ــه  ــرای اصــاح ایــن نظام هــا ب را ب

کننــد. رضایــت مــردم را جلــب 

مقابله با فساد اداری

 تحقق اقتصاد مقاومتی 
کشور گرو اصالح نظام مالی  در 

گســترده شــدن دامنــه  کل بیمــه مرکــزی در پــی  رییــس 
اعتراضــات بــه پرداختی هــای چنــد ده میلیــون تومانــی 
بــه مدیــران ارشــد ایــن بیمــه، از ســمت خــود اســتعفا 
محمدابراهیــم  اســتعفای  نامــه  از  بخشــی  در  داد. 
بــه علــی طیب نیــا  کل بیمــه مرکــزی  امیــن، رییــس 

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی آمــده 
حــوزه  در  کــه  »شــرمنده ام  اســت: 
پیشــامدی  اینجانــب  مســئولیت 
ــد  ــته ش گذاش ــرا  ــه اج ــاماندهی و ب س
گســترده رســانه ای  کــه مایــه هجمــه 
در  و  جنابعالــی  مرکــزی،  بیمــه  بــه 
تدبیــر  محبــوب  دولــت   نهایــت 
ایــن  از  ســاخت.  فراهــم  را  امیــد  و 
ــی  ــران اهال ــریف ای ــردم ش ــت از م باب
شــخص  به ویــژه  و  بیمــه  صنعــت 

جنابعالــی پــوزش می طلبــم. اینجانــب بــا ابــراز اعتمــاد 
کدامنی تــان  پا و  دانایــی  بــه  کــه  تمایــل جنابعالــی  و 
مــادی  امتیــازات  از  دارم،  و  داشــتم  راســخ  اعتمــاد 
ــزی  ــه مرک ــر بیم ــل دو براب ــه حداق ک ــی  ــش غیردولت بخ

ــلط  ــه تس ک ــال  ــن خی ــا بدی ــیدم و تنه ــم پوش ــود، چش ب
کارشناســی، تــوان مدیریتــی و اراده شــخصی الزم بــرای 
مســئولیت  ایــن  دارم،  را  بیمــه  صنعــت  امــور  اصــاح 
خطیــر را پذیرفتــم. بــا ســپاس و قدردانــی صمیمانــه 
کــه  از حمایــت بی دریــغ جنابعالــی و پــوزش از آنچــه 
نتوانســتم انجــام دهــم، اســتعفای خود 
را تقدیــم و اســتدعا دارم بــا بازنشســتگی 
 اینجانــب موافقــت فرماییــد. آرزو دارم 
عنایــات  و  توجهــات  ســایه  در 
باری تعالــی همــواره ســامت، ســرفراز و 

باشــید. خیــر  بــه  عاقبــت 
کــه  داد  روی  حالــی  در  اتفــاق  ایــن   
فیش هــای حقوقــی برخــی از اعضــای 
هیئــت عامــل و معاونــان بیمــه مرکــزی 
روی  بــر  آن هــا  نــام  بــا  اســفندماه  در 
برخــی از ســایت ها و رســانه های خبــری منتشــر شــد. 
نشــان  مدیــران  ایــن  حقوقــی  فیش هــای  مشــاهده 
مــی داد کــه ســه مدیــر ارشــد بیمــه مرکــزی، 180 میلیــون 

می کننــد. دریافــت  حقــوق  تومــان 

مرد شماره یک بیمه مرکزی استعفا داد
گفــت: بــا ســاخت خــط آهــن  کل راه آهــن جنــوب  مدیــر 
خوزســتان بــه اصفهــان، مســیر ریلــی بنــدر امــام بــه مرکــز 

کوتاه تــر می شــود.  کیلومتــر  کشــور تــا 450 
عبدالکریــم درویــش زاده بــا اشــاره بــه انعقــاد قــرارداد 
ســاخت خــط آهــن خوزســتان بــه اصفهــان بــا شــرکت 

ســفر  جریــان  در  دیلیــم  کــره ای 
کــره  جمهــوری  رییــس  اخیــر 
جنوبــی بــه تهــران اظهــار داشــت: 
بــه  آهــن  خــط  ایــن  ســاخت  بــا 
 4.5 بــا  کیلومتــر   540 طــول 
در  تحــول مهمــی  یــورو،  میلیــارد 
بــار  جابه جایــی  کاال،  ترانزیــت 
افتــاد  خواهــد  اتفــاق  مســافر  و 
خوزســتان  جنوبــی  بنــادر  و 
قــرار  مــوزون  توســعه  مســیر   در 

می گیرند. 
کــه قــرار اســت  وی افــزود: بــا ســاخت ایــن خــط آهــن 
هزینه هــای  برســد،  اتمــام  بــه  ســال  چهــار  مــدت  در 
بنــادر  از  وارداتــی  کاالهــای  انتقــال  و  جابه جایــی 

و  مرکــزی  مناطــق  بــه  خرمشــهر  و  خمینــی)ره(  امــام 
کاهــش خواهــد یافــت و مهم تریــن اثــر  کشــور  شــرقی 
ســوخت  مصــرف  در  صرفه جویــی  آن  آنــی  و   فــوری 

است. 
مدیــر کل راه آهــن جنــوب در ادامــه بــه نقــش مهــم ایــن 
کشــورهای  کاال از  خط آهن برای ترانزیت 
آســیای میانــه بــه بنــادر خرمشــهر و امــام 
کــرد و بیــان داشــت: بــا  خمینــی)ره( اشــاره 
ســاخت ایــن خــط جدیــد راه آهــن، ضریــب 
خوزســتان  اســتان  در  ســرمایه گذاری 
توســعه  ســرعت  و  می یابــد  افزایــش 
ــتاب  ــش ش ــش از پی ــتان بی ــتان خوزس  اس

گرفت.  خواهد 
آهــن  راه  خــط  احــداث  درویــش زاده 
اصفهــان  اســتان  بــه   خوزســتان 
کیلومتــر را اقتصــادی  )اهــواز- اصفهــان( بــه طــول 540 
کــرد: بنــادر خوزســتان، بیشــترین  خوانــد و خاطرنشــان 
کــه در ســایه برجــام  از ایــن پــروژه اقتصــادی  نفــع را 

محقــق شــده خواهنــد بــرد.

کیــد بــر اینکــه فاینانــس خارجــی  یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا تا
گفــت: تــا پایــان ســال  ح هــای آب اســت،  بــه مــرور در حــال ورود بــه طر

جــاری، ۳70 مجتمــع آبرســانی روســتایی تکمیــل خواهــد شــد. 
کره هــای  مذا بــه  توجــه  بــا  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  قانــع  علی اصغــر 
ح هــا از طریــق فاینانــس  انجام شــده در ایــن زمینــه، تعــدادی از ایــن طر

خارجــی تــا اواســط ســال جــاری بــه مرحلــه اجــرا می رســد. 
ــان  ــیرین کن همچن ــای آب ش ح ه ــار طر ــن اعتب ــه تامی ــان اینک ــا بی وی ب
کار بــه  از طریــق بخــش خصوصــی در حــال انجــام اســت، افــزود: ایــن 
صــورت مناقصــه و تامیــن اعتبــار آن از طریــق بخــش خصوصــی انجــام 
محــل  از  مناقصــه  برگــزاری  طریــق  از  نیــز  ح هــا  طر مابقــی  و  می شــود 
کــه بخشــی از آن هــا قابلیــت عملیاتــی شــدن را  اعتبــارات منابــع خارجــی 

خواهنــد داشــت، اجرایــی می شــود. 
کــه در حــال حاضــر  ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو در ایــن خصــوص 
فاینانــس  کشــور  کــدام  توســط  فاضــاب  و  آب  ح هــای  طر بیشــترین 
کشــور چیــن را  می شــود، اظهــار داشــت: عمدتــا توانســته ایم فاینانــس 
کــه پــس از برجــام بتوانیــم  کنیــم؛ امــا نکتــه مهــم ایــن اســت  ــی  عملیات
کشــورهای دیگــر نیــز ایجــاد شــده  کــه بــا ورود  خطــوط اعتبــاری جدیــدی 

ــم. ــرار دهی ــتفاده ق ــورد اس ــم م را ه

غ از افزایــش ۳1 عــددی مصــرف ســرانه  کانــون سراســری تخم مــر کل  دبیــر 
مصــرف  افزایــش  مــا  هــدف  گفــت:  و  داد  خبــر  اخیــر  ســال  در ۶  کاال  ایــن 
کــش دربــاره رونــد  فــرزاد طا غ اســت. ســید  بــه 250 عــدد تخم مــر ســرانه 
کشــور در ســالیان اخیــر اظهــار داشــت: اقدامــات  غ در  ترویــج مصــرف تخم مــر
کاال تاثیــر داشــته اســت؛ امــا ایــن  انجام شــده تــا حــدی بــر مصــرف ســرانه ایــن 
بــرای مــا کافــی نیســت. وی اضافــه کرد: از ســال 89 که زیرســاخت های ســتاد 
کمــک دســتگاه هایی ماننــد وزارت  بــا  غ  ترویــج مصــرف تخم مــر کشــوری 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت آمــوزش و پــرورش فراهــم شــد 
کشــور افــزوده شــده  غ بــه ســرانه مصــرف  تــا پایــان ســال 94، ۳1 عــدد تخم مــر
غ بــا بیــان اینکــه طــی ایــن  اســت. دبیــر ســتاد کشــوری ترویــج مصــرف تخم مــر
غ در ســال رســیده اســت،  مــدت ســرانه مصــرف مــا از 1۶0 بــه 191 عــدد تخــم مر
ــرد:  ک ــه  ــش اضاف ک ــت. طا ــی نیس کاف ــا  ــت؛ ام ــی اس ــق خوب ــن توفی ــزود: ای اف
کــه وزارتخانه هــای بهداشــت  غ  کشــوری ترویــج مصــرف تخم مــر هــدف ســتاد 
کرده انــد، افزایــش مصــرف ســرانه بــه 250  و آمــوزش پــرورش هــم آن را تاییــد 
کــف مصــرف  عــدد در ســال اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــدد عنــوان شــده 
کاال  گفــت: ســرانه مصــرف ایــن  کشــورهای در حــال توســعه اســت،   ســرانه 
کشــور مالــزی ۳2۶، ژاپــن ۳28، مکزیــک ۳۳5، اوکرایــن ۳14 و میانگیــن  در 

کشــورهای اروپایــی بیــن 2۶0 تــا 270 عــدد اســت. مصــرف در 

یان در تهران خط تولید ژ
بــی« در ســفر بــه ایــران از ایــن کارخانــه  یــان« در تهــران ســال 1352؛ ایــن عکــس را »برنــو بار وئن ژ وی »ســیتر خــط تولیــد خــودر

ــت. ــه اس گرفت

در قاب تصویر

غورود فاینانس چینی به پروژه های آب افزایش مصرف سرانه تخم مر

اخبار کوتاه 

 بازار مسکن 
2 سال دیگر رونق می گیرد

و  مســکن  بخــش  فعــاالن  برخــی  اعتقــاد  بــه 
ســاختمان، افزایــش تســهیات مســکن نمی توانــد 
داشــته  رکــود  از  مســکن  خــروج  در  چندانــی  تاثیــر 

باشــد. 
اتــاق  نماینــدگان  هیئــت  عضــو  راســتا  ایــن  در 
آمــار  بــه  توجــه  بــا  اســت  معتقــد  تهــران  بازرگانــی 
زودهنــگام  خــروج  ســاختمانی،  جوازهــای  صــدور 
بخــش مســکن از رکــود یــک پیش بینــی غیــر واقعــی 
اســت و ســال خــروج مســکن از رکــود را ســال 1۳97 

اســت.
کارشناســان و ناظــران بخــش مســکن   بــه اعتقــاد 
ــت  ــی اس ــه بخش های ــه از جمل ــد و عرض ــر تولی از نظ
کــه بــه طــور مســتقیم بیــش از 220 شــغل را پوشــش 
گرفتــن  می دهــد و بــرای همیــن در صــورت رونــق 
می توانــد مشــاغل زیــادی را در رشــته های مختلــف 
کارگــری، مهندســی، معمــاری، صنایــع در  از جملــه 
... و  شیشــه  تاسیســات،  فــوالد،  پنجره ســازی،   و 

کند.  را فعال 

 بدهی واقعی »بابک زنجانی« 
از زبان وکیلش

میــزان  بــا  رابطــه  در  زنجانــی  بابــک  وکیل مدافــع 
کــه از وی شناســایی شــده  بدهــی موکلــش و اموالــی 

توضیحاتــی را ارایــه داد.
گفــت: بدهــی بابــک زنجانــی  کوهپایــه زاده   رســول 
کــه شــعبه 15 دادگاه انقــاب صــادر  بــر اســاس رایــی 
کــرده، مبلــغ 1 میلیــارد و 9۶7 میلیــون و 500 هــزار 

ــت. یوروس
ادعاهــای  می تواننــد  دعــوی  اصحــاب  حــال   
شــرکت  اینکــه  کمــا  باشــند؛  داشــته  را  متفاوتــی 
ایــن  از  بیــش  موکلــم  بدهــی  اســت  مدعــی  نفــت 
ادعــای  نــه  و  مــا  ادعــای  نــه  امــا  اســت؛  مبلــغ 
و  نــدارد  قانونــی  وجاهــت  خیلــی  نفــت  شــرکت 
قــرار  مســتند  و  ک  مــا می توانــد  کــه  چیــزی  آن 
ح  مطــر دادگاه  رای  در  کــه  اســت  چیــزی   گیــرد 
شــده اســت. وکیل مدافــع بابک زنجانی خاطرنشــان 
بدهــی  کــه  کــرده  ادعــا  نفــت  کــرد: ظاهــرا شــرکت 
موکلــم ۳ میلیــارد یوروســت؛ حتــی آن هــا می تواننــد 
میلیــارد   10 بدهــی  میــزان  کــه  باشــند  مدعــی 
کــه هــر ادعایــی  ع ایــن اســت  یوروســت؛ امــا موضــو
ــا  ــح اثبــات نشــود، صرف کــه در مرجــع صال ــا زمانــی   ت

ادعاست.

حتما بخوانید!
3انحصار باعث فساد اقتصادی می شود پنجشنبه   23  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 152 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

فعالیت های امور برق شهرستان برخوار
ــاح  ــت اص ــار جه ــال اعتب ــارد ری ــش از 71 میلی ــال1۳94 بی ــی س ط
ــرق در ســطح شهرســتان برخــوار  هزینــه  و نوســازی شــبکه های ب
شــد. مهنــدس بهروزنــژاد، مدیریــت امــور بــرق شهرســتان برخــوار 
کردنــد:  ح زیــر اعــام  اهــم فعالیت هــای یکســاله ایــن امــور را بــه شــر

1-احداث بیش از ۳۳ کیلومتر شبکه فشارمتوسط
2-احداث بیش از ۳8 کیلومتر شبکه فشارضعیف

کیلومتــر شــبکه های فشــار ضعیــف و فشــار  ۳-بهینه ســازی 55 
ــط متوس

جهــت  هوایــی  پســت  دســتگاه   79 احــداث  و  4-نصــب 
ولتــاژ افــت  رفــع  و  ظرفیت ســازی 

بهینه ســازی  جهــت  فرســوده  تیــر  اصلــه   1۳05 5-تعویــض 
شهرســتان شــبکه های 

ال ای دی  و  ک پشــتی  ال چــراغ  انــواع  دســتگاه  ۶-نصــب 1۶28 
بیســت وات در ســطح شهرســتان

7-تعمیــر  148کیلومتــر از شــبکه های فشــار متوســط بــه روش 
ــرم گ ــط  خ

8- تعویض ۳771 عدد المپ معیوب در سطح شهرستان 
کل  )تعــداد  دیمانــدی  و  عــادی  2۳74مشــترک  9-جــذب 

می باشــد(  57291 شهرســتان  مشــترکان 
کنتــور ســه فــاز و تک فــاز عــادی ودیمانــدی  10-تعویــض 1294 

معیــوب
سکســیونر  دســتگاه   8 و  ریکلــوزر  دســتگاه   1 11-نصــب 
انــرژی  کاهــش  و  اطمینــان  قابلیــت  افزایــش  جهــت 

ه یع نشــد ز تو
12-احــداث 2000 متــر شــبکه های ســرقتی و 4دســتگاه 

ترانــس ســرقتی
1۳-بهینه سازی 17 دستگاه تابلو توزیع و اندازه گیری

14-نصب 100 دستگاه تابلو اندازه گیری جدید
15-نصب و اصاح 570 دستگاه اتصال زمین

1۶-بهینه ســازی و تقویــت 2۳ دســتگاه پســت هوایــی و 
زمینــی

 20 فیدرهــای   قطعــی  تعــداد  41درصــد  17-کاهــش 
قبــل ســال  مشــابه  بــه  نســبت  کیلوولــت 

کیلومتــر از شــبکه های هوایــی ســیمی بــه  18-تبدیــل 12 
کابــل خودنگهــدار

19-توزیع 5000 عدد بروشور مدیریت مصرف
20-آمــوزش 20 هــزار نفــر در خصــوص مســایل مدیریــت 

ــرف مص
اهم فعالیت های فرهنگی:

1-برگزاری مســابقات ورزشــی فوتبال-دارت-تنیس روی 
میز

 2-برگــزاری مســابقات مذهبی فرهنگــی در مناســبت های 
ملــی - مذهبــی

 ۳-دیدار با خانواده های معزز شهدا و جانبازان
بــه  عــزاداری  و  جشــن  مراســم های   4-برگــزاری   
مناســبت های مختلــف در مــاه محــرم و اعیــاد شــعبانیه 

  ... و 

 5- برپایــی نمایشــگاه عکــس و پوســتر در هفته هــای مبــارک دهــه 
فجــر و  دفــاع مقــدس

 ۶- برپایی نمایشگاه کتاب در هفته کتاب 
  7-برگزاری نشست خبری مدیر محترم امور با رسانه ها 

  8-برگــزاری جشــن مدیریــت مصــرف بــرق و دعــوت از همــکاران و 
خانواده هــای ایشــان و عمــوم مــردم

 9-دیدار با بازنشستگان محترم امور 
بــه  آمــوزش  و  بــرق  مصــرف  مدیریــت  بروشــورهای  10-توزیــع 

مــدارس و  ارگان هــا 
گلزار شهدا  و ...  11- شرکت در مراسم عطرافشانی 

بــه پیوســت جــدول نتایــج ارزیابــی شــش ماهــه دوم ســال 1۳94 
کــه در 22 شهرســتان تابعــه  ــرق اســتان اصفهــان  ــع ب شــرکت توزی

ــردد؛  ــه می گ ایــن شــرکت  انجــام پذیرفتــه، ارای
بــرق  امــور  می باشــد،  مشــخص  جــدول  در  کــه  همان گونــه 
کمــک خداونــد متعــال و  شهرســتان برخــوار در ایــن ارزیابــی بــا 
و  راهنمایــی  و  اداره  ایــن  همــکاران  کلیــه  همدلــی  و  همــکاری 
پشــتیبانی مســئوالن محتــرم شهرســتان، موفــق بــه اخــذ رتبــه 
اول شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان در جهــت خدمت رســانی 
شهرســتان  ایــن  یتمــدار  وال  و  فهیــم  مــردم  بــه  بیشــتر  و   بهتــر 

گردید.

کوتاه تر می شود مسیر ریلی بندر امام-اصفهان 



استاندار چهارمحال و بختیاری:

مشکالت بانکی 
اصلی ترین مانع در تولید است

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره به اهمیــت و لزوم 
گفــت: مشــکالت بانکــی، اصلی تریــن مانــع  رفــع موانــع تولیــد 
در تولیــد اســت. قاســم ســلیمانی دشــتکی در جلســه ســتاد 
کــرد: مشــکل اساســی  تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اظهــار 
کــه  در تولیــد، مســایل و مشــکالت بانکــی اســت و تــا زمانــی 
مســایل بانکــی حــل نشــود، ایــن موانــع همــواره وجــود دارد. 
مســایل  بــرای  افــزود:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
اســتان  منابــع در دســترس  از  اســت  اعتبــاری الزم  و  فنــی 
گرفــت تــا بتــوان در مواقــع ضــروری بــا حداقــل  کمــک  نیــز 
کــرد. وی از اعطــای  ــات، فعالیت هــای فنــی را شــروع  امکان
گفــت: صنــدوق  وام صنــدوق توســعه در اســتان خبــر داد و 
توســعه، 16 درصــد تســهیالت در بخــش صنعــت و 14 درصــد 

ــت.  ــرده اس ک ــا  ــاورزی اعط کش ــش  در بخ
کمتــر  مناطــق  در  گــذاری  ســرمایه  دشــتکی،  ســلیمانی 
و  گــزارش  مالیــات   105 مــاده  طبــق  را  توســعه یافته 
خ هــای  کــرد: مالیــات متعلقــه ایــن مناطــق بــا نر خاطرنشــان 
مقــرر در مــاده 105 ایــن قانــون و تبصره هــای آن محاســبه 
کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی  شــد.  خواهنــد  دریافــت  و 
کــه  اســت  گونــه ای  بــه  مناطــق  ســایر  در   ســرمایه گذاری 
ــا  خ صفــر و 50 در صــد باقی مانــده ب ــا نــر 50 درصــد مالیــات ب

ــد. ــد ش ــت خواهن ــاده 105 دریاف ــرر در م ــای مق خ ه نر

 احداث نخستین خط ریلی 
بخش خصوصی در کشور

کرمــان - بردســیر - ســیرجان  تفاهم نامــه احــداث خــط ریلــی 
مــا بیــن شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران و مجتمــع 

گل گهــر ســیرجان منعقــد شــد. 
مدیــر عامــل راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن آییــن 
کــه بخــش  کشــور اســت  گفــت: ایــن نخســتین خــط ریلــی در 

کشــور احــداث می کنــد. خصوصــی در 
کرمــان   »محســن پورســیدآقایی« بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
دارای حمــل بــار معدنــی باالیــی اســت، افــزود: ایــن خــط 

ظــرف مــدت ســه ســال آینــده احــداث می شــود. 
کــرد: پیــرو ایــن تفاهم نامــه، هزینــه حمــل بــار  وی بیــان 
بیشــتر از قــرارداد بــه خــود ســرمایه گذار بخــش خصوصــی 
می یابــد.  اختصــاص  ســیرجان  گل گهــر  مجتمــع  یعنــی 
احــداث ایــن خــط ریلــی، دو مســیر ریلــی تهــران - یــزد - بافق 
گل گهــر  کرمــان - زاهــدان و مســیر ریلــی طبــس - بافــق -   -

- بنــدر عبــاس را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد.

اخبار  کوتاه 

 تشریح پروژه پساب فوالدشهر
 توسط شهردار

فعالیــت  و  راه انــدازی  بررســی چگونگــی  دربــاره  جلســه ای 
پــروژه  درخصــوص  شــهروندان  بــه  بهتــر  اطالع رســانی  و 
پســاب فوالدشــهر بــا حضــور شــهردار، رییــس شــورای اســالمی 
وکارشــناس  فوالدشــهر  آبفــای  اداره  رییــس  فوالدشــهر، 
بهداشــت محیط منطقه در شــهرداری فوالدشــهر برگزار شــد. 
از  تشــکر  ضمــن  فوالدشــهر  شــهردار  مــرادی،  مهنــدس 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه از طریــق پــروژه پســاب  حاضــران 
اســت  الزم  می شــود،  آغــاز  ســبز  فضــای  آبیــاری  بــه زودی 
بــه  اطالع رســانی  بــرای  الزم  هماهنگــی  خصــوص  ایــن  در 
پــروژه صــورت  ایــن  کیفــی  و  کمــی  از فعالیــت  شــهروندان 

پذیــرد. 
ک  پــا ایــن آب  بــه عمــل آمــده  افــزود: طبــق اســتفتاء  وی 
بــرای  همچنیــن  و  اســت  شــرب  غیرقابــل  ولــی  می باشــد؛ 
مصــارف دیگــر مناســب نیســت و صرفــا بــرای آبیــاری فضــای 

گردیــده اســت.  ســبز لحــاظ 
اســالمی  شــورای  رییــس  رضایــی،  هوشــنگ  ادامــه  در 
بــرای  درآمــدی  منبــع  پســاب،  پــروژه  گفــت:  فوالدشــهر 
بهداشــت  و  شــهرداری  و  نمی شــود  محســوب  شــهرداری 
کــه مصــرف ایــن آب  کننــد  کیــد  بایــد مرتــب بــه شــهروندان تا
گســترده و مکــرر در  فقــط بــرای فضــای ســبز اســت و بــه طــور 
کــه ایــن آب، مصــرف  گفتــه شــود  مــدارس بــه دانش آمــوزان 
فضــای ســبز دارد و غیربهداشــتی اســت و هرچــه اطالعــات 
افــراد در ایــن رابطــه بیشــتر باشــد، مــا درخصــوص پســاب 

کنیــم. بهتــر می توانیــم عمــل 
 صهبایــی مدیــر بهره بــرداری تاسیســات اداره آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان ضمــن تبریــک ویــژه بــه شــهردار و اعضــای 
گفــت: پــروژه پســاب  شــورای شــهر و شــهروندان فوالدشــهر 
کار بزرگــی اســت شــاید امــروز اهمیــت آن روشــن نباشــد؛ ولــی 
کــه ایــن پــروژه بــرای  بــه مــرور زمــان مشــخص خواهــد شــد 
فضــای ســبز فوالدشــهر بســیار حیاتــی و بــا اهمیــت اســت؛ بــه 

خصــوص در خشکســالی های فعلــی. 
آبفــای  اداره  رییــس  غالمرضایــی  مهنــدس  همچنیــن 
بــرای  پایدارآبــی  منبــع  یــک  پســاب  گفــت:  فوالدشــهر 

می شــود. محســوب  شــهرداری 
گفــت:  اقــدام شایســته شــهرداری  بــه  تبریــک  وی ضمــن 
پــروژه انتقــال پســاب فضــای ســبز فوالدشــهر را نجــات خواهد 
داد. شــهردار فوالدشــهر در جمع بنــدی جلســه ضمــن تشــکر از 
کــرد: چــون پســاب تجربــه  اظهارنظــر روشــن حاضــران بیــان 
بایــد قدم به قــدم پیــش  نوینــی در شــهر فوالدشــهر اســت، 
کنیــم؛ نتایــج  برویــم تــا بتوانیــم مطلوب تــر از آن اســتفاده 
و ثمــرات ایــن پــروژه موجــب حفــظ و نگهــداری و توســعه 
شــهروندان  بــه  خدمات رســانی  راســتای  در  ســبز  فضــای 

ــود. ــد ب خواه

فوالدشهر

دکتــر مســعود احمــدی افــزادی، مدیــر کل صــدا و ســیمای اســتان 
اصفهــان و هیئــت همــراه بــا حضــور در ذوب آهن، ضمــن بازدید از 
خــط تولیــد و پروژه هــای توســعه، به ویــژه پــروژه تولید ریــل ملی با 
کردنــد.  مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل شــرکت دیــدار و گفت وگــو 
کیــد بــر جایــگاه اقتصــادی  ــا تا مهنــدس صادقــی در ایــن دیــدار ب
ــور و  کش ــه و  ــان در منطق ــن اصفه ــی ذوب آه ــی و اجتماع فرهنگ
ــر افــکار عمومــی ــدار رســانه ملــی ب گســترده و پای  همچنیــن تاثیــر 
در  خوشــبختانه  کــه  ســازمان  دو  ایــن  تعامــل  گفــت: 
بــرکات  اســت،  برقــرار  فرهنگــی  و  اقتصــادی  عرصه هــای 
مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  و  کشــور  صنعــت  بــرای  بســیاری 
دارد. مدیــر عامــل ذوب آهــن ضمــن ابــراز رضایــت از پوشــش 
گفــت: ذوب آهــن  خبــری رویدادهــای شــرکت در رســانه ملــی 
اجتماعــی  مســئولیت  و  فرهنگــی  رســالت  دلیــل  بــه  اصفهــان 
کــه بــر عهــده دارد، اقدامــات مهــم و تاثیرگــذاری را در عرصــه 
بــه  و  رســانه ها  لــذا  اســت.  گرفتــه  پیــش  در  فرهنگــی  توســعه 
ایــن  دقیــق  و  عمیــق  خبــری  پوشــش  بــا  ملــی  رســانه  ویــژه 
اقدامــات  فرهنگــی  تاثیــرات  می شــوند  باعــث   برنامه هــا، 
ذوب آهــن، فقــط بــه خانــواده بــزرگ ایــن شــرکت محــدود نشــود و 

تاثیــرات ملــی بــه همراه داشــته باشــد.
  هجمه فرهنگی دشمنان

کــه  کنونــی را  مهنــدس صادقــی، فعالیــت فرهنگــی در شــرایط 

بســیار ضــروری  اســت،  بــا هجمــه فرهنگــی دشــمنان مواجــه 
کــه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  گفــت:  و  دانســت 
ارتقــای ســطح بینــش و شــناخت جامعــه را بــه همــراه داشــته 
کــه بســیاری  باشــد،  تاثیــرات اقتصــادی نیــز بــه همــراه دارد؛ چــرا 
مدیــر  دارد.  فرهنگــی  ریشــه های  مــا  اقتصــادی  مشــکالت  از 
کــه بــا دعــوت مدیریــت  کل صــدا و ســیمای اســتان اصفهــان 
روابــط عمومــی شــرکت ذوب آهــن در آن جــا حضــور یافــت نیــز 
طــی ســخنانی،  ایــن شــرکت را بــا مدیریــت مهنــدس صادقــی، 
کار دانســت و گفت: خوشــبختانه  پیشــتاز کارفرهنگــی و فرهنــگ 

مدیریــت ذوب آهــن اصفهــان از نــگاه جامــع فرهنگــی برخــوردار 
اســت و لــذا خانــواده بــزرگ ایــن شــرکت از تاثیــرات ایــن نــگاه 
فرهنگــی برخــوردار می شــوند. وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان 
نه تنهــا بــه لحــاظ صنعتــی دارای اهمیــت اســت، بلکــه از بــدو 
تاســیس، تاثیــرات فرهنگــی عمیقــی بــر جامعــه داشــته اســت. 
کنونــی،  کــرد: در شــرایط  دکتــر مســعود احمــدی افــزادی تصریــح 
وظیفــه مــا بــه عنــوان رســانه ملــی، امیدبخشــی و ایجــاد نشــاط، 
خانــواده  جملــه  از  و  عمومــی  افــکار  در  بهجــت  و  شــادمانی 
اصفهــان آهــن  ذوب  افــزود:  وی  اســت.  آهــن  ذوب   بــزرگ 

افتخــارات و دســتاوردهای بســیاری در عرصه هــای مختلــف از 
جملــه در تولیــد، ورزش قهرمانــی و همگانــی، فرهنــگ و ... دارد 
کــه در ســطح ملــی، غرورآفریــن و مایــه افتخــار ایرانیــان اســت. 
موفقیت هــای  مشــاهده  بــا  آهــن  ذوب  بــزرگ  خانــواده  امــروز 
خــود  بــه  آســیا،  عرصــه  در  شــرکت  ایــن  فوتبــال  تیــم  ورزشــی 
کل  می بالــد و مــردم نیــز بــه ایــن تیــم افتخــار می کننــد. مدیــر 
کــه  گفــت: نبایــد اجــازه بدهیــم  صــدا و ســیمای اســتان اصفهــان 
روحیــه ناامیــدی و یــأس در خانــواده ذوب آهــن باشــد و ایــن امــر 
کیــد بــر ذوب آهــن اقتصــادی امکان پذیــر اســت. ایــن شــرکت  بــا تا
ــعه  ــت توس ــی در جه گام مهم ــی،  ــل مل ــروژه ری ــام پ ــا انج ــروز ب ام
ــر رســالت  ــا ب ــز بن ــی نی کشــور برداشــته اســت و رســانه مل صنعتــی 
اقــدام حمایــت ایــن  از  اقتصــاد مقاومتــی،  راســتای  و در   خــود 

 می کند.
کمیته فرهنگی   شکل گیری 

مهنــدس علمــداری، مشــاور فرهنگــی اجتماعــی مدیــر عامــل 
کمیتــه فرهنگــی، اجتماعــی  نیــز در ایــن دیــدار از شــکل گیری 
بــرای اولین بــار در  گفــت:  و آموزشــی در ذوب آهــن خبــر داد و 
ذوب  در  فرهنگــی  سیســتم  و  ســازمان  ایجــاد  حــال  در  ایــران 
آهــن هســتیم. بــر ایــن اســاس نقشــه راهــی تدویــن می کنیــم 
گرفتــه و بــر اســاس آن برنامــه ریــزی  کــه در منشــور شــرکت جــای 

می کنیــم.  فرهنگــی 

کل صدا و سیمای استان اصفهان: مدیر 

کار فرهنگی است کار و  ذوب آهن اصفهان، پیشتاز فرهنگ 

گشــت و بازرســی از  ــا اعــالم تشــکیل  مشــاور وزیــر نیــرو ب
گفــت:  کشــور بــه منظــور حفــظ و صیانــت  رودخانه هــای 
بــه قــوه  ساخت وســاز غیرمجــاز در حریــم رودخانه هــا 

قضاییــه معرفــی می شــود. 
ــا مســدود  گذشــته ب گفــت: ســال  محمــد حاج رســولی ها 

کــردن چاه هــای غیرمجــاز از 500 میلیــون 
آب هــای  برداشــت  اضافــه  مکعــب  متــر 

زیرزمینــی جلوگیــری شــد. 
بــرای  برنامه ریــزی  از  نیــرو  وزیــر  مشــاور 
جلوگیــری از اضافــه برداشــت یــک میلیــارد 
متــر مکعبــی از آب هــای زیرزمینــی در ســال 
کــردن چاه هــا خبــر داد.  جــاری بــا مســدود 

و  احیــا  ح  طــر چارچــوب  در  برنامــه  ایــن  گفــت:  وی 
ــه  تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی و در راســتای مقول

اقتصــاد مقاومتــی عملیاتــی و اجرایــی می شــود.
برنامــه  در  کــرد  امیــدواری  ابــراز  حاج رســولی ها   
ح احیــا  ــا اجــرای طــر کشــور و ب پنج ســاله ششــم توســعه 

ســطح  افــت  از  زیرزمینــی،  آب هــای  تعادل بخشــی  و 
آب هــای زیرزمینــی جلوگیــری شــود و در مــدت ۲0 ســال 

شــاهد احیــای ایــن آب هــا باشــیم.
وزارت  امــروز در  کــرد:  نیــرو خاطرنشــان  وزیــر   مشــاور 
نیــرو، نــگاه بــازه ای بــه رودخانه هــا، جایگزیــن نــگاه 

اســت.  نقطــه ای شــده 
حاج رســولی ها ادامــه داد: بــر مبنــای نــگاه 
رودخانه هــا  از  محدوده هایــی  بــازه ای، 
کــه در آن متصرفــان بــه صــورت غیرمجــاز 
کرده انــد  ساختمان ســازی  بــه  اقــدام 
و  می شــوند  معرفــی  قضــا  دســتگاه  بــه 
یک جــا  و  تشــکیل  قضایــی  پرونده هــای 
بــه  اشــاره  بــا  نیــرو  وزیــر  مشــاور  می شــود.  صــادر  رأی 
بــرای  رودخانه هــا  حریم هــای  بــاالی  افــزوده  ارزش 
کــرد: تخریــب بناهــای غیرمجــاز  افــراد ســودجو تصریــح 
در ایــن محدوده هــا نیازمنــد همــکاری بیــش از پیــش 

قــوه قضاییــه و نیــروی انتظامــی اســت.

شــهرداری  پســماند  مدیریــت  ســازمان  عامــل  مدیــر 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه روزانــه حــدود یک هــزار ُتــن 
گفــت: از ایــن  ــه در شــهر اصفهــان تولیــد می شــود،  زبال
کــه در  میــزان، حــدود 35 درصــد پســماند خشــک اســت 
حــال حاضــر تنهــا 1۲ درصــد آن از طریــق ایســتگاه های 

جمــع آوری  ســیار  خودروهــای  و  ثابــت 
می شــود.  

 35 کــرد:  اظهــار  کمیلــی  امیرحســین 
درصــد از پســماندهای تولیــد شــده در شــهر 
ــه  ک ــت  ــک اس ــماندهای خش ــان پس اصفه
و  مــاده  بــه  تبدیــل  و  بازیافــت  قابلیــت 

دارد.  را  انــرژی 
پســماندهای  بقیــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

گاهــی  ناآ یــا  ســهل انگاری  دلیــل  بــه  خشــک 
شــده  َتــر  پســماند  وارد  شــهروندان  از  برخــی  کافــی 
کــرد:  تصریــح  مــی رود  میــان  از  آن  از  بخشــی  و 
کارخانــه  در  بازیافــت  قابــل  اقــالم  ایــن  از  بخشــی 
اصفهــان  شــهرداری  آلــی  کــود  تولیــد  و  پــردازش 
توجهــی  جالــب  بخــش  و  می شــود  تفکیــک  دوبــاره 

متاســفانه  تــر  پســماند  بــا  ترکیــب  دلیــل  بــه  آن   از 
از بین می رود.

شــهرداری  پســماند  مدیریــت  ســازمان  عامــل  مدیــر 
کاغــذ و مقــوا، ضایعــات فلــزی و الکترونیکــی  اصفهــان، 

بازیافــت  قابــل  اقــالم  را  پالســتیک  انــواع  و  شیشــه 
تفکیــک  عــدم  کــرد:  بیــان  و  برشــمرد 
ســو  یــک  از  تــر  پســماند  از  مــواد  ایــن 
میــان  از  را  ملــی  عظیــم  ســرمایه های 
آن هــا  ورود  دیگــر  ســوی  از  و  می بــرد 
ک، آب  کــود آلــی ســبب آلودگــی خــا بــه 
بــه  اشــاره  بــا  کمیلــی  می شــود.  هــوا  و 
شــاهد  رو  پیــش  ماه هــای  در  اینکــه 
تبلیغــات فرهنگــی بــا محوریــت تفکیــک 
پســماند تــر و خشــک در شــهر خواهیــم بــود، ادامــه داد: 
شــهروندان بایــد دربــاره مدیریــت زباله هــای خانگــی 
و تفکیــک پســماند تــر و خشــک حساســیت ویــژه ای 
ــرای حفــظ ســالمت خــود و آینــدگان  داشــته باشــند و ب
و پرهیــز از اســراف و اتــالف ســرمایه های قابــل برگشــت 

ورزنــد. مبــادرت  کار  ایــن  بــه 

تولید روزانه هزار ُتن زباله در شهر اصفهان
 

گشت حفاظت از رودخانه ها فعال شد

حتما بخوانید!
احداث نخستین خط ریلی بخش... پنجشنبه 23  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 152 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

دادنامه
اکبر  خواهان:    92/3/11 تنظیم:  یخ  تار  2126-91 بایگانی:  شماره   325 دادنامه:  شماره   
زانه  رگمهر، مجتمع تندیس، واحد 13  خواندگان: خانم فر نصوحی به نشانی اصفهان، خ بز
جهان بین به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک  گردشکار: شورا با عنایت 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. به محتویات پر
رای قاضی شورا

زانه جهان بین بخواسته مطالبه مبلغ  اکبر نصوحی به طرفیت فر در خصوص دادخواست 
یال وجه یک فقره چک به شماره 114/718620 ـ 91/6/12 عهده بانک صادرات  50/000/000 ر
مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 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 به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 522، 519، 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 310، 315، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به   32/000 پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  یال  ر
یخ 91/6/12 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص  خسارات تاخیر تادیه از تار
وز پس  بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر

د. از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بو
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف اصفهان            4743/ م الف

ابالغ رای
ونده: 940891  شماره دادنامه 2094  94/12/26 مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای  کالسه پر
حل اختالف اصفهان  خواهان: محسن جعفری نشانی: اصفهان، خ وحید، خ حسین آباد، 
مجهول  نشانی  پوراصفهانی  نساج  بتول  خوانده:   31 پالک  صالحی،  محمد  شهید  کوچه 
یال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف مورخ  المکان خواسته: مطالبه مبلغ 8/150/000 ر
ینه کارشناسی و خسارت تاخیرتادیه.  گردشکار:  ینه دادرسی و هز 94/7/30 به انضمام هز
اخذ  و  قانونی  یفات  و طی تشر فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  ونده  پر ارجاع  از  پس 
یر مبادرت به صدور  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز نظر
رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای محسن جعفری به طرفیت خانم 
یال بابت خسارات وارده ناشی  بتول نساج پوراصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 8/150/000 ر
ینه کارشناسی و خسارت تاخیر  ینه دادرسی و هز از تصادف مورخ 94/7/30 به انضمام هز
تادیه. با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
یه کارشناس رسمی دادگستری که  ده و نظر در جلسه حض ور نیافته و الیحه ای ارائه ننمو
مصون از تعرض طرفین باقی مانده لذا شورا با استناد به مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی و 
مواد 198، 519، 522 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
و  ینه کارشناسی  بابت هز یال  ر  1/000/000 مبلغ  و  مبلغ خواسته  بابت اصل  یال  ر  8/150/000
یخ تقدیم دادخواست  از تار ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  یال بابت هز مبلغ 320/000 ر
و  لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر   )94/8/7(
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  وز پس  ر و ظرف بیست  رای صادره غیابی  نماید.  اعالم می 

شعبه می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 9 حوزه قضایی اصفهان    رضا ترنج مهرگان    4737/ 

م الف
دادنامه

ونده:  پر شماره    95/02/04 تنظیم:  یخ  تار   9509970350600211 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه: 9409980350600398  9409980350600398 شماره بایگانی شعبه: 940446  پر
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350600211   
زند مرتضی به نشانی اصفهان، خ کاوه، محله  خواهان: آقای مهدی شیرانی شمس آبادی فر
خوانده:    9 پ  شیرانی،  قصابی  مغازه  افشین،  کوچه   ، آهنگران  تیران  کوچه  آباد،  شمس 
زند حسن به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه  خانم حمیده حسن پورکادانی فر
با عنایت  تادیه  2. مطالبه وجه چک   3. مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه  تاخیر  خسارت 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. به محتویات پر
زند مرتضی بطرفیت  آبادی فر آقای مهدی شیرانی شمس  رای دادگاه در خصوص دعوی 

یال وجه  زند حسن به خواسته مطالبه مبلغ 129/000/000 ر خانم حمیده حسن پورکارالدانی فر
چک شماره 118313ـ  93/7/3 عهده بانک تجارت بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
ونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از  ونده و ر با عنایت به جامع محتویات پر
د اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه  بانک محال علیه و وجو
یه و نشر آگهی در جلسه دادگاه  کارسازی و پرداخت گردد و خوانده با وصف ابالغ اخطار
ده فلذا دعوی  حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننمو
خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندًا به ماده 310 ـ 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 515-198-
یال  ر میلیون  نه  و  بیست  و  یکصد  مبلغ  بپرداخت  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   519
یال  ر هزار  پنج  و  پنجاه  و  سیصد  و  چهارمیلیون  مبلغ  پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  بعنوان 
یخ چک  بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تار
تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در 
وز پس از ابالغ قابل  حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  از آن ظرف بیست ر واخواهی در همین دادگاه و پس 

تجدید نظر اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی     4815/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    94/11/29 تنظیم:  یخ  تار   9409970350802050 دادنامه:  شماره 
  9409980350800093 کالسه:  ونده  پر   940112 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350800093
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره9409970350802050   
نمایندگی  با  کشمیری  مهدی  دکتر  یاست  ر به  اصفهان  تحقیقاتی  علمی  شهرک  خواهان: 
شهرک  ـ  صنعتی  دانشگاه  بلوار  اصفهان،  نشانی  به  مرتضی  زند  فر فر  متانت  سلیمه  خانم 
وهشی آرایشی بهداشتی سرمه )سهامی خاص( به نمایندگی آقای  علم  خوانده: موسسه پژ
ک  یم،  الکر مسجد  وی  وبر ر رگمهر،  بز خیابان  اصفهان،  نشانی  به  بک  قفقازی  محسن 
خواهان  ونده  پر این  در  دادگاه  رای  ورشکستگی   حکم  صدور  خواسته:    64 پ  مستوفی، 
شرکت علمی تحقیقاتی اصفهان با نمایندگی خانم سلیمه متانت فر دادخواستی به طرفیت 
وهشی سرمه )سهامی خاص( به خواسته صدور حکم به اعالم  خوانده موسسه آرایشی پژ
ورشکستگی شرکت خوانده تقدیم و بیان کرده که خوانده مبلغ 244985872 به خواهان 
بدهکار که حسب دادنامه 880306 به پرداخت محکوم و از پرداخت امتناع و مالی از ایشان 
احراز  جهت  دادگاه  دارد،  را  خوانده  ورشکستی  حکم  صدور  تقاضای  که  نشده  شناسایی 
دادگاه  یده  برگز کارشناس  که  ارجاع  حسابداری  رشته  کارشناسی  به  را  موضوع  موضوع، 
د را ابراز نکرده و حسب  یه بیان کرده اند که خوانده دفاتر خو آقای سعداهلل زارع پور در نظر
عدم  سال  آن  از  و  ده  بو سفید  ترازنامه  و  نداشته  فعالیتی   1387 سال  از  مالیاتی  اظهارنامه 
فعالیت را اعالم کرده است، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و نظربه اینکه خوانده 
حسب  خواهان  و  گردد  می  محسوب  تاجر  تجارت  قانون   20 ماده  حسب  و  تجاری  شرکت 
د و نظر کارشناسی در پرداخت  دادنامه یاد شده طلبکار و خوانده حسب مستندات موجو
 412 ماده  حسب  اینکه  به  نظر  و  باشد  نمی  د  خو دیون  تادیه  و  قادر  و  متوقف  د  خو دیون 
قانون تجارت ورشکستگی تاجر در پرداخت دیون وی حاصل می گردد، بنابراین توقف و 
ده و مستند به مواد 412، 415، 416، 417، 433،  ورشکستگی خوانده به نظر دادگاه ثابت بو
به اعالن  امور ورشکستگی حکم  و  اداره تصفیه  قانون   1 و ماده  قانون تجارت   537 ،536
یخ توقف ابتدای 1387 که عدم فعالیت شرکت اعالم شده  ورشکستگی شرکت خوانده با تار
صادر و اعالم می گردد. و ضمن صدور حکم قرار مهر و موم اموال خواهان را صادر و اقدام 
می گردد تا توسط اداره تسویه نسبت به اجرای مهر و موم و تسویه اموال ایشان و پرداخت 
دیون و وصول مطالبات تا ختم تصفیه اعالم می گردد رای صادره موقتًا قابلیت اجرا داشته 
وز قابل اعتراض و از طرف اشخاص  و حسب مواد 536 و 537 قانون از طرف ظرف ده ر
ذینفع مقیم ایران ظرف یک ماه و ازطرف اشخاص ذینفع مقیم خارج از ایران ظرف دو ماه 
یخ اعالن قابل اعتراض می باشد و نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر می باشد. از تار

رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علیرضا شمس   4837/ م الف
دادنامه

ونده:  پر شماره    89/07/14 تنظیم:  یخ  تار   8909970351300768 دادنامه:  شماره 
به  منظری  محسن  آقای  خواهان:  شعبه:890067  بایگانی  شماره   8909980351300067

وزی قلعه تکی به نشانی  زاد نور نشانی بوستان ملت نمایشگاه بلوار پ 96  خوانده: آقای فر
محتویات  رسی  بر با  دادگاه  گردشکار:  چک   وجه  مطالبه  خواسته:   4 پ  فارابی  ک  کاوه  خ 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. پر
زاد  فر آقای  بطرفیت  منصور  زند  فر منظری  محسن  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
فقره  دو  وجه  یال  ر  860/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  اله  ذبیح  زند  فر تکی   قلعه  وزی  نور
مورخ  و 148477  یال  ر  300/000/000 مبلغ  به  با مشخصات 174042 مورخ 87/11/15  چک 
یال هر دو عهده حساب جاری 130412911 بانک ملت شعبه  87/10/12 به مبلغ 560/000/000 ر
از  دادگاه  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  مطلق  مطالبه  و  اصفهان  سپه  خیابان 
ونده 2ـ دادخواست تقدیمی 3ـ مالحظه اصول چکها در ید خواهان  توجه به 1ـ محتویات پر
لت بر اشتغال ذمه خوانده می نماید 5 ـ عدم  4ـ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که دال
ثابت  لذا خواسته خواهان بنظر دادگاه  قانونی به وی  ابالغ  از ناحیه خوانده علی رغم  ایراد 
تشخیص و مستندًا به مواد 198، 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون 
یال بابت  تجارت خوانده محترم موصوف را به پرداخت مبلغ هشتصد و شصت میلیون ر
رسید چکها بر اساس جدول  یخ سر اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن از تار
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محترم موصوف ملزم می نماید بدیهی است با توجه  
ینه دادرسی صدور اجرائیه منوط به  به صدور رای بر معافیت موقت خواهان از پرداخت هز
ابطال تمبر دادرسی و تمبر خسارت تاخیر تادیه می باشد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. بیست ر
ییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ مهدیه  4808/ م الف ر

دادنامه
شماره    95/01/29 تنظیم:  یخ  تار   9509976825300094 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   940983 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986825300881 ونده:  پر
9409986825300881 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
زند رضا به نشانی اصفهان،  شماره 9509976825300094  خواهان: آقای یزدان اسماعیلی فر
وشگاه مکانیک، ابزار با کد پستی 8184569874  وی گاراژ اقتصاد، فر وبر خ دکتر بهشتی، ر
نشانی  به  دپشتی  و ر پور  فرخی  حسین  آقای  خوانده:   09138171997 همراه:  تلفن  با 
 8187623569 پستی   کد  با  سازی  موزاییک  کارگاه  اردشیر،  خ  ولدان،  رهنان،  اصفهان، 
ینه دادرسی 2. مطالبه خسارت دادرسی   آقای فرخی پور  خواسته ها: 1. اعسار از پرداخت هز
3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  4. مطالبه وجه چک  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. پر
زند رضا به طرفیت آقای حسین  رای دادگاه در خصوص دعوی آقای یزدان اسماعیلی فر
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر میلیارد  یک  مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  پشتی  د  و ر پور  فرخی 
صدور  بدوا  و  دادرسی  خسارت  و  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به   93/6/12   184865
و استشهادیه  به مفاد دادخواست خواهان  با توجه  ینه دادرسی  از پرداخت هز حکم اعسار 
لت بر صحت ادعای خواهان  پیوست آن و اظهارات گواهان در جلسه دادرسی که همگی دال
ینه دادرسی می نماید و با توجه به مفاد  مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی جهت پرداخت هز
د اصل چک در ید خواهان که  از بانک محال علیه و وجو گواهینامه عدم پرداخت صادره 
لت بر اشتغال ذمه خوانده می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه  دال
دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد و یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به 
بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از استمرار دین می نماید دعوی خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519، 504، 508، 153، 198، 194 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و 
یه مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت  استفسار
مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  دعوی  این  به  مربوط  رسیدگی  مراحل  تمام  در  دادرسی  ینه  هز
و  ینه های دادرسی  بابت هز یال  ر و مبلغ سی میلیون  بابت اصل خواسته  یال  ر یک میلیارد 
یخ صدور چک تا زمان وصول دین در حق خواهان محکوم می  خسارت تاخیر تادیه از تار
را  ینه دادرسی  به هز از محکوم  اولین قسمت  نماید خواهان مکلف است به محض وصول 
یخ ابالغ  وز از تار فورًا به خزانه دولت پرداخت نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای  قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست ر

تجدیدنظر استان اصفهان است.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ طاهری   4802/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    95/01/28 تنظیم:  یخ  تار   9509970351300084 دادنامه:  شماره 
  9209980351300014 کالسه:  ونده  پر   920018 شعبه:  بایگانی  شماره   9209980351300014
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه 
آقای  وکالت  با  عبدالرضا  زند  فر پور  اسالمی  یم  کر آقای  خواهان:     9509970351300084
 ،222 پ  بی،  غر بهشت  هشت  خ  اصفهان،  نشانی  به  منصور  زند  فر شیری  حمیدرضا 
اکبر  آقای   .2 یان  غفار السادات  بهجت  خانم   .1 خواندگان:  اول   ط  فرهنگ،  ساختمان 
مهرابی  ناصر  آقای   .3 المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  یان  غفار د  محمو آقای   .3 یان  غفار
د  6. آقای علی معتمدین امامی  زند محمو زند الیاس  5. آقای سعید امین فر نصیرابادی فر
ـ خ باهنرـ بعد  زند محمد همگی به نشانی خ رباط  زند اکبر 7. اقای غالمحسین ممنون فر فر
از چهار راه آیت اله خادمی ـ جنب مجتمع کوثر/ شرکت اسپادانا و شهر آذین  خواسته: رای 
تصحیحی  رای دادگاه نظر به اینکه در نظر کارشناسی شماره 92-151 مورخ 92/11/24 قید 
گردیده ده هزارم سهم مشاع از چهل و چهار هزار و چهارصد و چهل و چهار سهم یک حبه 
یه کارشناسی مذکور در سطرهای یازده و پانزده دادنامه  و پس از آن دادگاه بر اساس نظر
متعاقبا  و  مشاع  سهم  هزارم  ده  گردیده  قید   93/2/6 مورخ   9309970351300151 شماره 
داشته  اعالم   94/12/18 مورخ   151-92 شماره  الیحه  طی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
یه کارشناسی تایپ شده است و صحیح آن ده  است ده هزارم سهم مشاع اشتباهًا در نظر
هزارم سهم مشاع می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
از چهل و چهار  را به ده هزار سهم مشاع  10 و 219 و 220 قانون مدنی ده هزارم سهم مشاع 
یان  هزار و چهارصد و چهل و چهار سهم یک حبه تصحیح می نماید و خواندگان اکبر غفار
انتقال سند رسمی مقدار ده هزار سهم  را به  یان  السادات غفار یان و بهجت  د غفار و محمو
مشاع از چهل و چهار هزار و چهارصد و چهل و چهار سهم یک حبه از پالک ثبتی 31 اصلی 
ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  محکوم  اصفهان  ثبت   18 بخش 
وز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه  قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 ر
ونوشت دادنامه بدون پیوست تصحیح ممنوع   تجدید نظر استان اصفهان می باشد دادن ر

می باشد. 
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ اسد اله طاوسی    4809/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    95/01/16 تنظیم:  یخ  تار   9509970351300017 دادنامه:  شماره 
یزدانی  غالمرضا  آقای  خواهان:     940850 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351300816
زند سید محمد جواد به  زانه طباطبایی فخار فر وز علی با وکالت خانم فر زند نور کچویی فر
ین مجتمع آرش،  نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، سه راه سیمین، جنب پمپ بنز
طبقه 4 ، واحد 402، ت . ت: 09133023348 خوانده: آقای احمد عابدینی به نشانی مجهول 
تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .3 دادرسی   خسارت  مطالبه   .2 سفته  وجه  مطالبه   .1 المکان 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پر

ایزد متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

زانه طباطبایی فخار به طرفیت  در خصوص دعوی آقای غالمرضا یزدانی کچویی با وکالت فر
به   92/1/20 مورخ   133012 شماره  به  سفته  فقره  یک  وجه  مطالبه  بخواسته  عابدینی  احمد 
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت  یال به انضمام هز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ر
ونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه مستندات ابرازی  تاخیر تادیه با توجه به محتویات پر
یق نشر  اشتغال ذمه خوانده را ایجاب می نماید و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طر
علیهذا  و  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  دادگاه  لذا  است  نشده  حاضر  دادگاه  در  آگهی 
دادگاه به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
میلیون  هفت  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنجاه  و  دویست  مبلغ  بهپرداخت 
ینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت  یال بابت هز د هزار ر وپانصد و نو
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 94/8/14 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین  اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  وز  ر بیست  ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه 

اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ اسداله طاوسی     4810/ م الف



راهــی  آینــده  روز  چنــد  تــا  کــران  ا تــازه  فصــل 
سرویس فرهنگی

سولماز پرویزی

کشــور و صــد البتــه اصفهــان خواهــد  ســینماهای 
گــذرا داشــته باشــیم  شــد. بــرای آشــنایی بیشــتر قصــد داریــم تــا نگاهــی 

به این فیلم های تازه نفس سینمای ایران.
   »خنده های آتوسا«، ثبت شده در گینس

نــام ایــن فیلــم بــه دلیــل اینکــه بــه مــدت چهــار روز در قطــار در حــال 
گینــس ثبــت شــد. در ایــن فیلــم  کتــاب  حرکــت فیلمبــرداری شــده در 
کارگردانــی علیرضــا فریــد و تهیه کنندگــی امیــر پورکیــان، بازیگرانــی  بــه 
کوثــری، محمدرضــا فروتــن پژمــان بازغــی، بهــار نوحیــان  چــون بــاران 
امیــر جدیــدی، حســام شــجاعی آزاده میرزایــی، فریبــا آهنــگ، اشــکان 
مهــری، نازنیــن صبــری هومــن اطیابــی، اســتوارت دنیســون، بازیگــر و 
کارگــردان انگلیســی ایفــای نقــش می کننــد. بــه گفتــه تهیه کننــده فیلم 
اســتفاده  آتوســا«  در »خنده هــای  بصــری  ویــژه  از هیــچ جلوه هــای 
نشــده اســت. خالصــه فیلــم: مرجــان، موســی، آتوســا، اســتوارت شــیال 
و دکتــر طاهــری همگــی مســافران قطــار  بهــزاد، شــیرین  احســان، 

تهــران - اســتانبول هســتند و...   .
   »رسوایی 2«، ادامه رسوایی های ده نمکی

جــز  بــه  و  شــده  ســاخته  یــک  رســوایی  ادامــه  در  فیلــم  ایــن 
عبــدی  کبــر  ا بــازی  بــا  فیلــم  روحانــی  شــخصیت  یوســف،   حــاج 
بــه   »2 »رســوایی  اســت.  کــرده  تغییــر  ماجراهــا  و  بازیگــران  ســایر 
بــا  و  ده نمکــی  مســعود  تهیه کنندگــی  و  کارگردانــی  نویســندگی، 
فخرالدیــن  شــریفی نیا،  محمدرضــا  عبــدی،  کبــر  ا نقــش  ایفــای 
نــوری  امیــر  قریشــی،  ســحر  رجبــی،  مهــران  صدیق شــریف، 
ابوالفضــل  محبــوب،  عبــاس  خلــج،  اســماعیل  راســتاد،  رامیــن 
شــهریاری مجیــد  ایمانــی،  امیــن  ســائقی،  مختــار   همــراه، 

بــه  داســتان:  خالصــه  اســت.  و...  عبــدی  غــزل  ترکاشــوند،  فریبــا 
خودتــان تــکان بدهیــد تــا خــدا تکانتــان نــداده.« ایــن جملــه ای اســت 
کــه حاجــی یوســف، پیرمــرد زاهــد شــهر بــا دیــدن آســیب های اجتماعی 
بــه مــردم و مســئوالن گوشــزد می کنــد؛ امــا برخــی او را جــدی نمی گیرنــد 
و برخــی نیــز بــا شــایعه وقــوع زلزلــه و عــذاب دســتمایه شــروع داســتان 

را فراهــم می کننــد.
  »دلبری«، داستان چشم های میثم

کارگردانــی و نویســندگی ســید جــالل دهقانــی  بــه  دلبــری، فیلمــی 
اشــکذری و تهیه کنندگــی ســید محمــود رضــوی محصــول ســال ۱۳۹۴ 

 اســت. در ایــن فیلــم هنگامــه قاضیانــی، آتیــال پســیانی عبــاس غزالــی
محمدرضــا شــیرخانلو، مهســا هاشــمی، مهــدی عطــاران بازیگــری 

کرده انــد.
    »یک دزدی عاشقانه« با مهدی هاشمی

فیلــم »یــک دزدی عاشــقانه«، تازه تریــن اثــر امیــر شــهاب رضویــان 
اســت کــه پــس از ده ســال موفــق بــه ســاخت این فیلم ســینمایی شــده 
اســت. فیلــم ســینمایی »یــک دزدی عاشــقانه« بــا تهیه کنندگــی ناهید 
گاه تولیــد شــده و مهــدی هاشــمی فرهــاد آییــش، الدن مســتوفی  دل آ
امیرحســین رســتمی و لــووان هفتــوان از بازیگــران ایــن فیلم ســینمایی 

هستند. 
کهنــه کار پــس از بیســت ســال از زنــدان  خالصــه داســتان: دو دزد پیــر 
آزاد می شــوند. بــه امیــد دریافــت سهمشــان از آخریــن دزدی بــه ســراغ 
کــه همدستشــان بــوده می رونــد؛ امــا زن پول هــا را بــرای بــازی در  زنــی 
کــرده و پیرمردهــا علی رغــم میلشــان دوبــاره مجبــور  یــک فیلــم هزینــه 
کــه ایشــان در  کــه شــرایط در ســال هایی  بــه دزدی می شــوند؛ در حالــی 
کــرده و ابزارهــای الکترونیــک مانــع موفقیــت  زنــدان بوده انــد، تغییــر 
ایشــان می شــود و از دزدی منصــرف می شــوند؛ زن، آن هــا را بــرای 
ــن  ــا در ای ــرد؛ ام ــا می ب ــه فیلم ه ــر صحن ــک س کوچ ــای  ــای نقش ه ایف
کار هــم موفــق نمی شــوند و درنهایــت یــک پــروژه دزدی دیگــر را بــا زن 

کــه نتیجــه اش بــاز هــم دســتگیری و زنــدان اســت. شــروع می کننــد 
  »مرگ ماهی«

ایــن فیلــم اجتماعــی - خانوادگــی، داســتان یــک خانــواده اســت که به 
گرچــه »مــرگ ماهــی« در  دلیــل یــک اتفــاق، دور هــم جمــع می شــوند. ا
ادامــه »زندگــی مشــترک آقــای محمــودی و بانــو« و »زندگــی خصوصــی 
کامــال متفــاوت  آقــا و خانــم میــم« ســاخته شــده اســت، امــا فضایــی 
نســبت بــه آن دو فیلــم دارد. فیلــم قبلــی روح اهلل حجــازی بــه نــام 
ج از مســابقه  »زندگــی مشــترک آقــای محمــودی و بانــو« در بخــش خــار
ســی و دومیــن جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت. ســرمایه گذاری 
فیلــم »مــرگ ماهــی« بــر عهــده  بانــک پاســارگاد، شــرکت پــارس آریــن و 

ســیدروح اهلل حجــازی بــوده اســت. 
بابــک  طباطبایــی،  طنــاز  مصفــا،  علــی  کریمــی،  نیکــی  بازیگــران: 
کریمــی  بابــک  دولت شــاهی،  ســحر  رامین فــر،  ریمــا   حمیدیــان، 
کاشــیان  ــد  بهرنــگ علــوی، حســام محمــودی، پانتــه آ بهــرام، مرواری

ــش. ــام رحیمی من ــا، حس ــکا پارس ــان، ملی ــا مرادی کیمی ــی،  ــه مدن رابع

تازه های سینما

فصلداغسینماازراهمیرسد

شــخصی  زندگــی  بــه  کــه  خ«  ســر »هویــت  مســتند 
پرســپولیس  باشــگاه  بــزرگ  بازیکنــان  از  نســل  ســه 
هــر  قســمتش،  اولیــن  انتشــار  از  پــس  می پــردازد، 
اختیــار عالقه منــدان  آن در  از  یــک قســمت  دوشــنبه 
کارگــردان  دو  از  یکــی  بهمنــش،  امیــر  می گیــرد.  قــرار 

ایــن  خ« دربــاره   مســتند »هویــت ســر
بــه  ســال  ســه  از  پــس  کــه  مســتند 
ایــن  گفــت:  می رســد،  عمــوم  دیــد 
ســه  زندگــی  بــا  رابطــه  در  مســتند 
نســل از بــزرگان باشــگاه پرســپولیس 
کــه ماننــد  کســانی  اســت؛ نســل اول 
کاشــانی آمدنــد  کالنــی و جعفــر  حســین 
تشــکیل  را  پرســپولیس  باشــگاه  و 
میانــی  نســل  دوم،  نســل  دادنــد؛ 

کــه افــرادی ماننــد محمــد پنجعلــی، ناصــر  باشــگاه بــود 
دادنــد؛  را شــکل  آن  و حمیــد درخشــان  محمدخانــی 
در نســل ســوم نیــز بازیکنانــی ماننــد افشــین پیروانــی 
بــرای  کــه  بودنــد  شــاهرودی  رضــا  و  اســتیلی  حمیــد 

ملــی  تیــم  صعــود  باعــث  و  کردنــد  خاطره ســازی   مــا 
در اســترالیا شــدند. او ادامــه داد: دربــاره ســاخت ایــن 
گفته هــای زندگــی بازیکنــان  کردیــم تــا نا مســتند تــالش 
کــه احتمــاال بــرای مخاطبــان جــذاب  ایــن باشــگاه را 
ــردان همچنیــن  کارگ ــر بکشــیم. ایــن  ــه تصوی اســت، ب
کــرد: ایــن مســتند صرفــا  خاطرنشــان 
دربــاره زندگــی ورزشــی ایــن اشــخاص 
فقــط  آنــان  ورزشــی  زندگــی  نیســت؛ 
کــه  اســت  مســتند  ایــن  از  بخشــی 
بــه  بســته  را  آن  از  درصــد   30 حــدود 
می دهــد.  تشــکیل  شــخصیت  ع  نــو
ــغولی ها  ــی، دلمش ــه حواش ــتر ب ــا بیش م
کــه بــرای آن هــا در زندگــی  و اتفاقاتــی 
خ داده اســت، پرداخته ایــم. مســتند  ر
گفته هــای  گفته هــا و نا کــه حکایــت  خ«  »هویــت ســر
و  تهیه کنندگــی  بــه  اســت،  پرســپولیس  مــردان 
 کارگردانــی مهــرزاد ســیف اهلل تفرشــی و امیــر بهمنــش 

هر دوشنبه از سایت فیلمیو عرضه می شود.

خ دوشنبه ها با مستند هویت سر

ــرد  ک ــم »بارکــد« اعــالم  کارگــردان فیل کیایــی،  مصطفــی 
ایــن اثــر ســینمایی بــا اصــالح ۲ پــالن و چنــد دیالــوگ 
کارگــردان  کیایــی،  کــران می شــود. مصطفــی  عیــد فطــر ا
شــورای  جلســه  آخریــن  در  گفــت:  »بارکــد«  فیلــم 

روز دوشــنبه ۲۰  کــه  نمایــش  صنفــی 
کــران  ا شــد،  برگــزار  اردیبهشــت ماه 
فطــر  عیــد  نوبــت  بــرای  فیلــم  ایــن 
قطعــی شــد. وی در پاســخ بــه اینکــه 
آیــا ایــن فیلــم بــرای دریافــت پروانــه 
نمایــش دچــار اصالحیه هایــی نســبت 
بــه نســخه جشــنواره فیلــم فجــر ســال 
مدتــی  کــرد:  عنــوان  اســت،  گذشــته 
پروانــه  دریافــت  بــرای  کــه  پیــش 
اقــدام  ســینمایی  اثــر  ایــن  نمایــش 

شــامل  کــه  شــد  وارد  اصالحیــه  مــورد  چنــد   کردیــم، 
۲ پــالن و چنــد دیالــوگ بــود و مــا آن را در فیلــم اعمــال 
کارگردان ســینما  گرفتیــم. ایــن  کردیــم و پروانــه نمایــش 
در پایــان بــا اشــاره بــه جدیدتریــن فعالیت هــای هنــری 

ح یــک  گفــت: در حــال حاضــر مشــغول نــگارش طــر خــود 
ح  کــه یــک قصــه ملــودرام دارد. ایــن طــر ســریال هســتم 
ــه ســفارش هیــچ شــبکه ای نوشــته نمی شــود و مــن و  ب
کار هســتیم.  تعــدادی از دوســتانم در حــال انجــام ایــن 
البتــه بایــد ببینــم در پایــان از فیلمنامــه 
بــرای  نــه و ســپس  یــا  راضــی هســتم 

کنــم.  ســاخت ایــن پــروژه اقــدام 
فیلــم ســینمایی  در خالصــه داســتان 
»بارکــد« آمــده اســت: پشــت هــر آدمــی 
داســتانی هســت و پشــت هــر داســتانی 
یــه آدم؛ بهتــره قبــل از هــر قضاوتــی یــه 

کــم صبــر داشــته باشــیم. 
چــون  بازیگرانــی  فیلــم،  ایــن  در 
کیایــی، ســحر  بهــرام رادان، محســن 
کیــان افشــار، بابــک بهشــاد، علــی  دولتشــاهی، بهــاره 
آربیــن ســحر  تــاج،  آرش  شــریف نژاد،  رضــا   کوچکــی، 

بازغــی  پژمــان  علیــزاده، شــهرام جمشــیدی،  مرجــان 
کیانیــان و ... حضــور دارنــد. رضــا 

کران می شود »بارکد« عید فطر ا
حرف و نقل

بیوگرافــی  بــر  مشــتمل  آخــر«،  »ســکانس  کتــاب   -
هنرمنــدان موســیقی و ســینما، همزمــان بــا برگــزاری 
کتــاب  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  نهمیــن  و  بیســت 
تهــران رونمایــی شــد. »ســکانس آخــر« را انتشــارات 
دو  در  و  شــومیز  جلــد  بــا  صفحــه   ۱۷۲ در  »ادریــس« 
قطــع مجــزای وزیــری و رقعــی بــا شــمارگان یــک هــزار 
کتــاب عرضــه   نســخه بــا قیمــت ۹ هــزار تومــان در بــازار 

کرده است.
در  کــه  بازیگرانــی  نــام  اختصــاری  اعــالم  از  پــس   -
بــرای  گمانه زنی هــا  شــدند،  دســتگیر  شــبانه  پارتــی 
شناســایی ایــن افــراد در شــبکه های اجتماعــی بیشــتر 
شــد؛ حســام نــواب صفــوی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون 
کنــش نشــان داده  گرامش وا ایــران در صفحــه اینســتا

کــرد. و حضــورش را تکذیــب 
کارگــردان مســتند »خاطــرات خانــه  - مهــدی فارســی، 
ــا نگاهــی  ــوی اول را ب متــروک« قصــد دارد زندگــی پهل

غیرسیاســی جلــوی دوربیــن ببــرد.
اردیبهشــت ماه   ۲۵ شــنبه  البــدل«  »علــی  ســریال   -
کارگردانــی  بــه  همــدان  حوالــی  روســتایی  در 
کلیــد می خــورد. مهــدی فخیــم زاده  ســیروس مقــدم 
هاشــمی  مهــدی  کاظمــی،  هــادی  تنابنــده   محســن 
جعفــری  محمــود  مســلمی،  ناهیــد  مهرانفــر  احمــد 
اهــری  محــب  حســین  حاجی عبدالهــی  هومــن 
قجابگلــی  فــروغ  و  آزاده  هدیــه  باقــری،  مهســا 
حضورشــان  کــه  هســتند  بازیگرانــی  جملــه  از 
شــده قطعــی  تلوزیونــی  مجموعــه  ایــن   در 

 است.
بخــش  در  ســینمایی  مدیــر  تقی پــور،  ج  ایــر  -
ســینمای  »چتــر  برنامه هــای  تشــریح  بــا  بین الملــل 
معتقــدم  گفــت:  کــن  فیلــم  جشــنواره   در  ایــران« 
کــن حضــور  مدیــران و مســئوالنی بایــد در جشــنواره 
کــه حضورشــان مثمرثمــر باشــد؛ پــس  داشــته باشــند 

کنیــم. لشکرکشــی  نیســت  قــرار 
ســینمایی  فیلــم  فیلمبــرداری  از  دوســوم  از  بیــش   -
کارگردانــی  و  نویســندگی  بــه  رویاهــا«  »پایــان 

اســت. رســیده  پایــان  بــه  طالبــی  محمدعلــی 
- بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی و هنرهای 
گفــت: تفکــر مــن، تفکــر تغییــر یــک شــبه  کشــور  ســنتی 
 نیســت؛ نــه توانایــی آن را دارم و نــه بــه آن اعتقــاد 
گذشــته  دولــت  معجزه هــای  نمی توانــم  مــن   دارم. 
در  بایــد  معتقــدم  دلیــل  همیــن  بــه  دهــم؛  انجــام  را 

کنیــم. حرکــت  تغییــر  ســمت  بــه  فرآینــدی 
»وودی  همچــون  سرشــناس  چهــره   120 از  بیــش   -
کمپیــن اعتــراض بــه زندانــی  آلــن« و »فیلیــپ راث« بــه 
روزنامه نــگار  و  نویســنده  ناجــی«،  »احمــد  شــدن 

پیوســتند. مصــری 

سخن روز

فرمانده مسابقه »فرمانده« 
درگذشت

ســردار حــاج محمــد ناظــری در اثــر ایســت قلبــی دعــوت حــق را 
کــه در مســتند مســابقه  گفــت. ســردار حــاج محمــد ناظــری  لبیــک 
ــگاه  ــز در جای ــود نی ــد خ ــش می ش ــق پخ ــبکه اف ــه از ش ک ــده«  »فرمان
یــک فرمانــده حاضــر شــده بــود، روز ۲۲ اردیبهشــت مــاه در اثر ایســت 
گفــت. وی فرمانــده  قلبــی و در بیمارســتان دعــوت حــق را لبیــک 
ــه  ک ــود  ــالمی ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــژه دریای ــای وی نیروه
نقــش فرمانــده را در مســتند مســابقه »فرمانــده« بــر عهــده داشــت. 
ســردار محمــد ناظــری، فرمانــده یــگان ویــژه دریایــی ســپاه در ۱۱۷ 
کــرده  روز ابتــدای حضــور ایــران در خلیــج عــدن نقــش اساســی ایفــا 

بود.

 تفاهم نامه طنز تئاتر اصفهان
 امضا می شود

 29 روز  اصفهــان  تئاتــر  اردیبهشــت  بزرگداشــت  آییــن  مراســم 
اردیبهشــت برگــزار می شــود. معــاون وزیــر فرهنــگ وارشــاد اســالمی 
نــو  »از  تئاتــر  اجــرای  و  اســت  مراســم  ایــن  در  ویــژه  مهمانــان  از 
کارگردانــی جهانبخــش ســلطانی، ویــژه هنرمنــدان  شــکفتن« بــه 
ــود. همچنیــن در ایــن  ــی ایــن برنامــه خواهــد ب از بخش هــای اصل
مراســم تفاهم نامــه طنــز تئاتــر اصفهــان بــا حضــور معــاون وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، شــهرداری اصفهــان و مدیــر کل ارشــاد 
تفاهم نامــه  ایــن  امضــای  از  هــدف  شــد؛  خواهــد  امضــا  اســتان 
صحنــه ای  نمایش هــای  طنــز،  کتاب هــای  چــاپ  از  حمایــت 
تئاتــر از  ســبک  ایــن  در  فعــال  هنرمنــدان  و  طنــز  خیابانــی   و 

 است.

 ارسال 230 اثر به جشنواره 
مد و لباس یزد

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اتمــام 
ارســال آثــار بــه اولیــن جشــنواره اســتانی مــد و لبــاس اســتان یــزد 

گفــت: 230 اثــر بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــد. 
»علــی غیاثــی ندوشــن« در نشســتی بــا حضــور مدیــر کل دفتــر امــور 
بانــوان اســتانداری یــزد و اعضــای ســتاد برگــزاری جشــنواره، ایــن 
اقــدام را در مســیر حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی مــد و لبــاس 
کــرد: اولیــن جشــنواره مــد و  کشــور ارزشــمند خوانــد. وی خاطرنشــان 
لبــاس اســالمی _ ایرانــی اســتان یــزد بــه همــراه نمایشــگاه آثــار مرتبــط 
در ایــن زمینــه بــا حضــور برندهــای مختلــف مــد و لبــاس، عفــاف و 
حجــاب و دانشــگاه ها، 30 اردیبهشــت ماه تــا ســوم خردادمــاه 95 
در مجتمــع فرهنگی هنــری آیــت اهلل خاتمــی)ره( شهرســتان اردکان 
برگــزار خواهــد شــد. غیاثــی ندوشــن ادامــه داد: آییــن افتتاحیــه ایــن 
جشــنواره، 30 اردیبهشــت ســاعت 8 صبــح و تجلیــل از برگزیــدگان 
انجــام خواهــد دقیقــه  و 30  ســاعت 20  اردیبهشــت  روز 31   نیــز 

شد.

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر پنجشنبه  23  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!  
ـــمـــاره 152ارسال 230 اثر به جشنواره مد... ســـــال دوم       ݡسݒ

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 93/05/29  شماره پر شماره دادنامه: 9309970352400844  تار
یان  9209980352401049  شماره بایگانی شعبه:921131 خواهان: آقای نصیر ظفر
 ، و بختیاری، شهرکرد  به نشانی چهارمحال  با وکالت خانم گلی حاتمی رشیدی 
خیابان کاشانی، جنب رستوران قصر، مجتمع وکال، طبقه دوم، دفتر آقای اسداله 
راه  چهار  آبادی  شمس  خ  نشانی  به  قائلی  امیرحسین  آقای   : خوانده  اسماعیلی  
طلب   مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  دهش   ب  قصر، 
شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  رسی  بر با  دادگاه  گردشکار: 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خانم گلی 
یان بطرفیت آقای امیرحسین تاملی  حاتمی رشیدگی به وکالت از آقای نصیر ظفر
یال وجه 2 فقره چک به شماره های 802997  بخواسته مطالبه مبلغ 260 میلیون ر
و 802998 ـ 89/3/25 و 89/5/3 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه چکهای مستند دعوی و گواهی های عدم 
پرداخت آنها و اینکه خوانده نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل 
ده است فلذا دادگاه مستندًا به مواد  نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننمو
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،515  ،198 و  تجارت  قانون   314  ،313  ،  249
تبصره الحاقی به ماده 2 صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و شصت 
ر  یال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان مقر میلیون ر
یخ اجرای رای در حق  یخ چکهای موصوف لغایت تار از تار قانونی و تاخیر تادیه 
قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  محکوم  خواهان 

واخواهی در این دادگاه می باشد. 
رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ قاسم قربانی    4775/ م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 94/12/13  شماره پر شماره دادنامه: 9409970353801969  تار
حسین  آقای   .1 شکات:   941082 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980359800312
زند اصغر به نشانی اصفهان، اصفهان، خ فرایبورگ،  حسین زاده کوچه باغی فر
نشانی  به  عبدالرسول  زند  فر شیرمردی  صالح  2.آقای    72 پالک   ،14 کوچه 
وی رستوران شب نشین،  وبر شهرستان اصفهان، آتشگاه، بعد از کوی آتشگاه، ر
رستوران فانوس متهم: آقای بهنام ناصری مجهول المکان  اتهام ها: 1. خیانت در 
یب  گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم  امانت 2. ضرب و جرح عمدی 3. تخر
یر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه   در خصوص اتهامات  و بشرح ز
زند لهراسب دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای  آقای بهنام ناصری فر
یب عمدی و وسایل رستوران آقای حسین حسین زاده ،  صالح شیرمردی و تخر
ین انتظامی و  وحه و کیفرخواست صادره و گزارش مأمور نظر به شکایت های مطر
ونده  د در پر گواهی پزشکی قانونی و اظهارات مطلعین و سایرقرائن و امارات موجو
عمدی  جرح  و  ضرب  خصوص  در  و  دانسته  مسلم  و  ز  محر را  انتسابی  اتهامات 
مستندًا به مواد 462، 559، 709، 714 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 
حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ هفت درصد دیه کامل بابت دامیه باالی 
وی  دی باز وی چپ و حارصه پیشانی و دامیه بینی و حارصه گونه راست و کبو ابر
راست و ارش دو عدد حارصه قفسه سینه در حق آقای صالح شیرمردی صادر و 
یب نیز مستندًا به ماده ی 677 قانون مجازات  در خصوص تخر اعالم می نماید و
حبس  ماه  شش  تحمل  به  متهم  محکومیت  بر  حکم   1375 سال  مصوب  اسالمی 
وحه علیه متهم فوق  در خصوص شکایت مطر یری صادر و اعالم می نماید و تعز
ز ندانسته  دایر بر خیانت در امانت نظر به فقد ادله ی کافی اتهام انتسابی را محر
و  صادر  متهم  برائت  بر  رای  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   4 ی  ماده  به  مستندًا  و 
 20 ظرف  و  غیابی  محکومیت  قسمت  خصوص  در  صادره  رای  نماید.  می  اعالم 
وز  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در خصوص برائت ظرف 20 ر ر

پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر محترم استان اصفهان 
می باشد.

رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان ـ توانگر   4773/ م الف
دادنامه

ونده:  پر شماره    95/02/05 تنظیم:  یخ  تار   9509970350700110 دادنامه:  شماره 
آقائی  علی  آقای  خواهان:  شعبه:940534  بایگانی  شماره    9409980350700467
شاهین  میمه،  و  شهر  شاهین  شهرستان  اصفهان،  نشانی  به  خیراتعلی  زند  فر
بی، لوازم خانگی سعادت به کد  شهر، خیابان مخابرات، نبش فرعی بین 9 و 10 غر
زند هادی به نشانی مجهول  پستی 8314666315  خوانده: آقای امید داوری فر
دادرسی   خسارت  مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان  
ونده ختم رسیدگی را اعالم و  3. مطالبه وجه چک  دادگاه با توجه به محتویات پر
یر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست  بشرح ز
دو  وجه  از  یال  ر  124390000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  داوری  امید  بطرفیت  آقایی  علی 
بر عهده ی  ـ 94/4/31  ـ 94/2/31 و 210397  برگ چک به شماره های 210359 
یال وخسارات قانونی  زی به ترتیب به مبالغ 50/000/000 و 74390000 ر بانک کشاور
ونده تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه  با توجه به محتویات پر
ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده 
و  ثابت  خواهان  ادعای  نکرده،  دفاعی  یا  و  ایراد  و  ارایه  د  خو ذمه  برائت  بر  دلیلی 
د و مستندًا به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198،  مسلم تشخیص داده می شو
به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،515  ،502  ،519
ینه  هز بابت  یال  ر  4417700 مبلغ  و  خواسته  اصل  یال  ر  124390000 مبلغ  پرداخت 
رسید هر یک تا زمان اجرای حکم  دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه ها از سر
که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر می گردد. رای صادره 
وز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مزبور  غیابی و ظرف 20 ر

وز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. ظرف 20 ر
ـ هادی وطن خواه    4819/  دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

م الف
دادنامه

ونده:  پر شماره    95/02/04 تنظیم:  تاریخ    9509970350700098 دادنامه:  شماره 
خیرالهی  ایرج  آقای  خواهان:   940449 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980350700388
زند عبدالرحیم به نشانی استان اصفهان، اصفهان، میدان امام، بازار  حسین آبادی فر
ملی  کد   8163845871 پستی  کد  خیرالهی  وشی  فر پارچه  صدر.  پاساژ  مقابل  رگ،  بز
المکان  مجهول  رضایت  احسان  آقای  خوانده:   09138021337 همراه:   1288716291
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی  3. مطالبه وجه 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت  چک  دادگاه با توجه به محتویات پر
ایرج خیرالهی بطرفیت  نماید.  رای دادگاه در خصوص دادخواست  به صدور رای می 
از وجه سه برگ چک به شماره  احسان رضایت منبی بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال 
بانک ملی هر  ـ 94/1/25  و 502732  ـ 93/12/25  و 502731  ـ 93/11/25  های 502730 
تصویر  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  و  ریال   40/0200/000 مبلغ  به  یک 
نشان  دارنده  دست  در  چک  ماندن  اینکه  و  آن  پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق 
د ارایه و ایراد و یا  اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خو
د و مستندا به ماده  دفاعی نکرده، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شو
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،525  ،502  ،519  ،198 مواد  و  چک  صدور  قانون   3
مبلغ  و  خواسته  اصل  ریال   120/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم 
رسید تا زمان  4397000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سر
اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
انقضای  با  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
وز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان   مهلت مزبور ظرف 20 ر

است.
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ هادی وطن خواه    4820/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    95/01/17 تنظیم:  تاریخ    9509970350800024 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  9360551 شعبه:  بایگانی  شماره    9309980350800525
9309980350800525  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
زند محمد با  شماره 9509970350800024   خواهان: خانم فاطمه سربلوک زاده هرندی فر
رگمهر،  زند اصغر به نشانی اصفهان، اصفهان، خ بز وکالت آقای مهدی غدیری منش فر
هشت بهشت غربی، نرسیده به گلزار، نبش کوچه سامان 32، ساختمان وکال، طبقه اول  
همگی  اسدالهی  سعید  آقای  سهرابی 3.  اکبر  آقای  نوری  2.  مهدی  آقای  خواندگان: 1. 
زند غالمحسین به نشانی خ  به نشانی مجهول المکان  4. آقای عبدالرسول کنکاش فر
و  خواسته: مطالبه  وبر ل ر وی مسجد الزهرا بن بست آخر، منز وبر معراج کوچه گلچین ر
ونده و با استعانت از خداوند متعال ختم  وجه بابت ... دادگاه نظر به اوراق و محتویات پر
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید.  رای دادگاه در 
خصوص دعوی خواهان خانم فاطمه سربلوک زاده هرندی با وکالت آقای مهدی غدیری 
منش بطرفیت خواندگان 1ـ آقای عبدالرسول کنکاش 2ـ آقای مهدی نوری 3ـ آقای اکبر 
سهرابی 4ـ آقای سعید اسدالهی به خواسته مطالبه بهای سه دانگ از یک قطعه  زمین از 
استناد  به  ریال که  میلیون  و یک  پنجاه  به  الحساب مقوم  ثبتی 2248/554 علی  پالک 
تصویر مبایعه نامه عادی و نظر کارشناس تامین دلیل تقدیم گردیده است، دادگاه نظر 
لت بر  به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که دال
وش ملک و تقسیم بهای ملک  از ملک از خوانده ردیف یک و اجازه فر خرید سه دانگ 
وش ملک توسط خوانده ردیف  بین خواهان و خوانده ردیف یک می نماید و نظر به فر
یک حسب نظر کارشناس تامین دلیل و عدم انتقال آن به خواهان حسب پاسخ استعالم 
وش مورد  واصله از اداره ثبت و اینکه خواهان به عنوان خریدار سه دانگ ملک وکالت در فر
د را به موکل بدهد و  معامله را به خوانده داده است و وکیل باید حساب دوران وکالت خو
آنچه به جای او دریافت کرده به موکل بدهد و مستندات ابرازی و نظرکارشناس منتخب 
وش توسط خوانده ردیف یک را مبلغ هفتصد  دادگاه که بهای سه دانگ ملک را در زمان فر
و پنجاه میلیون ریال بیان و این نشانگر، اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان می باشد و 
نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در 
قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است بنابراین دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته 
و مستندًا به مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی 
حکم به محکومیت خوانده آقای عبد الرسول کنکاش به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 22/970/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی و مبلغ 2/700/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی مبلغ سه میلیون ریال بابت حق 
الزحمه کارشناس و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور حکم لغایت 
زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و نسبت به دعوی خواهان به طرفیت 
وز دادگاه نظر به عدم تعهد ایشان به خواهان و اینکه خوانده  سایر خواندگان و مطالبه وجه به نرخ ر
ردیف یک اجازه وصول ثمن از ایشان را داشته و متعهد به استرداد آن به خواهان می باشد و دلیلی بر 
تضمان ایشان نسبت به ثمن معامله نیست و اینکه وکیل باید آنچه را دریافت داشته به موکل بدهد 
وز در مورد ضمان درک مبیع و ثمن است نه استرداد وجه مشخص دریافتی،  و پرداخت به نرخ ر
بنابراین دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانونه آیین دادرسی مدنی حکم بر بی 
وز  حقی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست ر
وز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر  قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست ر
وز قابل تجدیدنظر در دادگاه  استان اصفهان می باشد و در قسمت دیگر حضوری و ظرف بیست ر

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهانـ  علیرضا شمس اژیه      4836/ م الف

گهی مزایده آ
شماره نامه: 950116838500116 شماره پرونده: 9109980352200212  شماره بایگانی 
شعبه 940137  تاریخ تنظیم: 1395/2/18اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان 
در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 940137 خ 5 اجرایی 5له خانم مهین وزنه علیه 
آقای مهران شیرانی بید آبادی به خواسته 1ـ تعداد 10 عدد سکه تمام بهار آزادی و 17 
ارزش ریالی  از کافی نت  انجام شده  به استعالم  با توجه  )که  مثقال طالی ساخته شده 
 78/795/000 طال  مثقال   17 ریالی  ارزش  و  ریال   104/500/000 معادل  سکه  عدد   10
هزینه  بابت  ریال  مبلغ 123/000  و  نقد  ریال وجه  مبلغ 73/057/577  و  باشد(  می  ریال 
دادرسی و مبلغ 3/775/029 ریال حق االجرای دولتی 2ـ مبلغ 256/993/000 ریال نفقه 
محکوم له و مبلغ 1/800/000 ریال حق الوکاله و مبلغ 835/000 ریال هزینه دادرسی و 
مبلغ 12/849/650 ریال حق االجرا 3ـ مبلغ 38/330/000 ریال بابت نفقه فرزند مشترک 
و مبلغ 360/000 ریال هزینه نشرآگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش 
اموال زیر برگزار نماید:تمامت 5/18 حبه از 6/75 حبه از 72 حبه شش دانگ یک باب مغازه 
به پالک ثبتی 11/165 باقیمانده واقع در بخش 14 اصفهان، به مساحت 159 مترمربع که 
از نظر جغرافیایی پالک مزبور در اصفهان خیابان مسجدسید روبروی قائمیه گاراژ جنب 
این  مغازه پرده فروشی واقع شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که 
نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است مغازه مذکور به قدرالسهم بانو سلطنت شیرانی 
بیدآبادی مادر آقای مهران شیرانی می باشد از قسمت غربی پالک فوق الذکر )به استناد 
تقسیم نامه عادی مورخ 71/1/8 ( کال به مساحت 159 مترمربع که شامل دو باب مغازه بر 
خیابان و قطعه زمینی محصور در پشت آنها )در بخش شمالی( می باشد با توجه به موارد 
موصوف مساحت و موقعیت محل و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر، ارزش ششدانگ 
مغازه 7/950/000/000 ریال و ارزش 5/17 حبه از 6/75 حبه از 72 حبه شش دانگ معادل 
571/058/256 ریال ارزیابی گردیده است. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در 
محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/3/22 
روز شنبه ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام 
حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند . فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی 
خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10درصد مبلغ تصویبی را فی 

المجلس به حساب سپرده داگستری )2171290210008 بانک ملی( واریز نماید. 
اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان   4778/ م الف

دادنامه
پرونده:  تنظیم: 95/02/05  شماره  تاریخ  دادنامه: 9509970350100141   شماره 
محمد  آقای  خواهان:     940968 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350100826
ساعدی مرغملکی فرزند قدرت اله به نشانی اصفهان، خ الله شمالی)زینبیه( کوی 8 
متری الله، ک شماره یک، پ 15  خوانده: آقای عبدالمحمود منصوریان فر به نشانی 
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  قرارداد)مالی(   فسخ  تایید  خواسته:  المکان   مجهول 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی محمد ساعدی مرغملکی 
بطرفیت عبدالمحمود منصوریان فر بخواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 93/10/1 در 
خصوص یک منزل مسکونی واقع در زینبیه مقابل مسجد مطهری بن بست کاروان 
به جهت تحقق شرط فسخ به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات 
که  بین  ما  فی  قرارداد  رونوشت مصدق  و  تقدیمی  دادخواست  مالحظه  و  پرونده 
اصالت آن از ناحیه خوانده مصون از ایراد و اعتراض مانده که به موجب آن فی 
ما بین طرفین شرط گردیده که در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن معامله قرارداد 
منفسخ می باشد که رونوشت مصدق اظهارنامه نیز داللت بر تحقق شرط مذکور 
در عالم اعتبار دارد که به اعتقاد دادگاه شرط مذکور محقق و نظر به عدم ایراد و 
دفاع از ناحیه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
194، 198، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 444 قانون مدنی 
حکم بر تایید فسخ قرارداد فوق الذکر صادر و اعالم می دارد.  رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روزپس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ داود مومن زاده     4785/ م الف



در حاشیه ورزش
فوتبــال  کارشــناس  و  مربــی  ذوالفقارنســب،  بیــژن   -
می گویــد پرسپولیســی ها شــانس بیشــتری نســبت بــه 
کســب عنــوان قهرمانــی لیــگ  بــرای  ســایر مدعیــان 
فوتبــال  کــه  می خواهــد  تــاج  از  اوهمچنیــن  دارنــد. 
ج  گذشــته اش خــار ایــران را از ریــل فرسایشــی 10 ســال 

کنــد.
- طیبــی، بازیکــن تیــم ملــی فوتســال بــا انتقــاد از نحــوه 
تیــم  ایــن  بــا  فوتبــال  فدراســیون  مســئوالن  برخــورد 
گفــت: خــدا را شــکر کــه دســت کــم قهرمان آســیا شــدیم؛ 
وگرنــه مشــخص نبــود کــه بــا مــا چــه برخــوردی می شــد.
- پورکیانــی، قایم مقــام باشــگاه اســتقالل خوزســتان 
کــرده اســت  گفــت: آقــای ویســی بــا مــا تمدیــد قلبــی 
تیــم اســتقالل  نیــز ســرمربی  او در فصــل 95 - 96  و 

بــود. خوزســتان خواهــد 
گفــت: از  کدامــن، شمشــیرباز المپیکــی ایــران  - علــی پا
کــه ســطح مــا بــاال رفــت، تمــام شمشــیربازان از ما  زمانــی 
کــه کجــا تمریــن می کنیــم؛ هیــچ کــس  ســؤال می کردنــد 

بــاور نمی کــرد در ایــران تمریــن می کنیــم.
ــاره  کردنــد نگرانی هــا درب - مســئوالن ریــو 2016 اعــالم 
هجــوم پشــه ها بــه اســتخر شــنای تمرینــی المپیــک 

اســت. بی مــورد 
»آنتونیــو  جایگزینــی  گزینــه  مونتــال«،  »وینچنــزو   -

شــد. ایتالیــا  فوتبــال  ملــی  تیــم  در  کونتــه« 
- مســئوالن امنیتــی شــهر تورکویینــگ فرانســه وعــده 
والیبــال  ملــی  تیــم  تدارکاتــی  دیدارهــای  کــه  دادنــد 
کامــل برگــزار شــود و بــرای  ایــران و فرانســه در امنیــت 
رســیدن بــه ایــن هــدف تدابیــر امنیتــی ایــن شــهر را 

دادنــد. افزایــش 
- هــواداران تیــم فوتبــال لسترســیتی، »ریــاض محــرز« 
مهاجــم الجزایــری خــود را بــه عنــوان بازیکــن ســال 

کردنــد. تیمشــان انتخــاب 
- بــا وجــود احتمــال محرومیــت مهــدی رحمتــی و عــدم 
حضــور  بــرای  ارمنســتان  فوتبــال  فدراســیون  اجــازه 
کــه خســرو حیــدری و شــهباززاده  مگویــان، اســتقاللی 
ــدارد، روز ســختی مقابــل ذوب آهــن  ــار ن را هــم در اختی

خواهــد داشــت.
ــه اتوبــوس  ــه هــواداران تیــم فوتبــال وســتهام ب - حمل
حامــل بازیکنــان منچســتریونایتد بــا دخالــت پلیــس 
لنــدن و البتــه زخمــی شــدن تعــدادی از هــواداران پایــان 

یافــت.
ــای  ــران در رقابت ه کاروان ای ــالی  ــان ط ــن نش - دومی

تیرانــدازی آلمــان بــه ســاره جوانمــردی رســید.
بــا  جهــان  منتخــب  تیــم  در  مهدوی کیــا  مهــدی   -
کارلــوس  کنــار بازیکنانــی مثــل  هدایــت مورینیــو و در 
کانــاوارو در مکزیــک پــا  پویــول، ســالگادو، ســیدورف و 

بــه تــوپ خواهــد شــد.

همگام با ورزش

تیم جناب خان در راه لیگ برتر
تیــم فوتبــال صنعــت نفــت آبــادان در آســتانه صعــود 
نفــت  صنعــت  اســت.  گرفتــه  قــرار  برتــر  لیــگ  بــه 
آبــادان روز سه شــنبه در ورزشــگاه عضــدی رشــت بــه 
گل  گیــالن رفــت و بــا تســاوی بــدون  مصــاف دامــاش 
ــا ایــن حــال نفــت هنــوز هــم شــانس  متوقــف شــد. ب
ــان  ــر دارد. در جری ــگ برت ــه لی ــود ب ــرای صع ــی ب خوب
کــه بــه  ایــن بــازی برخــی هــواداران صنعــت نفــت 
بــا  را  کاردی  پــال بودنــد،  رشــت  عضــدی  ورزشــگاه 
ــه روی آن عکــس  ک ــد  ــرده بودن ــه ورزشــگاه ب خــود ب
جناب خــان ثبــت و اعــالم شــده بــود آبــادان بــه لیــگ 

برمی گــردد. برتــر 

میناوند: برای میثاقیان متاسفم
مربــی تیــم خونه به خونــه بابــل اعتقــاد دارد تیمــش 
اســت.  خــورده  را  میثاقیــان  کبــر  ا کارهــای  چــوب 
ــد پــس از عــدم صعــود خونه به خونــه  مهــرداد میناون
بــه لیــگ برتــر بــه »ورزش ســه« می گویــد: مــا تمــام 
حــال  هــر  بــه  امــا  دادیــم؛  انجــام  را  خــود  تــالش 
کــه یکســال در  نشــد. جــا دارد از مــردم خــوب بابــل 
کنــم. البتــه  انتظــار صعــود تیــم بودنــد، عذرخواهــی 
کــه  بداننــد  امــا  نمی کنــد،  دوا  دردی  عذرخواهــی 
مــا تالشــمان را انجــام دادیــم. او صحبت هایــش را 
ــان  ــر میثاقی کب ــرای ا ــن ب ــد: م ــه می ده ــور ادام این ط
ــه  ــم خونه به خون ــودی دو تی ــث ناب ــه باع ک ــفم  متاس
کــه خــودش بســته بــود  کرمــان شــد. او تیمــی  و مــس 
کــه هــر دو  کــرد و بــه مــس رفــت  را وســط فصــل رهــا 
کارشــان ســخت شــد. برایــم جالــب اســت چنیــن  تیــم 
بعــد هــم 4، 5  بــرای فصــل  از همیــن حــاال  آدمــی 

دارد. مربیگــری  پیشــنهاد 

برخی در باشگاه نمی خواهند 
مظلومی نتیجه بگیرد

پاســخ  در  اســتقالل  پیشکســوت  فریبــا،  بهتــاش 
ــه اینکــه هیئــت  ــه نظــرش راجــع ب ک ــه ایــن ســوال  ب
آن  در  و  کــرده  برگــزار  جلســه ای  اســتقالل  مدیــره 
کــه مظلومــی تــا بــازی بــا  تلویحــا بــه ایــن اشــاره شــده 
کامال  کار  گفــت:  صبــا ســرمربی آبی هــا باشــد چیســت، 
کــه  غیرحرفــه ای در اســتقالل اتفــاق افتــاد. مربــی ای 
در ســه روز یــک نفــر را بــه جایــش بخواهنــد بگذارنــد 
ــا  ــر م گ ــد؟ ا کن ــاده  ــش را آم ــد تیم ــزی بای ــه تمرک ــا چ ب
خیلــی ادعــای حرفــه ای بــودن داریــم، بهتــر اســت 
گواردیــوال از همــان اول اعــالم  مثــل بایــرن مونیــخ و 
کنــار هــم هســتیم؛ نــه  کــه تــا آخــر فصــل در  کنیــم 
کارهــا را بکنیــم. یــک عــده در اســتقالل  اینکــه ایــن 
کــه دوســت ندارنــد مظلومــی نتیجــه بگیــرد  هســتند 
و بــه دنبــال اجــرای برنامه هــای خودشــان هســتند.

    هامــون رشــیدیان لیــگ برتــر فوتبــال ایــران 
سرویس  ورزش
هامون رشیدیان

جمعــه پیــش رو بــه پایــان می رســد و تــب تنــد 
گذشــت، چــه  کــه  کشــور فروکــش می کنــد؛ امــا در فصلــی  فوتبــال 
کســانی توانســتند خــود را بــه عنــوان ارزشــمندترین بازیکنــان 
گــر بــه دنبــال یافتــن ایــن پاســخ  کننــد؟ ا لیــگ ایــران معرفــی 

هستید، خواندن این گزارش را از دست ندهید.
  اول: مهدی طارمی، 24.5 امتیاز

کــه پــس از دربــی نتوانســت عملکــرد  مهاجــم اول پرسپولیســی ها 
گل فعلــی  مثبتــی بــرای تیمــش داشــته باشــد، بــه عنــوان آقــای 
بــرای  بــار  کنــون 16  تا طارمــی  می شــود.  شــناخته  برتــر  لیــگ 
گل هــای  کــرده اســت؛ البتــه او عــالوه بــر  گلزنــی  خ پوشــان  سر
گل بــرای  بــه ثمــر رســانده، 3 بــار نیــز اقــدام بــه ارســال پــاس 
گلــی در  کــرده اســت. طارمــی بــه غیــر از آقــای  همبازیــان خــود 
بــار موفــق شــده  عنــوان دیگــری نیــز صدرنشــین اســت؛ او 8 
کــه فقــط انبوهــی   بــرای تیمــش پنالتــی بگیــرد؛ پنالتی هــای 

3 گل برای پرسپولیسی ها داشته باشد.
   دوم: محمد ابراهیمی، 18.5 امتیاز

مهم تریــن مهــره فــراز کمالونــد و تیمــش در بازی هــای ایــن فصل 
توانســت احیــا شــود و یــک بار دیگر خود را بــه عنوان یک بازیکن 
کنــون 11بار توانســته گلزنی کند  کنــد. ابراهیمی تا کارســاز معرفــی 
گلزنــان لیــگ برتــر قــرار دارد؛ آخریــن گل او  و در رده دوم بهتریــن 
در بــازی هفتــه اخیــر در برابر پرســپولیس با یک شــوت زیبا شــکل 
گل نیــز یکــی از باالنشین هاســت. او  گرفــت. البتــه در پاس هــای 
کنــون 3  کــرده اســت. ابراهیمــی تا گل ارســال  کنــون 5 پــاس  تا
پنالتــی نیــز بــرای تیمــش گرفتــه اســت کــه 2 گل بــرای تبریزی ها 

بــه همــراه داشــته اســت.
  سوم: سجاد شهباززاده، 15 امتیاز

برابــر  در  تیــم  ایــن  اخیــر  بــازی  در  اســتقاللی ها  مهاجــم 
گل هــای خــود  گلزنــی شــد تــا تعــداد  کتورســازی موفــق بــه   ترا
کــه یکــی از اصلی تریــن مهره هــای پرویــز  را بــه 7 برســاند. ســجاد 
ــز  گل نی ــاس  ــال پ ــود در ارس ــوب می ش ــش محس ــی و تیم مظلوم
کنــون 6بــار بــه ایــن  گلزنــی موفــق بــوده اســت؛ او تا بــه انــدازه 
کــرده اســت. البتــه مهاجــم اســتقاللی ها 2بــار نیــز  کار مبــادرت 

کــه بــرای ایــن  توانســت بــرای تیمــش پنالتــی بگیــرد؛ توپ هایــی 
گل تبدیــل شــده اســت. تیــم بــه 

  چهارم: امید عالیشاه، 14 امتیاز
از  یکــی  تیــم،  ایــن  اخیــر  بــازی  در  پرسپولیســی ها  کاپیتــان 
بــود.  پایانــی  ماقبــل  هفتــه  بازی هــای  مهره هــای  مهم تریــن 
گل، صدرنشــین پاســورهای لیــگ اســت  کــه بــا 8 پــاس  عالیشــاه 
گســترش فــوالد تبریــز 2بــار  خ پوشــان برابــر  در بــازی مهــم سر
کــه در راه  گل هــای مهمــی  کنــد؛  گلزنــی  توانســت بــرای تیمــش 

قهرمانــی ایــن تیــم بســیار حیاتــی بــه نظــر می رســد. عالیشــاه بــا 
گل هــای خــود را بــه عــدد 6  دبــل خــود در تبریــز توانســت تعــداد 

برســاند.
  پنجم: مهدی رجب زاده، 14 امتیاز

کــه بــا پاس هــای خــود  کهنــه کار و باتجربــه ذوبی هــا  کاپیتــان 
گلزنــی قــرار  در لیــگ پانزدهــم بازیکنــان ایــن تیــم را در معــرض 
ــت  گرف ــی  گلزن ــه  ــم ب ــاره تصمی ــه یکب ــگ ب ــط لی مــی داد، از اواس
کــه در بــازی برابــر ســیاه جامگان بــه ثمــر رســاند  گلــی  و بــا 2 
گل هــای خــود را بــه 6 برســاند. رجــب زاده تــا  توانســت تعــداد 
بــازی ماقبــل پایانــی لیــگ پانزدهــم، 7بــار نیــز بــرای همبازیــان 
 خــود پــاس گل ارســال کــرده اســت و 1 پنالتــی میــز به دســت آورده 

است.
  ششم: حسن بیت سعید، 12 امتیاز

مهاجــم آبی هــای خوزســتان نیم فصــل زمــان می خواســت تــا 
کــه در بــازی هفتــه اخیــر  کنــد. او  گلزنــی  دوبــاره بــرای تیمــش 
گلــی 3 امتیــازی و حیاتــی بــه ثمــر رســاند  تیمــش در برابــر پدیــده 
کــرده و 2بــار نیــز پنالتــی بــه  گل ارســال  گلــه اســت؛  1 پــاس   9

دســت آورده اســت.
 هفتم: ساسان انصاری، 12 امتیاز

کــه در بــازی برابــر اســتقالل اهــواز  هافبــک - مهاجــم فوالدی هــا 
ــر ایــن تیــم  ــازی اخی ــود، در ب ــرده ب ک ــرای تیمــش هــت تریــک  ب
نتوانســت بــه علــت محرومیــت بــرای تیمــش بــه میــدان بــرود تــا 
کننــد.  فوالدی هــا بــا یــک باخــت تهــران را بــه ســمت اهــواز تــرک 
کــرده و 4 بــار نیــز  گلزنــی  کنــون 8 بــار بــرای فوالدی هــا  انصــاری تا

کــرده اســت. گل  اقــدام بــه ارســال پــاس 

کسانی هستند؟ ارزشمندترین بازیکنان لیگ برتر چه 

الماس های مستطیل سبز

کــره ای بــه تمجیــد از پیشــرفت تکوانــدو در  ســایت معــروف 
کــره پیشــی  ایــران پرداخــت و نوشــت ایرانی هــا از ورزش اول 

ــد. گرفته ان
محســوب  جنوبــی  کــره  کشــور  اول  ورزش  تکوانــدو،   
گذشــته در تســخیر ایرانی هــا  می شــود؛ ولــی در ســال های 

همــه  کنــون  ا و  گرفتــه  قــرار 
کــره بــه ایــران اســت؛  نگاه هــا از 
معروف تریــن  دلیــل  همیــن  بــه 
کــره جنوبــی  ســایت ورزشــی در 
یعنــی یوهان اســپرت در گزارشــی 
وضعیــت  ایــن  بررســی  بــه 
نوشــته  این بــاره  در  و  پرداختــه 
کــه  ورزشــی  تکوانــدو،  اســت: 
گرفــت  نشــأت  جنوبــی  کــره   از 

در اوایــل دهــه 1970 قبــل از انقــالب اســالمی در ایــران متولد 
کــره  کــه هیئــت نظامــی از  شــد؛ آن هــم بــه دلیــل ســفری بــود 
کشــور  جنوبــی بــرای آمــوزش افســران ارتــش ایــران بــه ایــن 

رفتنــد تــا از آن زمــان بــه بعــد ایرانی هــا نیــز بــا ایــن ورزش 
آشــنا شــوند. 

در طــول 50 ســال حضــور ایــن ورزش در ایــران، تکوانــدو 
کــه در حــال  بــه ورزشــی محبــوب در ایــران تبدیــل شــده 
کشــور ایــران  حاضــر 3 هــزار و 500 مرکــز تمریــن در سراســر 
ایــران  کــه در  تیم هایــی  تعــداد  کــه   وجــود دارد 
در ســطوح مختلــف رقابــت می کننــد بــه 500 تیــم 
تکوانــدو  باشــگاه های  افــراد  بیشــتر  می رســد. 
کــه 9 هــزار مرکــز  ورزشــکاران هســتند؛ در حالــی 
کودکــی ورزشــکاران  کــره جنوبــی از   تکوانــدو در 
را بــه خدمــت می گیرنــد و ایــن تنهــا تفاوتــی اســت 
کــره اســت.  کــز تکوانــدو در ایــران و  کــه بیــن مرا
ایــن تفــاوت در فرهنــگ باعــث شــده اســت ایــران 
کشــوری  در عرصــه بین المللــی در رشــته تکوانــدو 
گفتــن داشــته  قدرتمنــد باشــد و حرف هــای زیــادی بــرای 
کســب مــدال  کــره جنوبــی در راه  ــه طــور مــداوم از  باشــد و ب

پیشــی بگیــرد.

کره در تسخیر جوانان ایرانی ورزش اول 
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران پــس از برگــزاری دومیــن 
بــه  گفــت: حاضــر  رییــس جدیــد فدراســیون  بــا  جلســه 
قبــول اینکــه افــرادی بخواهنــد منافــع خــود را در تیــم ملــی 

دخالــت بدهنــد، نیســتم و چشــمانم را نمی بنــدم. 
ــدی  ــا مه ــه اش ب ــن جلس ــس از دومی ــی روش پ ک ــوس  کارل

فوتبــال  فدراســیون  رییــس  تــاج 
صحبت هــای  طبــق  گفــت: 
خواســتار  او  تــاج،  آقــای  بــا  قبلــی 
بــه  راجــع  گســترده  تحلیــل  یــک 
اینکــه  و  بــود  ملــی  تیــم  وضعیــت 
ملــی  تیــم  دربــاره  مهــم   نکاتــی 
ایــن  کــه  کنیــم  مــرور  هــم  بــا  را 
بــود. زمان بــر  خیلــی  تحلیل هــا 

 ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا 
ابــراز رضایــت از ایــن نشســت افــزود: نشســت بســیار خــوب 
ــا آقــای تــاج داشــتیم و توانســتیم از شــرایط  و مفیــدی را ب

غیرشــفاف را از ســر راه برداریــم.

کــرد: مــن شــاهد توجــه ویــژه و  کیــد  کــی روش تا کارلــوس   
ســریع تــاج بــه مســایل تیــم ملــی هســتم؛ تــا حــدی کــه بعــد 
گذشــت چنــد ســاعت از انتخــاب وی بــه عنــوان رییــس  از 
که  فدراســیون، او ســریع چند مشــکل را از ســر راه تیم ملی 

مــا ماه هــا منتظــرش بودیــم، برداشــت.
ــود  ــلوغ ب ــاج ش ــر ت ــون س ــه داد: چ  وی ادام
را  ایــن صحبت هــا  ادامــه  گذاشــتیم  قــرار 
پنجشــنبه انجــام بدهیــم. مــن هــم ایــن 
کــه بــه رییــس  فرصــت را خواهــم داشــت 
کامل تــری  اطالعــات  فدراســیون  جدیــد 
کــه فــردا  بدهــم. ایمــان دارم و امیــدوارم 
کنیــم؛ شــفاف  صحبت هایمــان را نهایــی 

کوتــاه.  و 
ســرمربی تیــم ملــی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
گفــت: اعتقــاد  ــا خیــر،  ــد ی ــا در تیــم ملــی خواهــد مان کــه آی
کــه نبایــد چنــد روز بعــد از انتخابــات فدراســیون ایــن  دارم 

کــرد. ح  ســوال را مطــر

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

برخی در باشگاه نمی خواهند... پنجشنبـــــه  23 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 152 ســـــال دوم       ݡسݒ

کی روش: حاضر نیستم چشمانم را ببندم

دادنامه
ونده:  پر شماره    95/01/21 تنظیم:  یخ  تار   9509970350800045 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه: 9409980350801038  9409980350801038 شماره بایگانی شعبه: 941183   پر
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350800045   
زند علی اکبر  زند منوچهر با وکالت آقای محمد دانشور فر خواهان: آقای فرهاد شاه سوندی فر
به نشانی استان اصفهان، شهرستان برخوار دولت آباد، میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتدای 
آقای   .1 امداد دفتر وکالت محمد دانشور  خواندگان:  ابتدای کوچه کمیته  آزادگان  خیابان 
زند سید حسن به نشانی اصفهان، خانه اصفهان، میدان ماه فرخی،  سید میالد حسینی  فر
زند سیاوش  خیابان امید، گلزار دوم مجتمع ارغوان واحد 209  2. اقای علیرضا سیاوشیان فر
تادیه  2. مطالبه خسارت  تاخیر  1. مطالبه خسارت  ها:  المکان  خواسته  به نشانی مجهول 
ونده ختم رسیدگی را اعالم  دادرسی  3. مطالبه وجه چک  دادگاه نظر به اوراق و محتویات پر

و با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
محمد  آقای  وکالت  با  سوندی  شاه  فرهاد  آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
دانشور بطرفیت خواندگان سید میالد حسینی و علیرضا سیاوشیان به خواسته مطالبه مبلغ 
یخ 94/2/20 و گواهی عدم  یال که به استناد یک فقره چک به شماره 924545 بتار 99180000 ر
پرداخت بانک محال علیه تقدیم گردیده است، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان 
نسبت   خواندگان  ذمه  اشتغال  بر  لت  دال که  خواهان  ابرازی  مستندات  مصدق  تصویر  و 
خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده 
و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت 
دانسته و مستندًا به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
یال به عنوان اصل خواسته و مبلغ  د و نه میلیون و صد و هشتاد هزار ر به پرداخت مبلغ نو
یال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله  ینه دادرسی و مبلغ 3570480 ر یال بابت هز 3960400ر
یخ صدور چک لغایت زمان  بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تار
وز قابل  پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
وز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر  واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 ر

استان اصفهان می باشد. 
یه      4831/ م الف رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علیرضا شمس اژ

دادنامه
ونده:  پر شماره    95/01/21 تنظیم:  یخ  تار   9509970350800043 دادنامه:  شماره 
ونده کالسه 9409980350801039  9409980350801039 شماره بایگانی شعبه: 941184   پر
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350800043   
زند علی اکبر  زند منوچهربا وکالت آقای محمد دانشور فر خواهان: آقای فرهاد شاه سوندی فر
به نشانی استان اصفهان، شهرستان برخوار دولت آباد، میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتدای 
آقای   .1 امداد دفتر وکالت محمد دانشور  خواندگان:  ابتدای کوچه کمیته  آزادگان  خیابان 
زند سید حسن به نشانی اصفهان، خانه اصفهان، میدان ماه فرخی،  سید میالد حسینی  فر
حسن  زند  فر سبزقبایی  ین  آر آقای   .2   209 واحد  ارغوان  مجتمع  دوم  گلزار  امید،  خیابان 
تادیه  2. مطالبه خسارت  تاخیر  1. مطالبه خسارت  ها:  المکان  خواسته  به نشانی مجهول 
ونده ختم رسیدگی را اعالم  دادرسی  3. مطالبه وجه چک  دادگاه نظر به اوراق و محتویات پر

و با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
محمد  آقای  وکالت  با  سوندی  شاه  فرهاد  آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
به  سبزقبایی  ین  آر آقای  2ـ  و  حسینی  میالد  سید  1ـ  آقایان  خواندگان  بطرفیت  دانشور 
 091006 شماره  به  چک  فقره  یک  استناد  به  که  یال  ر میلیون  یکصد  مبلغ  مطالبه  خواسته 
یخ 94/6/30 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیم گردیده است، دادگاه نظر  بتار
بر  لت  دال که  خواهان  ابرازی  مستندات  مصدق  تصویر  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  به 
ابالغ  وصف  با  خواندگان  اینکه  به  نظر  و  نماید  می  خواهان  نسبت  خواندگان  ذمه  اشتغال 
قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده 
اند فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندًا به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
یال به عنوان اصل  حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ر
الوکاله  بابت حق  یال  ر  3600000 مبلغ  و  ینه دادرسی  بابت هز یال  ر  3985000 مبلغ  و  خواسته 

یخ صدور  وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تار
چک لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
وز دیگر قابل تجدیدنظر در  وز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 ر و ظرف 20 ر

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
یه      4830/ م الف رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علیرضا شمس اژ

دادنامه
ونده:  پر شماره    95/01/18 تنظیم:  یخ  تار دادنامه:950997035600298  شماره 
ونده کالسه 9409980350600789   9409980350600789  شماره بایگانی شعبه: 940889   پر
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره950997035600298 
باقر  علی  زند  فر انصاری  آمنه  خانم  وکالت  با  آقاعلی  زند  فر احمدی  علیمراد  آقای  خواهان: 
مجتمع  کاشانی،  اهلل  آیت  خ  شهر،  ین  ر ز لنجان،  شهرستان  اصفهان،  استان  نشانی  به 
نشانی  به  نفرمهرنجانی  جعفر  آقای   .1 خواندگان:  دادگستری   وی  وبر ر ین،  یر ز ط  وکال، 
استان اصفهان، شهرستان مبارکه، مبارکه، ده سرخ، خ توحید، ک توحید، پ 34 ک. پ 
زند جعفر به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1.  2. آقای شهرام آراسته فر  848611388
با  دادگاه  چک   وجه  مطالبه   .3 دادرسی   خسارت  مطالبه   .2 تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای  عنایت به جامع محتویات پر
با  آقاعلی  زند  فر آقای علیمراد احمدی  رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان  نماید.  می 
زند  وکالت خانم آمنه انصاری بطرفیت آقایان 1ـ جعفرنفرمهرنجانی  2ـ آقای شهرام آراسته فر
-842/899813 شماره  به  چک  وجه  یال  ر میلیون  یکصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  جعفر 
94/7/10 عهده بانک مسکن بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع 
محال  بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق  ونوشت  ر و  ونده  پر محتویات 
د اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی  علیه و وجو
دارای  و  ظهرنویس  اول  ردیف  خوانده  کننده  صادر  دوم  ردیف  خوانده  و  گردد  پرداخت  و 
مسئولیت تضامنی می باشند و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ واقعی و خوانده ردیف دوم 
یق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه  ابالغ از طر
ده مستندًا به مواد 310 و  ده اند فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بو خویش ایراد و دفاعی ننمو
313 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع 
خواندگان  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   519 و   515  ،198 ماده  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  عنوان  به  یال  ر یکصدمیلیون  مبلغ  پرداخت  به  متضامنا 
بر  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  نیز  و  تعرفه  طبق  وکیل   الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات 
یخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای  مبنای نرخ تورم از تار
حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند . رای صادره نسبت به خوانده 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به  ردیف دوم غیابی و ظرف مدت 20 ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  یخ ابالغ ظرف 20 ر خوانده ردیف اول حضوری و از تار

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ   سید مجید نبوی    4814/ م الف

ابالغ رای
95/1/30  مرجع رسیدگی: شعبه  ونده: 20/36/94/ ش 13  شماره دادنامه 109   کالسه پر
نشانی  ایرج  زند  فر خیرالهی  حمیدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سیزده 
ایمن  حمیدرضا  خوانده:  خیراللهی  وشگاه  فر حیدر،  پاساژ  وی  وبر ر رگ،  بز بازار  اصفهان، 
زند علی نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چهارفقره چک جمعًا به مبلغ  آبادی فر
یال به انضمام کلیه خسارات قانونی تاخیر در تادیه    با عنایت به محتویات  125/000/000 ر
صدور  به  مبادرت  آتی  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر
طرفیت  به  خیرالهی  حمیدرضا  آقای  دعوی  درخصوص  شورا   قاضی  رای  نماید.  می  رای 
یال وجه چهار فقره چک  آقای حمیدرضا ایمن آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 125/000/000 ر
و  یال  ر  40/000/000 مبلغ  به   645656 و  یال  ر  40/000/000 مبلغ  به   645655 های  شماره  به 
یال به عهده بانک ملت به  یال و 459199 به مبلغ 15/000/000 ر 645657 به مبلغ 30/000/000 ر
ونده و بقای اصول مستندات در ید  انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پر
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 

ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به  د ابراز و ارایه ننمو نسبت به دعوی خواهان از خو
نظر می رسد که به استناد مواد 312 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
یال بابت اصل خواسته  آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  125/000/000 ر
ینه نشر آگهی با احتساب اجرا و خسارت تاخیر  ینه دادرسی و هز یال بابت هز و 2/390/000 ر
یال و 645656  رسید چک های موصوف 88/12/25  به مبلغ 40/000/000 ر یخ سر تادیه از تار
یال  تا  یال و 88/2/12 به مبلغ 15/000/000 ر مورخ 88/8/25 و 88/4/25 مبلغ 30/000/000 ر
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت  تار
وز پس از آن قابل اعتراض  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 ر بیست ر

در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
یم نباتی        4745/ م الف قاضی شعبه سیزده شورای حل اختالف اصفهان ـ  مر

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی:  مرجع    95/2/14 مورخ    234 دادنامه:  شماره    1905/94 ونده:  پر کالسه 
خ  اصفهان،  نشانی  مظفری  محمدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سیزده 
بی، کوچه شهید علیخانی پالک 14  خوانده: آرش سلیمی به نشانی مجهول  هشت بهشت غر
یال بابت وجه یک فقره چک  المکان  خواسته: مطالبه نوزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ر
ونده و اخذ  239155 مورخ 94/9/25  به انضمام مطلق خسارات با عنایت به محتویات پر

یه مشورتی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می¬نماید.  نظر
زند فضل اله به طرفیت آقای  رای قاضی شورا درخصوص دعوی آقای محمدرضا مظفری فر
یال  زند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ نوزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ر آرش سلیمی فر
وجه چک به شماره ی 239155 مورخ 94/9/25 به عهده بانک ملی شعبه بلوار آتشگاه به 
ونده و بقای اصول مستندات در ید  انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پر
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به  د ابراز و ارایه ننمو نسبت به دعوی خواهان از خو
نظر می رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
یال بابت اصل خواسته  آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  19/850/000 ر
و  احکام  اجرای  احتساب  با  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  812/750/000 و 
یخ اجرای حکم در  رسید چک موصوف 94/09/25  تا تار یخ سر خسارت تاخیر تادیه از تار
وز پس از  حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم  ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 ر

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
یم نباتی        4747/ م الف قاضی شعبه سیزده شورای حل اختالف اصفهان ـ  مر

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی:  مرجع    93/10/23 مورخ    1910 دادنامه:  شماره    1012/94 ونده:  پر کالسه 
45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: هوشنگ تیموری نشانی اصفهان، میدان قدس، 
المکان   مجهول  نشانی  به  آقاقدیما  غالمحسین  خوانده:    58 پالک  آقاجان،  شهید  کوچه 
یه مشورتی شورا ختم  ونده و اخذ نظر خواسته: مطالبه وجه چک  با عنایت به محتویات پر

رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
غالمحسین  آقای  طرفیت  به  تیموری  هوشنگ  آقای  دعوی  درخصوص  شورا   قاضی  رای 
یال وجه دو چک به شماره های 166145 مورخ  آقاقدیما به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 ر
94/5/31 و 166139 مورخ 94/2/10  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های  با توجه به محتویات پر
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
یق نشر آگهی در جلسه  در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طر
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می  د ابراز و ارایه ننمو به دعوی خواهان از خو
رسد که مستندا به مواد 312 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ. د. م 
یال بابت اصل خواسته و 170/000  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  16/000/000 ر
یخ  ینه نشر آگهی به مبلغ 120000 و خسارت تاخیر تادیه از تار ینه دادرسی و هز یال بابت هز ر
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم  رسید چکهای موصوف فوق الذکر تا تار سر

وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین  می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و   مرجع 

می باشد.
قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان         4740/ م الف

ابالغ رای
 29 شعبه  رسیدگی:  مرجع    95/01/21 مورخ    11 دادنامه:  شماره    915/94 ونده:  پر کالسه 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مظاهر اکبری به نشانی اصفهان، شاهپور جدید ، خ 
مشیرالدوله، خ قائم مقام شمالی، بازار الستیک خوانده: مصطفی چراغی چکان به نشانی خ 
جی، خ همدانیان، خ ش غیاثی، پالک 66 خواسته: مطالبه وجه چک  با عنایت به محتویات 
متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر

بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
چراغی  مصطفی  آقای  طرفیت  به  اکبری  مظاهر  آقای  دعوی  درخصوص  شورا  قاضی  رای 
یال وجه چک به شماره 590426 مورخ 94/9/16   چکان به خواسته مطالبه مبلغ 9/000/000 ر
بقای اصول مستندات در  به  با عنایت  قانونی  انضمام مطلق خسارت  به  ملی  بانک  عهده 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
را  وحه  مطر دعوای  شورا  تکذیب،  و  تعرض  گونه  هر  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی 
وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
بر محکومیت  امور مدنی حکم  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  و 522 
ینه  یال بابت هز و 285/000 ر یال بابت اصل خواسته  خوانده به پرداخت مبلغ  9/000/000 ر
رسید چک لغایت وصول که محاسبه  یخ سر دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار
اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
پس  وز  ر  20 ظرف  و  شورا  این  در  واخواهی  قابل  خوانده  به  واقعی  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست 
 از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان

می باشد.
قاضی شعبه بیست و نهم شورای حل اختالف اصفهان   زهرا عابدینی   4758/ م الف

ابالغ رای
 29 شعبه  رسیدگی:  مرجع    95/01/22 مورخ    19 دادنامه:  شماره    916/94 ونده:  پر کالسه 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مظاهر اکبری به نشانی اصفهان، شاهپور جدید ، خ 
مشیرالدوله، خ قائم مقام شمالی، بازار الستیک  خوانده: کورش اخوان به نشانی اصفهان، خ 
ینبیه، 16 متری طالقانی، 8 متری گلها، درب سوم، سمت راست    خواسته: مطالبه وجه چک   ز
یه مشورتی شورا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت  ونده و اخذ نظر با عنایت به محتویات پر

از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
به  آقای کورش اخوان  به طرفیت  اکبری  آقای مظاهر  رای قاضی شورا  درخصوص دعوی 
یال وجه چک به شماره های 581189 مورخ 93/9/25  خواسته مطالبه مبلغ 25/970/000 ر
و 581188 مورخ 93/12/6 و 581187 مورخ 93/11/6 و 581186 مورخ 83/10/6  عهده 
در  مستندات  اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به  صادرات  بانک 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
را  وحه  مطر دعوای  شورا  تکذیب،  و  تعرض  گونه  هر  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی 
وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
بر محکومیت  امور مدنی حکم  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  و 522 
ینه  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 315/000 ر خوانده به پرداخت مبلغ  25/970/000 ر
رسید چک لغایت وصول که محاسبه  یخ سر دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار
اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
پس  وز  ر  20 ظرف  و  شورا  این  در  واخواهی  قابل  خوانده  به  واقعی  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست 
 از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
قاضی شعبه بیست و نهم شورای حل اختالف اصفهان   زهرا عابدینی   4759/ م الف

اخبار کوتاه
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حتما بخوانید!
تن پوش کویرگردی

    صنعــت توریســم یکــی از مهم تریــن منابــع 
کیمیای وطن

سهیال اکبری
بــه  کشورهاســت؛  از  بســیاری  در  درآمــد 
گونــه ای کــه بعضــی از کشــورها کــه نــه منابــع نفــت و گاز در اختیــار 
کشــورهای  حــد  در  درآمــدی  آنچنانــی،  صنعــت  نــه  و  دارنــد 
کشــور مــا بــا در  گاز دارنــد.  کشــورهای صاحــب نفــت و  صنعتــی و 
اختیــار داشــتن تمدنــی چنــد هــزار ســاله و جاذبه هــای گردشــگری 
بــه  کشــورها را  بــه این گونــه  بی نظیــر پتانســیل تبدیــل شــدن 
خوبــی داراســت؛ امــا متاســفانه نبــود زیرســاخت های مناســب 
ســبب شــده در ایــن زمینــه وضعیــت چنــدان مناســبی نداشــته 
ناموفــق  خارجــی  گردشــگران  جــذب  در  نه تنهــا  مــا  باشــد. 
کشــور از طریــق  بوده ایــم، بلکــه هــر ســاله میلیون هــا دالر ســرمایه 
از  یکــی  مــی رود.  دســت  از  ج  خــار بــه  ایرانی هــا  ســفرهای 
بــه  مــردم  ترغیــب  و  جــذب  زمینــه  ایــن  در  مهــم  راهکارهــای 
ســفرهای داخلــی اســت. در ایــن راســتا یکــی از راهکارهــای ارایــه 

شده از سوی دولت، یارانه سفر است.
  یارانه سفر

گرفتــه بــرای  گردشــگری تصمیــم  ســازمان میــراث فرهنگــی و 
شناخته شــده«  »کمتــر  و  »ناشــناخته«  مناطــق  در  ســفر  توزیــع 
یارانــه ســفر بدهــد. ایــن خبــر را هفته  گذشــته مســعود ســلطانی فر، 
و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  رییــس  و  رییس جمهــور  معــاون 
کــرد. او بــدون آنکــه بــه جزییــات بیشــتر ایــن  گردشــگری اعــام 
ح اشــاره کنــد، گفــت: در آینــده نزدیــک یارانــه ســفر بــه مقاصــد  طــر
ــتان و  ــتان سیس ــد؛ اس ــد ش ــاص داده خواه ــی اختص ــد داخل جدی
ــه عنــوان  بلوچســتان و مســیر زاهــدان، زابــل، چابهــار و تهــران ب

گردشــگران داخلــی ارایــه می شــود  نخســتین مقصــد جدیــد بــه 
گردشــگری،  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  و 
یک ســوم هزینــه  ســفر بــه ایــن مقاصــد را در ســال 95 می پــردازد.

   جزییات بسته های سفر
دربــاره   کشــور  گردشــگری  معــاون  رحمانی موحــد،  مرتضــی 
ح به ایســنا توضیــح داد: ســازمان میراث  جزییــات بیشــتر ایــن طــر
ــد و  گردشــگری در چارچــوب حمایــت از مقاصــد جدی فرهنگــی و 
گرفتــه اســت بــه بســته های ســفر  توزیــع مکانــی ســفر، تصمیــم 

قابلیت هــای  و  جاذبه هــا  دارای  کــه  اســتان هایی  مقصــد  بــه 
ناشــناخته ای هســتند، یارانــه بدهــد. ایــن بســته ها را آژانس هــای 
گردشــگری تهیــه می کننــد و قــرار نیســت یارانــه مســتقیم بــه مردم 
داده شــود. او همچنیــن بــا بیــان اینکــه دفاتــر خدمــات مســافرتی 
کامــل مشــخص نشــده اند،  ح هنــوز بــه طــور  مجــری ایــن طــر
آن هــا  هســتند.  شــدن  فهرســت  حــال  در  دفاتــر  ایــن  افــزود: 
ح مشــارکت  می تواننــد از هــر نقطــه ای در کشــور در اجــرای ایــن طر
کــه بعــد از مشــخص شــدن  داشــته باشــند. اســامی ایــن آژانس هــا 

اعــام خواهــد شــد، بســته هایی را در فاصلــه  زمانــی بــا قیمت های 
ترجیحــی، رقابتــی و جــذاب بــرای مــردم طراحــی می کننــد و در 
واقــع یارانــه بــه آن دفاتــر و بســته های ســفر اختصــاص می یابــد. 
ــه ســفر« مشــمول  ح »یاران ــر اینکــه طــر ــد ب کی ــا تا رحمانی موحــد ب
ــا مــردم  ــر شــناخته شــده و دوردســت می شــود ت کمت اســتان های 
یارانــه دار  ســفر  بســته های  کــرد:  اظهــار  بشناســند،  را  آن هــا 
مشــمول قشــر خاصــی نمی شــود و هرکســی می توانــد ایــن بســته را 
از آژانس هــای مســافرتی بخــرد و از یارانــه  آن بهره منــد شــود و بــه 
مناطــق کمتــر شــناخته شــده کشــور ســفر کنــد. وی دربــاره ی مبلغ 
یارانــه  اختصــاص یافتــه بــه ایــن ســفرها بــا توجــه به اینکــه رییس 
گفتــه بــود یــک ســوم  ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری قبــا 
کــرد، گفــت: بایــد منتظــر مانــد  هزینــه ســفر مــردم را تامیــن خواهــد 
ح مشــخص شــود. مبلغ یارانــه ممکن  تــا جزییــات بیشــتر ایــن طــر
ــر  ــا در ه ــد؛ ام ــاوت باش ــیر متف ــتان و مس ــر اس ــور ه ــه فراخ ــت ب اس

ِح جــذاب و قابــل قبولــی خواهــد بــود. صــورت طــر
   تامین اعتبار این یارانه

ــار ایــن  ــاره  محــل تامیــن اعتب گردشــگری همچنیــن درب معــاون 
یارانــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای بودجــه در دولــت اظهــار کرد: 
ــل  ــار را از مح ــن اعتب ــگری، ای گردش ــی و  ــراث فرهنگ ــازمان می س
بودجــه حمایــت و پشــتیبانی از صنعــت گردشــگری تامین خواهد 
ــه  ــا یکــی دو هفت ح ت ــرد. در هــر حــال جزییــات بیشــتر ایــن طــر ک
آینــده مشــخص و بــه مــردم اعــام خواهــد شــد. طبــق اظهــارات 
ح از تابســتان و اجــرای تورهای  مســعود ســلطانی فر، آغــاز ایــن طــر

یارانــه دار از پاییــز امســال خواهــد بــود.

یارانه سفر در اختیار آژانس های مسافرتی

یارانهبهکمکگردشگریمیآید

پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی امســال در نمایشــگاه بین المللی 
کتــاب در زمینه هــای مختلــف  کتــاب تهــران، ۱۴۰ عنــوان 
کــه ۵۳ عنــوان آن  کــرده  حــوزه میــراث فرهنگــی را عرضــه 
آبــادی،  مهــدی  ملیحــه  اســت.  شــده  چــاپ  ســال ۹۴  در 
میــراث  پژوهشــگاه  انتشــارات  و  کتابخانــه  اســناد،  مدیــر 

 ۶۷ غرفــه  در  امســال  گفــت:  فرهنگــی 
ســالن ۱۰۷ بخــش کتاب هــای دانشــگاهی 
حضــور  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه 
عنــوان  نمایشــگاه، ۱۴۰  ایــن  در  داریــم. 
فرهنگــی  میــراث  زمینه هــای  در  کتــاب 
ابنیــه  باستان شناســی،  مردم شناســی، 
و مرمــت و هنرهــای  بافــت، حفاظــت  و 
کتــاب  کــه ۵۳  ســنتی عرضــه شــده اســت 
خاطــرات  روزنامــه  کتــاب  ماننــد  آن 

ناصرالدیــن شــاه در حــوزه اســناد میــراث فرهنگــی در ســال 
ــا  کتاب ه ــن  ــی از ای ــه داد: بعض ــد. وی ادام ــاپ ش ــته چ گذش
ماننــد بــاغ ایرانــی تجدیــد چــاپ شــده و بعضــی دیگــر بــه 

بــاغ  پیدایــش  ماننــد  شــده اند؛  منتشــر  مشــارکتی  صــورت 
کابلــی  کاوش هــای قــره تپــه قمــرود از آقــای  کتــاب  آســمانی. 
نیــز در ســال ۹۴ چــاپ شــد؛ همچنیــن در حــوزه مرمــت ابنیــه 
نیــز مجموعــه مقــاالت همایش هــای اول و دوم و در حــوزه 
کتــاب یادمان هــای تاریخــی تخــت فــوالد بــه چــاپ  متــون، 
هــم  ابنیــه  حفاظــت  حــوزه  در  رســید. 
کتــاب مجموعــه مقــاالت اولیــن همایــش 
کــه  کردیــم  بین المللــی دســتکند را چــاپ 
نیــز  کتــاب  نمایشــگاه  در  آن هــا  همگــی 
عرضــه شــده اســت. مهــدی آبــادی بیــان 
ــا  گذشــته ب ــه ســال  ــرد: امســال نســبت ب ک
مخاطبــان  ســوی  از  بیشــتری  اســتقبال 
مــا  مخاطبــان  بیشــتر  و  بودیــم  روبــه رو 
گذشــته  ســال  هســتند.  دانشــجویان 
کمتــری داشــتیم؛ چــون جــای نامناســبی بــرای  مخاطــب 
تــازه  کتاب هــای  گرفتــه شــده بــود و تعــداد  غرفــه در نظــر 

کــم بــود. منتشرشــده هــم 

کتاب جدید در حوزه میراث فرهنگی عرضه ۵۳ عنوان 
توســعه  شــورای  مشــورتی  مجمــع  جلســه  هفتادمیــن 
ــه  ــل دبیرخان ــاری در مح ــه ج ــل هفت ــی، اوای ــگ قرآن فرهن
از  یکــی  کــه  برگــزار شــد  انقــاب فرهنگــی  عالــی  شــورای 
بررســی  بــه  مربــوط  شــده  ح  مطــر مباحــث  مهم تریــن 
ــود.  پیش نویــس ســند راهبــردی آمــوزش عمومــی قــرآن ب
ــعه  ــورای توس ــورتی ش ــع مش ــر مجم ــامت پناه، دبی ــا س رض

برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  قرآنــی  فرهنــگ 
مشــورتی  مجمــع  جلســه  هفتادمیــن 
ــاره  شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی، درب
جلســه  ایــن  در  شــده  ح   مطــر مباحــث 
گفــت: در ایــن جلســه ضــرورت اهتمــام 
بــه  قرآنــی  دســتگاه های  توجــه  و 
برگــزاری هــر چــه بهتــر ســی و ســومین 
کریــم  دوره مســابقات بین المللــی قــرآن 
کیــد  تا مــورد  ایــران  اســامی  جمهــوری 

گرفــت. همچنیــن دغدغــه و نگرانــی اعضــای جلســه  قــرار 
ــابقات  ــزاری مس ــص برگ ــکات و نواق ــی از مش ــاره بعض درب
در مصــای امــام خمینــی)ره( از جملــه مشــکات فیزیکــی 
بررســی  و  بحــث  افــزود:  وی  شــد.  ابــراز  جدیــد  محــل 

گذشــته و ســال جدیــد  دربــاره اعتبــارات قرآنــی در ســال 
جلســه دســتور  از  پیــش  کــه  بــود  دیگــری  ع  موضــو  نیــز 
دبیــر مجمــع  پرداختنــد.  گفت وگــو  بــه  آن  دربــاره  اعضــا 
کــرد: در  مشــورتی شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی اظهــار 
نماینــده  غیبــت  وجــود  بــا  جلســه  ایــن  نخســت  دســتور 
آمــوزش  توســعه  کمیســیون  و  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
عمومــی قــرآن، بــه بررســی پیش نویــس 
ســند راهبــردی آمــوزش عمومــی قــرآن 

کریــم پرداختــه شــد. 
ادامــه  در  کــرد:  عنــوان  ســامت پناه 
بــه  مشــورتی  مجمــع  اعضــای  جلســه، 
پیش نویــس  ایــن  جزییــات  بررســی 
پرداختنــد و نظــرات اصاحــی و تکمیلــی 
کردنــد.  ــاره مفــاد ســند بیــان  خــود را درب
کــرد: پــس از ایــراد انتقــادات  وی اذعــان 
مشــورتی  مجمــع  اعضــای  شــد  مقــرر  پیشــنهادات،  و 
کثــر تــا پایــان هفتــه جاری ســایر نظــرات و پیشــنهادات  حدا
بــه دبیرخانــه شــورای  ایــن پیش نویــس  را دربــاره  خــود 

کننــد.  ارســال  توســعه فرهنــگ قرآنــی 

تن پوش کویرگردی
کویرهــای  اســتان اصفهــان و یــزد پــر از 

کیمیای وطن
    آیدین بهاری 

هرســاله  کــه  اســت  دیدنــی  و  زیبــا 
ــا  بســیاری از عاقه منــدان را بــه ســوی خــود می کشــاند. ب
کویــری  ســفرهای  از  زیــادی  بخــش  اینکــه  بــه  توجــه 
اســت  کویــر  روان  شــن های  میــان  در  پیــاده روی 
ــد نــوع پوشــش و لبــاس و  ــان حرفــه ای معتقدن کویرگردان
کویرگــردی می توانــد لــذت  کفــش مناســب در ســفرهای 
کنــد. مهم تریــن قســمت پوشــش بــرای  ســفر را دوچنــدان 
ســفرهای کویرگــردی، کفــش اســت. مســافران کویــر برای 
کویــر اغلــب از پوتیــن اســتفاده می کننــد؛  پیــاده روی در 
کویــر اســت.  کــه پوتیــن، مناســب ترین پاپــوش در  چــرا 
پوتیــن بــا داشــتن ســاق از ورود شــن و حشــرات مــوذی بــه 
کفــش و آســیب رســاندن بــه پــا جلوگیــری می کنــد.  داخــل 
ــی الزم  ــه اساس ــد نکت ــت چن ــن رعای ــاب پوتی ــاره انتخ درب
کفــش  ــرا  ــا باشــد؛ زی کامــا ســایز پ ــد  کفــش بای اســت. اوال 
کوچــک بــه ماهیچه هــای پــا فشــار زیــادی مــی آورد و در 
بســیاری مــوارد باعــث شکســتگی ناخــن پــا می شــود و راه 
ــز باعــث  ــزرگ نی کفــش ب رفتــن را بســیار مشــکل می کنــد؛ 
ســرخوردن پــا در آن و عــدم تعــادل می شــود. نکتــه بعــدی 
ایــن  بــرای  کفــش  اســت. مناســب ترین  جنــس پوتیــن 
ــره پاســتیکی اســت.  ــه چــرم و زی ــا روی ســفرها، پوتینــی ب
بــه شــلوار می رســد. مناســب ترین  کفــش نوبــت  از  بعــد 
کویــر، شــلوارهای نخــی ارتشــی  گشــت در  شــلوار بــرای 
اســت. جنــس ایــن شــلوارها پنبــه ای اســت و از عرق کــردن 
پاهــا جلوگیــری می کنــد. همچنیــن جیب هــای زیــاد آن 
بســیار بــه کار می آیــد. دیگــر حســن ایــن شــلوارها ضخامــت 
این هــا  بــر  عــاوه  زانوهاســت.  و  نشــیمنگاه  قســمت 
کــه  کــش را دارد  دمپــای ایــن شــلوارها جــای عبــور نــخ یــا 
گتــر روی پوتیــن ســفت شــده و مانــع ورود شــن بــه  ماننــد 
کفــش می شــود. لبــاس باالتنــه نیــز بســیار مهــم اســت. 
گــردن تــا مــچ  کــه تمــام بــدن از  لباس هــای ســبک نخــی 
فرامــوش  البتــه  اســت؛  مناســب  می پوشــاند،  را  دســت 
ــا در زمــان  کــه ایــن لباس هــا بایــد چندالیــه باشــد ت نشــود 

کرد.  کم و زیاد  گرما و سرما بتوان آن را 
کاه هــای  کاه اســت. از انــواع  آخریــن قســمت از پوشــش، 
ســبک و آفتاب گیــر بــرای محافظــت از صــورت و چشــم 
کاه هــا ترجیحــا بایــد روشــن  کــرد. ایــن  می تــوان اســتفاده 
و حتی االمــکان دوالیــه باشــد تــا یــک الیــه بیــن ســر و الیــه 
کاه دوالیــه نداشــتید می توانیــد  گــر  گیــرد. ا باالیــی قــرار 
کاه قــرار دهیــد تــا عــاوه بــر ایجــاد  یــک پارچــه ســفید زیــر 
گرمــا محافظــت  گــردن نیــز در مقابــل  یــک الیــه اضافــی از 

کنــد.

گشت و گذار

 شعبان 
بهترین فرصت برای خودسازی

رییــس بنیــاد نهــج  الباغــه اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه مــاه شــعبان 
فرصتــی بــرای خودســازی اســت، گفــت: اســتغفار، روح آدمــی را زالل 
می کنــد و قلبــش را صیقــل می دهــد و گناهــان گذشــته را از وجــودش 

پــاک می گردانــد.
  حجــت  االســام و المســلمین محمدرضــا ابویــی، رییــس بنیــاد 
نهــج الباغــه اســتان یــزد اظهــار کــرد: در میــان ماه هــای قمــری، مــاه 
رجــب، شــعبان و رمضــان جایگاهــی ویــژه دارنــد و احادیــث بســیاری 
در بــاب اهمیــت ایــن ســه مــاه وجــود دارد. وی در رابطــه بــا فضیلــت 
کــه بــرای  گفــت: مــاه شــعبان از جملــه ماه هایــی اســت  مــاه شــعبان 
اســامی  روایــات  و  احادیــث  در  پرفضیلتــی  و  بــزرگ  جایــگاه   آن 
گــزارش شــده اســت؛ ایــن مــاه زمانــی  از ســوی پیشــوایان دینــی 
مناســب بــرای توبــه، اســتغفار و تقــرب بــه درگاه خداوند متعــال بوده 
 و موجــب آمادگــی روحــی و معنــوی بــرای درک بــرکات مــاه رمضــان

 می شود.
 رییــس بنیــاد نهــج  الباغــه اســتان یــزد، مــاه شــعبان را فرصتــی 
بــرای خودســازی دانســت و افــزود: شــعبان، مــاه بســیار شــریفی 
کــه آن حضــرت  و بــه حضــرت محمــد)ص( منســوب اســت؛ چــرا 
ایــن مــاه را روزه می گرفتنــد و بــه مــاه رمضــان وصــل می کردنــد و در 
جایــی آمــده اســت: »هــرگاه ایشــان هــال مــاه شــعبان را می دیدنــد 
کــه » ای اهــل مدینــه، شــعبان مــاه  امــر می کردنــد منــادی نــدا دهــد 
کــه مــن را بــا روزه در ایــن  مــن اســت؛ پــس خــدا رحمــت کنــد کســی را 

ــاری دهــد.« مــاه ی

 قرآن، فضای بینش های علمی 
را باز گذاشته است

قــرآن،  اینکــه  بیــان  بــا  عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه اصفهــان 
اســت،  گذاشــته  بــاز  علمــی  بینش هــای  بــرای  را  الفــاظ  فضــای 
گزاره هایــی  گفــت: قــرآن در زبــان عربــی دارای عبــارات، جمــات و 
شــده اند.  تنیــده  هــم  در  پیچیــده  فرمــول  یــک  بــا  کــه   اســت 
ــا بیــان  نصــراهلل شــاملی، عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه اصفهــان ب
کــرد: لفــظ  اینکــه لفــظ و معنــای قــرآن دارای اعجــاز اســت، اظهــار 
ــر تطبیــق شــود، انســان متوجــه یــک  گ قــرآن از نظــر روان شناســی ا
حالــت اعجــاز و حیــرت می شــود و در تنظیــم آن الفــاظ در قــرآن 

کــه دارای بــار معنایــی زیــادی هســتند.  واژگانــی وجــود دارد 
می رویــم  جلوتــر  زبان شناســی  در  چــه  هــر  امــروزه  افــزود:   وی 
کــه واژه هــای قــرآن متناســب بــا پیشــرفت زبان شــناختی  می بینیــم 
کــه واژه هــای قــرآن را در نظــر می گیریــم متوجــه  اســت و زمانــی 
خواهیــم شــد کــه هرآنچــه زبان شناســی تا بــه امــروز گفتــه را می توان 

کــرد. ــر روی تک تــک واژه هــای قرآنــی پیــاده  ب

اخبار کوتاه 

گهی فقدان سند مالکیت آ
مالک  حسین  زند  فر ترابی  غالمرضا  اقای  محلی  استشهاد  برگ  دو  بموجب 
در  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15192/844 پالک  یکبابخانه  ششدانگ 
صفحه 77 دفتر 311 امالک و شماره ثبت 883750 و بنامش سابقه ثبت و بعلت 
د لذا طبق تبصره یک  د شده و در خواست صدور سند المثنی نمو جابجائی مفقو
د که هرکس مدعی  آگهی می شو قانون ثبت مراتب  نامه  آیین  اصالحی ماده 120 
د اسناد  یا وجو آن  به  آگهی ذکر شده( نسبت  این  آنچه در  از  انجام معامله )غیر 
اداره  این  به  وز  ر ده  تا  آگهی  این  انتشار  یخ  تار از  باشد  د  خو نزد  مزبور  مالکیت 
معامله  سند  و  مالکیت  اسناد  اصل  ارائه  ضمن  کتبا  را  د  خو اعتراض  و  مراجعه 

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

المثنیا سناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ق  شر شمال  اسناد  ثبت  منطقه  ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /5036  : شماره 

اصفهان
گهی فقدان سند مالکیت آ

پالک  ششدانگ  مالک  حسینعلی   زند  فر سوالری  شمس  اکبر  علی  آقای 
15190/41495 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
در  که  مزبور  پالک  مالکیت  سند  که  شده  گواهی  رسما  د  شهو امضا  و  هویت  که 
صفحه 42 دفتر 490 ذیل ثبت 95150 بنام نامبرده به شماره مسلسل 796477 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است و ششدانگ پالک بموجب تقسیم نامه 
شماره 4434-91/03/03 دفتر خانه 400 اصفهان در سهم نامبرده قرار گرفته بعلت 
ده طبق تبصره یک  المثنی نمو و در خواست صدور سند  د شده  جابجائی مفقو
د که هرکس مدعی  آگهی می شو قانون ثبت مراتب  نامه  آیین  اصالحی ماده 120 
د اسناد  یا وجو آن  به  آگهی ذکر شده( نسبت  این  آنچه در  از  انجام معامله )غیر 
اداره  این  به  وز  ر ده  تا  آگهی  این  انتشار  یخ  تار از  باشد  د  خو نزد  مزبور  مالکیت 
د را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم  مراجعه و اعتراض خو

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

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ق اصفهان ییس منطقه ثبت اسناد شر شماره : 5002/ م الف حسین هادیزاده ر

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یزدانی  بهرام  خواهان   276/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است . وقت رسیدگی برای  بر:مطالبه وجه به طرفیت صدیقه شکفته  تقدیم نمو
وزدو شنبه مورخ 95/3/31ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 4716/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  عشری  اثنی  د  محمو خواهان   950237 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  دانی   سو سلیمانی  مژگان  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
گردیده  تعیین  صبح   10/30 95/3/30ساعت  مورخ  یکشنبه  وز ر برای  رسیدگی 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل  د.شماره: 4724/م  می شو

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  عشری  اثنی  د  محمو خواهان   950236 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است . وقت رسیدگی برای  مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد عمادی  تقدیم نمو
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   11 95/3/30ساعت  مورخ  یکشنبه  وز ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 4725/م  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

دادخواستی  زاده  نصیر  حسن  خواهان   1284  -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  ابراهیمی   محسن  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   17:30 95/3/24ساعت  مورخ  وز.......  ر برای 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
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 
دفتر  مدیر  الف  4731/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ 

شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 154/95خواهان محمد رضا صدرکرمی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده  وش معصومی  تقدیم نمو بر:مطالبه به طرفیت 1- لطفعلی مال احمدی دهقی  2- کور
گردیده  تعیین   3/30 95/3/29ساعت  مورخ  وز.......  ر برای  رسیدگی  وقت   . است 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  است. با توجه به مجهول المکان بو
از وقت رسیدگی به  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره: 4734/م الف  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 155/95خواهان محمد رضا صدر کرمی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
وز.......  ده است . وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه به طرفیت سمیه کنعانی  تقدیم نمو
دن  مورخ 95/3/29ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
25مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  4735/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

شفیعی  خانم  وکالت  با  فتوحی  اهلل  وح  ر 941632خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یم دهقانی   یم – کر زند کر یم دهقانی فر دادخواستی مبنی بر:مطالبه سفته به طرفیت مر
 11/30 مورخ 95/3/23ساعت  یکشنبه   وز ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
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 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

اختالف  الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل  شماره: 4754/م 
اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یم  مر )وکیل  وتن  فر رضا  علی  221/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .  مظاهری( دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت نعمت نوری  تقدیم نمو
وز.......  مورخ 95/3/31ساعت 11:30 تعیین گردیده است.  وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
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 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شماره: 4760/م 
اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  سعیدی   سهراب  خواهان   262  -95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  فر  راد  یدون  فر طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی 
وز ............. مورخه 95/3/26 ساعت 11:30 تعیین گردیده با توجه به  برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول المکان بو
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  خیابان 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
حل  شورای   6 شعبه   - اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   6 شعبه  دفتر  مدیر  الف  4749/م  د.شماره:  شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

242 خواهان عباس بندانی   دادخواستی مبنی  ونده کالسه 95-  در خصوص پر
بر:الزام خوانده به حضور در دفتر خانه در خصوص نقل و انتقال سند یکدستگاه 
ده است  نمو تقدیم  زهی   ارباب  بی  بی  مه   – به طرفیت حمید مجیدی  وه 405   پژ
تعیین   11:00 ساعت   95/3/26 مورخه   ............. وز  ر برای  رسیدگی  وقت   .
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا –  وبه ر سجاد- اول  خیابان ارباب – ر
پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
یک  شماره  مجتمع   32 شعبه  دفتر  مدیر  الف  4375/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

ونده:  پر شماره   95/2/5 تنظیم:  یخ  تار  9509976825300120 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   941009 شعبه:  بایگانی  شماره    9409986825300906
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه    9409986825300906
شاه  جلیلی  سجاد  آقای  خواهان:    9509976825300120 شماره  نهایی  تصمیم 
نشانی  به  احمد  زند  فر احمدیان  مهدی  آقای  وکالت  با  قربانعلی  زند  فر منصوری 
شاهین   امالک  مشاور  فوقانی،  ط  بی،  غر نیکبخت  خیابان  اصفهان،  اصفهان، 
خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  یداله  زند  فر بانشی  علیرضا  آقای  خوانده: 
خسارت  مطالبه   .3  ... بابت  وجه  مطالبه   .2 دادرسی  خسارت  مطالبه   .1 ها: 
را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  تادیه   تاخیر 
خصوص  در  دادگاه  نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم 
مهدی  آقای  وکالت  با  قربانعلی  زند  فر منصوری  شاه  جلیلی  سجاد  آقای  دعوی 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  یداله  زند  فر فر  بانشی  علیرضا  آقای  طرفیت  به  احمدیان 
انضمام  به   94/7/30 مورخ  عادی  سند  فقره  یک  وجه  بابت  یال  ر میلیون  هفتاد 
ونده  خسارت دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پر

اینکه  به  نظر  و  مدرکیه  سند  مصدق  ونوشت  ر و  تقدیمی  دادخواست  مالحظه  و 
و  نگردیده  قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر  ابالغ  با وصف  خوانده 
در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت 
و  ایراد  از  مصون  خواهان  ابرازی  مستندات  و  ده  ننمو اقامه  باشد  خویش  ذمه 
تعرض مانده لذا با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 519، 
بر  حکم  مدنی  قانون   650 ماده  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،194  ،198
یال بابت اصل خواسته و مبلغ  محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ هفتاد میلیون ر
طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  دو  و  چهل  و  هشتصد 
مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  تعرفه 
این  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  وصول  لغایت   94/9/3 یخ  تار از 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن  رای غیابی و ظرف 20 ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان  تا بیست ر

 است.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ طاهری    4800/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    95/01/23 تنظیم:  یخ  تار   9509970350200083 دادنامه:  شماره 
9409980350200979  شماره بایگانی شعبه: 941121   خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با  زمانی  علیرضا  آقای  نمایندگی  به   )429709 ثبت  شماراه  عام  سهامی  )شرکت 
زند عباس به نشانی اصفهان، خ نظر شرقی، کوچه  وکالت خانم فهیمه احمدی فر
میرباقری   آقای  وکالت  دفتر  همکف  طبقه   ، آسیاب  مجتمع  زارعی،  احمد  شهید 
زند تقی به نشانی مجهول المکان  خواسته  خوانده: آقای رضا رضائی کوجانی فر
خسارت  مطالبه   .3 تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .2 چک   وجه  مطالبه   .1 ها: 
بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  دادگاه  دادرسی   
خواهان  دعوی  خصوص  در  دادگاه  نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
رضا  خوانده  بطرفیت  احمدی   فهیمه  خانم  وکالت  با  اصفهان  اقتصاد  مهر  بانک 
د و یک  د و دو میلیون و ششصد و نو رضایی کوجانی به خواسته مطالبه مبلغ نو
یال وجه چک به شماره 492827 مورخ 94/7/1 عهده  هزار و پانصد و شانزده ر
نظر  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز احتساب  با  اصفهان  صادرات  بانک 
به دادخواست تقدیمی وفتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه 
لت بر اشتغال ذمه خوانده  از ناحیه بانک محال علیه که اساسا دال چک صادره 
دعوی  از  اطالع  با  خوانده  اینکه  و  دارد  را  فوق  مبلغ  میزان  به  خواهان  قبال  در 
دعوی  به  نسبت  و  نشده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  رسیدگی  یان  جر و  وحه  مطر
دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است 
لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخیص و مستندًا 
به مواد 310، 311، 312 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 
یه آن مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام خوانده را  قانون چک و استفسار
د و یک هزار و پانصد و شانزده  د و دو میلیون و ششصد و نو به پرداخت مبلغ نو
یال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ سه میلیون و دویست و پنجاه و چهارهزار و  ر
حق  درصد  شصت  پرداخت  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر پنج  و  چهل  و  هفتصد 
تاخیر  خسارت  پرداخت  و  بدوی  مرحله  در  قانونی  تعرفه  مطابق  وکیل  الوکاله 
رسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه  یخ سر تادیه از تار
از  وز  ده و ظرف مدت 20 ر در حق خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی بو
ده و ظرف مدت  یخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای بو تار
اصفهان استان  مرکز  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  دیگر  وز  ر  20 
ـ محمد علی معقولی      می باشد.رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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فواید پیاده روی پس از شام 
گــر عــادت داریــد پــس از شــام جلــوی تلویزیــون  ا
بــا  را  آن  اســت  بهتــر  بنشــینید،  کامپیوتــر  یــا 
 ۱۵ و  کنیــد  جایگزیــن  درســت  عــادت  یــک 
دارنــد  عقیــده  کارشناســان  بزنیــد.  قــدم  دقیقــه 
شــام  از  بعــد  پیــاده روی  قــدم   ۱۰۰ دســت کم 
می کنــد  بهتــر  را  عمومی تــان  ســامت  وضعیــت 
کالــری  ســوزاندن  غــذا،  بهتــر  هضــم  شــامل  کــه 
بــدن   کنتــرل بهتــر قنــد خــون و تری گلیســرید در 

می شود.
کــه چطــور   در ایــن مطلــب برای تــان می گوییــم 
شــام  از  پــس  دقیقــه ای   ۱۵ پیــاده روی  یــک 
کمــک و از بــروز مشــکات  می توانــد بــه ســامتتان 

کنــد. جلوگیــری  گــون  گونا
گوارش کمک به      

فراینــد هضــم غــذا ســریعا پــس از خــوردن شــروع 
کــه مســئول  می شــود و شــیره و آنزیم هــای معــده 
گــوارش هســتند، در همیــن زمــان فعــال می شــوند. 
گــر فــرد پــس از خــوردن شــام قــدم بزنــد، فراینــد  ا
ترشــح آنزیم هــا بــرای هضــم بهتــر بیشــتر خواهــد 
و  بیماری هــا  از  بســیاری  از  نتیجــه  در  شــد. 
یــا  معــده  کــردن  تــرش  مشــکات شــکمی  ماننــد 
هســتند  کی  شــا آن  از  افــراد  اغلــب  بدهضمی کــه 

می شــود. جلوگیــری 
    تقویت متابولیسم

کالــری  و  ک  خــورا و  خــورد  الگــوی  از  غیــر  بــه 
دریافتــی داشــتن، فعالیــت بدنــی و تحــرک یکــی از 
عوامــل اصلــی تقویــت متابولیســم اســت. از ایــن رو 
توصیــه می شــود بعــد از خــوردن شــام پیــاده روی 
بدنتــان  در  سوخت وســاز  فراینــد  تــا  کنیــد 
تقویــت  بــدن  اعضــای  ســایر  عملکــرد  و   بیشــتر 

شود.
کمک به خواب    

ــه رختخــواب بعــد از خــوردن شــام  عــادت رفتــن ب
نیســت.  خــوب  ســامتتان  بــرای  شــک  بــدون 
چنــد دقیقــه قــدم زدن تاثیــرات شــگفت انگیزی 
گــردش  نه تنهــا  زدن  قــدم  ایــن  دربــردارد. 
اســترس  بلکــه  می کنــد،  بهتــر  بــدن  در  را  خــون 
دلیــل  همیــن  بــه  می دهــد.  کاهــش  نیــز  را 
راه  قــدم   100 تقریبــا  شــام  از  بعــد  کــه  کســانی 
لذت بخشــی  و  خــوب  شــبانه  خــواب   می رونــد، 

دارند.
گردش خون   تقویت 

اینکــه  از  از شــام غیــر  ۱۵ دقیقــه قــدم زدن پــس 
تری گلیســیرید  یعنــی  خــون،  چربــی  میــزان 
سیســتم  بــه  مــی آورد،  پاییــن  را  کلســترول  و 
کمــک  کل بــدن  گــردش خــون و خون رســانی در 
رفتــن  راه  کــه  اســت  ایــن  هــم  دلیلــش  می کنــد؛ 
در  و  می کنــد  بهتــر  را  قلــب  بــه  کسیژن رســانی  ا
بهتــری خواهیــد داشــت. گــردش خــون  نتیجــه 

کنترل میزان قند خون    
ع دوم رنــج می برنــد  کــه از دیابــت نــو اشــخاصی 
می تواننــد از فوایــد پیــاده روی پــس از شــام بهــره 

ببرنــد.
پــس از خــوردن شــام، میــزان قنــد خــون بــه دلیــل 
امــا  افزایــش می یابــد؛  مــواد  اجــزای  کــردن  خــرد 
طــور  بــه  بــدن  راه می رویــد،  شــام  از  پــس  وقتــی 
گلوکــز بیشــتری از خــون  فیزیکــی فعــال می شــود و 
خــون  قنــد  میــزان  بنابرایــن  می کنــد؛  مصــرف  را 

می شــود. تنظیــم 

سالمت

خیانت پسر به مادر
 به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز به نقل از ایران
بانکــی  اطاعــات  از  سوءاســتفاده  بــا  کــه  پســری 
ــود  ــرده ب ــه ســرقت ب ــال را ب مــادرش 270 میلیــون ری

شــد.  بازداشــت 
پلیــس  رییــس  حســینی«،  »سیدموســی  ســرهنگ 
گفــت: بــا توجــه بــه دریافــت  فتــای اســتان فــارس 
حســاب  از  غیرمجــاز  برداشــت  بــر  مبنــی  شــکایتی 
در  ع  موضــو بررســی  میانســال،  خانــم  یــک  بانکــی 
کارشناســان پلیــس فتــای اســتان فــارس  کار  دســتور 

گرفــت.  قــرار 
تخصصــی  اقدامــات  انجــام  بــه  اشــاره  بــا  وی   
عامــل  شناســایی  از  فتــا،  پلیــس  گاهــان  کارآ
فــرد  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  غیرمجــاز  برداشــت 
دســتگیری  از  پــس  اســت،  زن  ایــن  پســر  کــه 
ع  موضــو بــه  فنــی  تحقیقــات  در  پلیــس،  توســط 
اعتمــاد  مــورد  می گویــد  و  کــرده  اعتــراف  اتهــام 
بانکــی  رمزهــای  تمامــی  همیشــه  و  بــودم  مــادرم 
مــادرم  و  مــن  فقــط  را  بانــک  عابــر   کارت هــای 

می دانستیم. 
 وی ادامــه داد: ایــن جــوان بــه دلیــل اینکــه چنــد 
کشــور  کــه رؤیــای تحصیــات در یــک  ســالی بــوده 
اروپایــی را در ســر داشــته، چنــد روز پیــش در اینترنــت 
کشــور  ج از  ــر تحصیــات در خــار گهــی مبنــی ب یــک آ
خرید هــای  اینکــه  تصــور  بــا  و  کــرده  مشــاهده  را 
بــه  تصمیــم  اســت  پیگیــری  غیرقابــل  اینترنتــی 
انتقــال پــول از حســاب مــادرش بــه حســاب آن فــرد 

می گیــرد. مدنظــر 
گفــت: بــا توجــه   رییــس پلیــس فتــای اســتان فــارس 
کامــل مــادر بــه فرزنــد خــود، رویارویــی  بــه اعتمــاد 
فتــا،  پلیــس  در  متهــم  و  مجــرم  عنــوان  بــه  آنــان 
کــه بهــت  صحنــه ای غیرمنتظــره را بــه وجــود آورد 

مــادر را در پــی داشــت. 
کــرد  درخواســت  شــهروندان  از  حســینی  ســرهنگ 
و  این چنینــی  مــوارد  از  پیشــگیری  منظــور  بــه 
فرصت طلبــی افــراد ســودجو، رمــز عبــور و اطاعــات 
حســاب بانکــی خــود را بــه هیــچ عنــوان در اختیــار 
کــس، حتــی افــراد خانــواده قــرار ندهنــد و بــا  هیــچ 
تغییــر دوره ای رمزهــای بانکــی خــود ضریــب امنیــت 

افزایــش دهنــد. را  آن 

مرگ دلخراش 3 دختر دانشجو 
در قزوین

قبــل  واژگونــی خــودرو ســمند ســاعتی  در حادثــه 
در مقابــل دانشــگاه آزاد قزویــن ۳ دختــر دانشــجو 
حادثــه  ایــن  باختنــد.  جــان  دلخراشــی  طــرز  بــه 
کمربنــدی اتفــاق   ســاعتی پیــش زیــر پــل اتوبــان 
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  افتاد.رییــس 
فوریت هــای پزشــکی اســتان قزویــن بــا اعــام ایــن 
ح داد: در  خبــر جزییــات ایــن حادثــه را این گونه شــر
ســاعت ۱۱ و 37 دقیقــه بــا اعــام یــک مــورد حادثــه 
تصــادف در ورودی جــاده باراجیــن، بــه ســرعت ۲ 
دســتگاه آمبوالنــس از پایگاه هــای رازی و مینــودر 
درعــرض  کــه  شــدند  اعــزام  حادثــه  محــل  بــه 
حادثــه  محــل  بــه  آمبوالنــس  اولیــن  دقیقــه   ۳ 

رسید.
ایــران حادثــه  بــه  ادامــه  نامــدار در  دکتــر پیمــان 
ســمند  ســواری  خــودرو  حادثــه،  ایــن  در  گفــت: 
در  قزویــن  شــهر  ســمت  بــه  آزاد  دانشــگاه  از  کــه 
ســیمانی  پایــه  بــا  برخــورد  از  بعــد  بــود  حرکــت 
کمربنــدی قزویــن واژگــون شــده و ۳  آزادراه  پــل 
از آن پرتــاب شــدند  ج  بــه خــار سرنشــین خــودرو 
کــه متاســفانه بــه علــت آســیب وارده، هــر ۳ نفــر 
علــت  بــه  بودنــد  ســاله   ۲۰ و   ۱۹ خانم هــای  کــه 
آســیب های جــدی بــه ســر و ســایر اعضــای بــدن 
داده ازدســت  را  خــود  جــان  دلخراشــی  طــرز   بــه 

 بودند.
کمربنــد  داشــتن  علــت  بــه  کــه  خــودرو  راننــده   
و  بــود  بــرده  در  بــه  ایــن حادثــه جــان  در  ایمنــی 
توســط  بــود،  دیــده  جزیــی  متعــدد  آســیب های 
جهــت  رازی  بیمارســتان  بــه  اعزامــی  آمبوالنــس 

شــد.  منتقــل  تکمیلــی  درمــان 
گــزارش تکنیســین های اعزامــی، ایــن خانــم  بنــا بــر 
۲۱ســاله بــه علــت شــوک حادثــه در شــرایط روحــی 
نامســاعد ) ســندرم آســیب های پــس از حادثــه( بــه 

ســر می بــرد.

حوادث پنجشــــنـبه  23  اردیبهشت ماه  1395 ـــمـــاره 152 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره 11
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1- شاعر ایرانی - جنس مذکر  - دشت
 2- حیوان نجیب - از جانوران سمی -  قورباغه درختی 

- تکرار حرف
3- همدم و ... -  چاقو

4- پدر تازی - خداحافظی همیشگی - همه پرسی
5 - قاضی - از کشورهای باستانی - دشت و...

6 - زمین ترکی - از شهر های آذربایجان غربی
7 - نشانی - پرستش - هر تنه ای دارد 

8 - نوعی خوراک مرغ - طمع - قوس
9 - آخر - خط و نشان -  درون

10 - مرغ سعادت - از سوغات یزد - رییس گله - 
صحبت بی تعارف

 11 - کنایه از آدم بدیمن - نام رود خانه ای معروف
 - "نه" ترکی

12 -  دست نخورده و  نو -  دمپایی - گوهر - عامیانه 
تکان

13 - سازنده جدول عناصر -  در روز های بارانی سقفی 
همراه است!

14 - روپوش لباس عروس - پسر نوح
15 - نام دیگر سلطان جنگل - جوان - نوعی بیماری

1 - فیزیکدان معروف قرن 18 میالدی - از سروده های پاسخ 
1 افقی

2 - خاک مجسمه سازی - از نزوالت آسمانی - مشکل بیشتر 
جوانان برای ازدواج

3 - کنایه از زیر حرف زدن - از القاب رستم -  ابزار کشاورزی
4 - مخفف مورچه - اصطالح عامیانه راست و ردیف شدن 

کارها - اورجینال
5 -  اسب ایرانی -  کافی - نوعی دستگاه موسیقی

الت موسیقی 6 - اسم ترکی پسرانه - مایه ای کشنده - از آ
7 - از شهر های قدیمی ایران - یار رامین -  فالگیر - روز 

نیست
8 - لطیف - از ظروف آشپزخانه - مجلس آمریکا

9 - صورت - دست ساز بشر برای تحمل و نگهداری چیزی - از 
اجزای صورت

10 -  زخم شدید - گیاه چتر شکل
11 -  مقابل تر -  سمت و طرف - بی مو

12 - النه زنبور - تیم فوتبال معروف انگلستان
13 - بشر - گاه از نهاد برآید - لیز

14 - سر و ته -  فیلمنامه - برگ برنده
15 - پشیمان - برابر و مساوی - بازیکن ایرانی تیم فوتبال 

اوساسونا

عمودیافقی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

امام علی علیه  السالم:

ــه  ــی ک ــتند و کس ــرب هس ــرق و مغ ــه مش ــه منزل ــرت ب ــا و آخ دنی

ــود  ــک ش ــی نزدی ــه یک ــدازه ب ــر ان ــد ه ــان آن دو راه می پیمای  می

از دیگری دور می شود.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

تمام ابری

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

26   ْC

21   ْC

29   ْC

31   ْC

11   ْC

6   ْC

11   ْC

17   ْC

پاسخ جدول شماره 12 سودوکو

ذرهم یا درهم
شــخصی در قــرآن مــی نگریســت و پیوســته مــی گفت:چقــدر ارزان 
کــه بــا یــک درهــم  قیمــت اســت؛ ایــن از فضــل خداونــد اســت 

هرچــه بخواهــم می خــورم و بهــره منــد می گــردم. 
گرفــت؛ پــس از مشــاهده آن صفحــه  شــخصی دیگــر قــرآن وی را 

دیــد مقصــود او ایــن آیــه اســت: 
کلوا و یتمّتعوا؛بگذار آن ها بخورند و بهره گیرند.  ذرهم یأ

و او آیه را به اشتباه این گونه می خواند:
کلــوا و یتمّتعــوا؛ درهمــی بدهیــد، هرچــه می خواهیــد  یأ درهــم 

بخوریــد و بهــره بگیریــد.
 

مرد یک چشم
کــه یــک چشــمش نابینــا بــود، بــه امــام جماعتــی اقتــدا  مــردی 
لــه  »الــم نجعــل  را خوانــد.  آیــه  ایــن  نمــاز  امــام در  بــود.  کــرده 
عینیــن«؛ یعنــی آیــا بــرای او )انســان( دو چشــم قــرار ندادیــم؟

گفــت: بــه خــدا قســم، نــه! تنهــا یــک چشــم اســت و ایــن بــار  مــرد 
گفتــی. دروغ 

 
ذوالقرنین

بچه هــا بهلــول را اذیــت می کردنــد و بــه او ســنگ می زدنــد. بهلــول 
بــرای فــرار از دســت آنــان بــه خانــه ای پنــاه بــرد؛ تــا وارد شــد مــردی 
ــاذا القرنیــن اّن  گفــت: »ی گیســوی بلنــد دیــد و بی درنــگ  ــا دو  را ب
یاجــوج و ماجــوج مفســدون فــی االرض…«؛ ای صاحــب دو شــاخ، 
ــی در اختیــارت  ــا مال یاجــوج و ماجــوج در زمیــن فســاد می کننــد آی

قــرار بدهیــم تــا میــان مــا و آن هــا ســدی قــرار دهــی؟
 مــرد گیســو بلنــد خوشــش آمــد و برخاســت و در را بســت و بــه او پناه 

داد.

چربــی  و  شــکر  نمــک،  مصــرف  در  زیــاده روی 
نهایــت  در  و  می شــود  بــدن  در  آب  تجمــع  باعــث 
کاهــش  جــذب مرکبــات، ویتامیــن B و پروتئیــن را 
چــرب  و  شــور  غذایــی  وعده هــای  لــذا  می دهــد؛ 
توجــه  بایــد  می شــوند.  شــکم  ورم  ایجــاد  ســبب 
کلیــوی  کــه نگهــداری ادرار، بیماری هــای  داشــت 

دارد. بــه همــراه  را  مفاصــل  التهــاب  و  ریــه 
 دیورتیــک )diuretics( یــک شبیه ســاز دفــع آب و 
اســت.  ادراری  تناســلی  از طریــق دســتگاه   ســموم 
حــاوی  غذاهــای  ماننــد  غذاهــا  بعضــی  واقــع  در 
گیاهــان حــاوی آب بــه عنــوان دیورتیــک  پتاســیم و 

می کننــد. عمــل  طبیعــی 
طبیعــی  دیورتیک هــای   

از: عبارتنــد 
مقــدار  در  ســبز  چــای   -

ن ا و ا فــر
چای خــوری  قاشــق   ۲  -
ســرکه ســیب وآب را مخلــوط 
کــرده و ۲ یــا ۳ وعــده در روز 

کنیــد. مصــرف 
کــه منبــع  - چــای قاصــدک 

اســت. پتاســیم 
کی هــای حــاوی آب فــراوان چــون هندوانــه  - خورا
گوگــرد بــوده و عملکــرد  و خیــار سرشــار از ســیلیکون و 

کلیــه را افزایــش می دهنــد.
کلیــه  کــه سرشــار از آلکالوییــد و بــرای  - مارچوبــه 

بســیار مناســب اســت.
و  افزایــش می دهــد  را  بــدن  متابولیســم  - ســاالد، 

ســموم بــدن را از بیــن می بــرد.
 C و   A ویتامین هــای  از  سرشــار  فرنگــی  گوجــه   -
کلیــه دفــع  اســت و حجــم زیــادی ســم را از طریــق 

. می کنــد

گوجه فرنگــی ســبب دفــع ســموم از بــدن  - مصــرف 
می شــود.

 غذاهای غنی از پتاسیم:
مــوز  چــون  غذایــی  مــواد  ایــن  کمــک  بــه 
زردآلــو  و  توت فرنگــی  ماســت،  گوجه فرنگــی، 
قابــل  نکتــه  امــا  کــرد؛  دفــع  را  بــدن  آب  می تــوان 
کــه در صــورت وجــود مشــکات  توجــه ایــن اســت 
کلیــوی، مصــرف بیــش از حــد پتاســیم ضربــان قلــب 
می کنــد. درد  دچــار  را  ماهیچه هــا  و  نامرتــب  را 

گیاهان ادرارآور :  
گیاهــان چــون انگــور و چــای Uvin خاصیــت  ایــن 

دارد. ضدعفونی کنندگــی 
نیــز  جعفــری  و  عرعــر  درخــت 
افزایــش  را  کلیــه  عملکــرد 
بیــن از  را  ســموم  و   می دهنــد 

 می برند.
ــی و  ــک، چرب ــرف نم ــر مص تاثی

ــدگاری آب  ــر مان ــکر ب ش
مصــرف نمــک، چربــی و شــکر 
کــه  چــرا  دهیــد؛  کاهــش  را 
آب  مانــدگاری  باعــث  ســدیم 
در بافت هــای بــدن می شــود. همچنیــن غذاهــای 
ایــن  از  نیــز  گ  و هــات دا شــده  فــرآوری  کنســروی 

هســتند. غذاهــا  دســت 
 مراقب بدن خود باشید

دیگــر  و  پیــاده روی  ورزش،  روزانــه  اســت  الزم 
فعالیت هــای بدنــی را بــه برنامــه روزمــره خــود اضافه 
ویتامین هــای  جبــران  بــرای  همچنیــن  کنیــد. 
مصــرف  فــراوان  را  میــوه  و  ســبزی  بــدن،  حیاتــی 
فرامــوش  را  آب  لیــوان   8 روزانــه  مصــرف  کنیــد. 
کــه باعــث مــی شــود ارگانیســم هیدراتــه  نکنیــد؛ چــرا 

دارد. نگــه  بــدن  در  را  کمتــری  آب 

کت سیگار   تاثیر تصاویر روی پا

بر مغز افراد سیگاری

نتایــج تحقیقــات صــورت گرفتــه توســط پژوهشــگران آمریکایی 
پیام هــای  یــا  منزجرکننــده  تصاویــر  ج  در می دهــد،  نشــان 
ــر  کــت ســیگار، تاثیــر جالــب توجهــی ب ــر روی پا هشــداردهنده ب

مغــز افــراد ســیگاری  می گــذارد.
عملکــرد  پژوهــش،  ایــن  در  پنســیلوانیا  دانشــگاه  محققــان 
تصویــر   24 مشــاهده  هنــگام  در  را  ســیگاری  فــرد   19 مغــزی 
حــاوی پیام هــای هشــداردهنده بــا اســتفاده از دســتگاه ام  آر 

آی مــورد بررســی قــرار دادنــد.
احساســی  محتــوای  بــا  عکس هایــی  شــامل  تصاویــر  ایــن   
ســیگاری  افــراد  ریــه  وضعیــت  ماننــد  هشــداردهنده  و 
دندان هــای خــراب و جســد، بــه همــراه تصاویــری بــا محتــوای 
قبــر ســنگ  و  کســیژن  ا ماســک  ماننــد  کمتــری   احساســی 

 بودند.
بــار  کــه  تصاویــری  نشــان می دهــد  آمــده  بــه دســت  نتایــج   
در  فعالیــت  افزایــش  موجــب  داشــتند،  زیــادی  احساســی 
کــه درگیــر تــرس و ایجــاد خاطــرات  قســمت هایی از مغــز شــدند 
 طوالنی مــدت هســتند؛ ایــن تصاویــر همچنیــن میــل بیننــده 

کاهش می دهد. را برای کشیدن سیگار 
یــا  ک تر  ترســنا عکس هــا  هرچــه  محققــان،  گفتــه  بــه   
کاهــش  بــا  ســیگار  مصــرف  میــل  باشــد،  منزجرکننده تــر 
مجلــه در  پژوهــش  ایــن  می شــود.  مواجــه   بیشــتری 

 Tobacco Control منتشر شده است. منبع :ایسنا

دفع آب های زائد بدنایستگاه لبخند 

سالرد اویو�ن )بولیوی(

ــن  ــوی اســت. ای ــی از مناظــر تجســمی بولی ــو، ی ــه آلتیپالن ــوه در میان ــان نمــی انب ــک بیاب ســالر، ی

مــکان، بیابــان همــوار و وســیعی اســت کــه نــور خورشــید را چنــان منعکــس می کنــد کــه بــا آســمان 

معمــول وجــود دارد  اثــر تقــار�ن ایجــاد مــی کنــد. در ایــن بیابــان چندیــن دریاچــه بــا رنگ هــای غ�ی

کــه علــت آن وجــود رســوبات معــد�ن اســت.


