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یا                                    می شود  تلویزیون  سهم  پوراحمد  سریال   7 می رسد  پایان  به   2017 سال  تا  بم  ارگ  مرمت 
8 در نشست روابط عمومی و امور بین الملل کالنشهرهای کشور مطرح  5 مهریه، پیرمرد 72 ساله را زندانی کرد   نمایش خانگی؟ 
8 پسابرجام، دوران بهبود  4 شگفت آور   ترین گیاه دارویی زمین  شد: قدردانی از فعالیت های ویژه روابط عمومی شهرداری اصفهان
3 اشتباهی که جام را از پرسپولیس و برانکو  3 وعده های جدید طیب نیا به سرمایه گذاران خارجی  وضعیت اقتصادی کشور است 
2 اسراییل و تمام  6 صالحی: فرآیند غنی سازی در حال پیشرفت است    6 نیمه شعبان در بهشت زهرا با یاد حجازی  گرفت  

خاورمیانه در تیررس موشک های ایران است        سال 95 ناجی آب های زیرزمینی می شود

یکشنبه  26 اردیبهشت ماه 1395  || 08 شعبان  1437  ||  15 می 2016  ||  شماره 154  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

 تخریب 12 هزار هکتار 
از زمین های شرق اصفهان

تامین نیاز صنایع پایین دستی 

اولویت فوالد مبارکه اصفهان 

کشور نگاهی به نظام بانکی 

 بانکداری اسالمی 
از عمل تا واقعیت

 جام قهرمانی 
به مهد فوتبال ایران رفت

گفت وگوی  کریمی در  سرهنگ جهانگیر 
کرد: ح  کیمیای وطن مطر اختصاصی با 

 ساماندهی پارکینگ ها 
و پارکومترهای اصفهان
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می خواهم برای مدافعان 
حرم بخوانم

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مدیران، مدرسان و طالب حوزه های علمیه تهران: 

 تداوم حضور 
روحانیون و مردم 

 استمرار حرکت انقالب 
را ممکن کرده است

تربیت دانش آموز انقالبی و شاخص ها )1(     

برگزاری جشن سقا برای دومین سال متوالی در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

له
قا

رم
س آن  راس  در  و  اسالمی  جامعه  امروز  رسالت 

جوانان  و  دانش آموزان  تربیت  و  تعلیم  نظام، 
این  به  نیل  برای  که  است  انقالبی  و  بانشاط 

انقالبی  فرزندانی  به  دستیابی  و  متعالی  هدف 
شناخت.  را  انقالبی  آموز  دانش  شاخص های  باید 
و  انقالبی  نسلی  تربیت  شاخص های  است  بدیهی 
که در  گیر و طوالنی است  همراه با انقالب بسیار فرا
خواهیم  آن  به  کوتاه  لیکن  نمی گنجد؛  مقاله  این 
که با وجود آن می توانیم  پرداخت؛ اولین شاخصی 
باشیم  داشته  را  انقالبی  دانش آموز  تربیت  ادعای 
روحیه  باید  اول  قدم  در  است؛  آرمان خواهی 
آرمان طلبی را با روش های و تکنیک های مختلف 

در بچه ها زنده نگه داریم.
»انسان های  تربیت  بر  را  اصل  که  انقالب هایی 
خداپسند  جامعه  یک  تاسیس  و  گذاشته اند  الهی« 

را آرمان عالی خود قرار داده اند ...

مراسمی  در  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  عامل  مدیر 
گفت: شرکت آبفای  که به مناسبت روز سقا برگزار شد، 
که والدت  استان اصفهان به وزارت نیرو پیشنهاد داد 
نامگذاری  سقا  روز  را  العباس)ع(  ابوالفضل  حضرت 
استان  آبفای  شرکت  که  است  حالی  در  این  کنند. 
اصفهان والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( را برای 
که در امر  گرفته و از افرادی  دومین سال پیاپی جشن 
برتر  سقای  عنوان  به  کنند،  می  تالش  بسیار  آبرسانی 

تقدیر به عمل می آورد.

کید بر الگو برداری از حضرت  مهندس هاشم امینی با تا
حضرت  ساخت:  خاطرنشان  العباس)ع(  ابوالفضل 
اعتقاد  با  کربال  واقعه  جانباز  العباس)ع(،،  ابوالفضل 

گام برداشت. که داشت در راه اهداف خود  راسخی 
اصفهان  استان  آبفای  برتر  سقای   40 از  تقدیر  با  وی 
از  العباس)ع(  ابوالفضل  حضرت  والدت  روز  در  گفت: 
در  که  اصفهان  استان  آبفای  صنعت  فعاالن  از  نفر   40
اقصی نقاط استان تالش بسیاری در جهت برخورداری 
تقدیر  دادند،  ج  خر به  آبفا  خدمات  از  مشترکان 
همچنان  برتر  سقاهای  این  می رود  انتظار  می شود؛ 
مابقی  و  دهند  ادامه  خود  موثر  فعالیت های  به 
 کارکنان هم از اینکه توفیق سقایی به آن ها داده شده 
کنند  سعی  وجود  تمام  با  و  باشند  سپاسگزار 

خدمت رسان خوبی برای مردم باشند.
سقایان  از  تقدیر  بر  عالوه  سقا  روز  جشن  در  همچنین 
برتر شرکت آبفای استان اصفهان از 48 نفر از جانبازان 
شرکت  در  کنون  ا هم  که  مقدس  دفاع  سال  هشت 
هستند  فعالیت  به  مشغول  اصفهان  استان   آبفای 
به  تقدیر  مقدس  دفاع  دوران  در  آنان  رشادت های  از 

عمل آمد.
از  تأسی  با  باید  استان  آبفای  صنعت  فعاالن  بنابراین 

ایثار  تقوا،  رفتاری آن حضرت مانند  بارز  شاخص های 
آن هاست  عهده  بر  که  فعالیت هایی  به  تعهد  و  وفا 
گر کارکنان شرکت این خصیصه های  بپردازند. مطمئنا ا
سرلوحه  را  العباس)ع(  ابوالفضل  حضرت  اخالقی  بارز 
بهترین  به  محوله  وظایف  دهند،  قرار  کارها  انجام 
ایثار  تقوا، تعهد،  که  انجام می گیرد؛ چرا  شکل ممکن 
و دقت مانع از اهمال کاری می شود و این چنین فعاالن 
این عرصه می توانند با تالش جمعی، زمینه های ارتقا 

و توسعه خدمات آبفا به مشترکان را فراهم سازند.

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

باید مردم در عمل،  آثار و نتایج برجام را 
احساس کنند

ابیانه و سیل گردشگران

کشت گیاهان دارویی 

در بیش از 2هزار هکتار 

 از اراضی چهارمحال 

و بختیاری

گردشگر در یک روز ورود 40 هزار 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره  ۴/۹۴/۱۵۳۰ مــورخ ۹۴/۹/۹ شــورای اســامی شــهر  در 
نظــر دارد مزایــده  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول (

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

چاپ دوم 

 

ردیف 

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

شماره )2( فوالدشهر

 مبلغ پایه هر ماه شماره مزایده
)به ریال(

وز شــنبه مــورخ ۹۵/3/8 جهــت اطــاع از شــرایط و  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
شــرکت در مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )به ریال(

 1
۹۵/29502/520/000۴/200/000

۹۵/.۲/18

دعوت به همکاری

تلفن تماس: 031-32298058 

وزنامه کیمیای وطن دعوت به همکاری می نماید: ر
۱- خبرنگار 

۲- عکاس
یاب مجرب  ۳-  بازار

پرداز با گواهینامه موتور ۴- کار
۵- خدمتکار 

۶- طراح آشنا به ایندیزاین ، گرافیک، فتو شاپ 

Esfahan.kimia@gmail.com
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 تربیت دانش آموز انقالبی 
و شاخص ها )1(                            

ادامه از صفحه یک: 
 در ایــن انقالب هــا فقــط تامیــن معــاش دنیــوی و آســایش 
عمومــی مــالک نیســت؛ بلکــه غــرض اصلــی بــه کارگیــری ایــن 
ابــزار بــرای تحقــق وضعیتــی متعالی تــر در درون جامعــه اســت 
کــه افــراد  و آن اینکــه جامعــه ای صالــح و پــاک ایجــاد شــود 
در درون آن بتواننــد بــه تکامــل معنــوی خویــش نایــل آینــد. 
انقــالب بــزرگ حضــرت رســول)ص(، نمونه عالی ایــن دیدگاه 
اســت و در عصــر حاضــر »انقــالب اســالمی ایــران« را داریــم 
بــر متصدیــان  کــه در نــوع خــود منحصربه فــرد می باشــد و 
کــه بــه ایــن اصــل مهــم توجــه و برنامــه  تعلیــم و تربیــت اســت 
و  بیاورنــد  بــار  آرمان خــواه  را  دانش آمــوزان  باشــند  داشــته 
ــن  ــازند. دومی ــنا س ــالمی آش ــالب اس ــای انق ــا آرمان ه ــان را ب آن
شــاخص، دینمــداری اســت؛ وقتــی آرمان خواهــی بــا دیــن گــره 
ــر از  گ ــی ا ــد و آرمان خواه ــدا می کن ــق پی ــت منط ــورد، آن وق خ
آموزه هــای وحیانــی باشــد، آن وقــت جهــت پیــدا می کنــد 
و هرچــه تدّیــن بچه هــا تقویــت شــود، انقالبی تــر خواهنــد 
یــا دینداری،بســیار اســت.  بــود. شــاخص های دینمــداری 
کوتــاه ارایــه  از ایــن رو نمی تــوان همــه آن هــارا در یــک نوشــتار 
کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه  کرد.احــکام و دســتوراتی کــه پیامبــر ا
کــه  کــرده و نیــز احادیثــی  از طریــق وحــی بــرای بشــر دریافــت 
از خــود آن حضــرت و امامــان معصــوم علیهــم الســالم روایــت 
کــه  شــده اســت، همگــی شــاخص های دینمــداری هســتند 
بایــد توســط دینــداران و مومنــان بــه اجــرا درآینــد تــا آنــان بــه 
 کمــال معنــوی برســند و رســتگار و ســعادتمند شــوند. بایــد 
کــه باور هــای قلبــی و اعتقــادات  بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
کــه  دینــی همچنیــن نوعــی عمــل باطنــی شــمرده مــی شــوند 
همــراه بــا دو بخــش دیگــر دیــن  یعنــی اخالقیــات و احــکام 
فقهــی- کــه جنبــه اجرایــی دارنــد - همگــی شــاخص های 
دینــداری بــه شــمار می آینــد. دقــت و بررســی در متــون دینــی 
کــه بعضــی  )قــرآن و روایــات( انســان را بــه ایــن بــاور می رســاند 
از آموزه هــا و مفاهیــم دینــی، نمــاد همــه احــکام و معارف دینی 
کلیــدی  بــه حســاب می آینــد و بــه اصطــالح شــاخص های 
آن هــا بــه  پایبنــدی  کــه  طــوری  بــه  می شــوند؛   محســوب 
گویــا پایبنــدی بــه همــه دیــن و شــریعت اســت و التــزام قلبــی و 
عملــی بــه آن هــا، انســان مؤمــن را بــه ناچــار متعهــد بــه رعایــت 
گــون -  گونا احــکام و دســتورات دینــی- در ســطوح  همــه 
می گردانــد. بــه بیــان دیگــر، روح و حقیقــت دیــن و دینــداری 
در بــاور قلبــی و پایبنــدی عملــی بــه این گونــه آموزه هــا و احکام 

کلیــدی تجلــی می یابــد.  محــوری و 
دین بــاوری  و  دینمــداری  شــاخص های  مهم تریــن 
واقعــی  معنــای  بــه  و  بندگــی  و  تعبــد  روح  از  عبــارت 
انبیــا  دلیــل  همیــن  بــه  اســت؛  شــدن  عبــداهلل   کلمــه 
اوصیــا و اولیــای خــاص الهــی تمــام افتخــارات و عــزت خویش 
را در عبــد خــدا بــودن می دیدنــد؛ بــرای نمونــه، بــه فرازهایــی 
از مناجــات و دعــای امیرمؤمنــان علــی علیــه الســالم اشــاره 

می شــود: 
کفــی بــی فخــرا ان  کفــی بــی عــزا ان یکــون لــک عبــدا و  الهــی 

کمــا تحــب؛ کمــا احــب فاجعلنــی  تکــون لــی ربــا انــت 
کــه بنــده تــو باشــم و   خدایــا ایــن عــزت و ســربلندی مــرا بــس 
ایــن افتخــار برایــم بــس اســت کــه تــو پــروردگار منی؛ تــو چنانی 

کــه تــو دوســت داری.  کــن  کــه مــن دوســت دارم؛ مــرا چنــان 

سر مقاله به قلم مدیر مسئول 

 صالحی: فرآیند غنی ســازی 
در حال پیشــرفت است 

در  غنی ســازی  فرآینــد  گفــت:  صالحــی  کبــر  علی ا
طبیعــی  منابــع  و  علمــی  ظرفیت هــای  چارچــوب 

کشــور در حــال پیشــرفت اســت. 
رییــس  معــاون  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــرژی اتمــی در جلســه  جمهــور و رییــس ســازمان ان
افتتــاح ســمینار محــدود روســای نمایندگی هــای 
بــا  کشــور  از  ج  خــار در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
عنــوان »برجــام و اقتصــاد مقاومتــی، فرصت هــا و 
ــق  ــی تواف ــات فن ــریح جزیی ــن تش ــا« ضم ظرفیت ه
برجــام، در خصــوص فرصت هــای بــه وجــود آمــده 
ناشــی از توافــق برجــام ادامــه داد: رونــد پیشــبرد 
و  طبیعــی  طــور  بــه  اتمــی  انــرژی  فعالیت هــای 
مســیر  در  کشــور  راهبــردی  برنامــه  بــا  متناســب 
شــفاف و مطابــق بــا شــاخص های بین المللــی رو 

ــت. ــو اس ــه جل ب
شــدن  صنعتــی  بخــش  در  مــا  افــزود:  وی   
ارتقــای  حــال  در  کشــور،  اتمــی  فعالیت هــای 
تکنولوژیــک بــا ماشــین آالت مــدرن هســتیم و در 
ســنگین  آب  فــروش  نیــز  تجاری ســازی   زمینــه 
ــازار جهانــی جــا انداختــه و موقعیــت  را در ســطح ب
ارتقــا  اتمــی  صلح آمیــز  انــرژی  زمینــه  در  را  کشــور 

بخشــیده ایم.
ــرژی   معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان ان
اتمــی  انــرژی  خدمــات  مجموعــه  دربــاره  اتمــی 
کــرد: در حــوزه  در ارایــه خدمــات پزشــکی اظهــار 
انــواع  و  دارو  تولیــد  بــرای  مــردم  ســالمت  تامیــن 
پزشــکی تصویربــرداری  پیشــرفته   دســتگاه های 
موفقیت هــای ســودمندی را بــا رویکــرد بهــره وری 
ســازنده در چارچــوب قاعــده فایــده و هزینــه بــرای 

کشــور بــه دســت آورده ایــم. پیشــرفت 

خبر

 غیرت، راهبردی فطری 
برای مقابله با جنگ نرم دشمن   
 غیــرت یعنــی محافظــت از 

استاد و محقق دانشگاه
جواد قاسمی

کــه محاظــت از  چیزهایــی 
کشــور، مــال  آن الزم اســت؛ همچــون دیــن نامــوس  
تدبیــر  بــه  انســان ها  همــه  سرشــت  در  کــه   ... و 

آفریدگار حکیم، نهادینه شده است.
حریــم  در  غیــر  از  ممانعــت  معنــای  بــه  غیــرت 
حریــم  در  دخالــت  از  پرهیــز  و  خــود  خصوصــی 
خصوصــی غیــر، در حقیقــت ثمــره ایمــان  و شــجاعت 

اســت. اخالقــی  فضایــل  شــریف ترین  از  یکــی  و 
غیــرت از صفــات خداســت و مؤمــن غیــور، محبــوب 

خداونــد اســت.
 بدون غیرت قلب انســان واژگون می شــود  و علمای 
 اخــالق شــخص بی غیــرت را از مــردان بــه حســاب 

نمی آورند. 
نوعــی  و  داشــته  آدمــی  فطــرت  در  ریشــه  غیــرت، 
ماموریــت الهــی بــرای جلوگیــری از فســاد، تباهــی و 

می آیــد. شــمار  بــه  نابــودی 
ارزش هــا حفــظ  اســتقالل،  حفــظ  یعنــی   غیــرت 
حفــظ باورهــا، حفــظ دســتاوردها و مراقبــت از همــه 

خوبی هــا.
ــی  ــرت دین ــت: غی ــی اس گون گونا ــاد  ــرت دارای ابع غی

ملــی،  ناموســی، سیاســی، اقتصــادی و ... .
فرمودنــد:  بــاره  ایــن  در  آملــی  جــوادی  اهلل  آیــت 
»غیــرت در فرهنــگ قرآنــی،  یعنــی معرفــت هویــت 

غیرزدایــی.  و 
اجــازه  اوال  کــه  معناســت  ایــن  بــه  هــم  غیرزدایــی 
ثانیــا  و  کنــد  نفــوذ  مــا  حریــم  بــه  بیگانــه  ندهیــم 
نکنیــم.  تجســس  دیگــران  کار  در  هــم  خودمــان 
حریــم  وارد  و  دادن  راه  خــود  حریــم  در  را  بیگانــه 

 . ن نشــد غیر
 بــر اســاس چنیــن معنــای فقهــی و اخالقــی معظــم لــه 
کشــوری غنــی و برخــوردار  کشــور مــا،  بــا بیــان اینکــه 
الهــی اســت، اظهــار داشــتند:  از نعمــات و مواهــب 
کشــور   »بــا وجــود ایــن همــه منابــع غنــی در داخــل 
کشــور امــکان تولیــد آن  کــه در  کاالهــا  واردات برخــی 
برخــی  در  و  ســوء مدیریت  جــز  دلیلــی  دارد،  وجــود 

نــدارد«   مــوارد بی غیرتــی 
)و  اســت.  بــودن«  »دیــوث  مقابــل  نقطــه  غیــرت 
مــرد  بــه  »دیــوث«  دیــوث(.  مقابــل  نقطــه  غیــور 
بیگانــه  مــردان  کــه  شــود  مــی  گفتــه  بی غیرتــی 
گناهــان  از  دیاثــت  می کنــد.  وارد  همســرش  بــر  را 
از وجــود  روایتــی  کــه در  گونــه ای  بــه  اســت  کبیــره 
کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  مقــدس رســول ا
کــه دیــوث بــوى بهشــت را استشــمام  آمــده اســت 

 نمی کند.
ــد: »بهشــت  امــام صــادق علیــه الســالم نیــز می فرمای

بــر دیــوث حــرام اســت.«
کــم شــرعی  نیــز در محا ایــن رو شــهادت دیــوث  از 

 . نیســت...  پذیرفتــه 
کســانی  ســپس آیــت اهلل جــوادی آملــی فرمودنــد:  
اقتصــادی  فضــای  در  را  بیگانــگان  نفــوذ  راه   کــه 
غیــرت  از  می گشــایند  کشــور  روی  بــه  سیاســی  یــا 
یــا سیاســی برخــوردار نیســتند و دیــوث   اقتصــادی 

هستند. 
در  بســیاری  روایــات  »دیــوث«  مفهــوم  تبییــن  در 
گرامــی  منابــع اســالمی آمــده اســت؛ از جملــه: پیامبــر 
 ...« فرمــود:  ســلم  و  آلــه  و  علیــه  اهلل  صلــی  اســالم 
ُج ِمــْن َبــاِب َداِرَهــا  ُتــُه َو َتْخــُر

َ
ــُن اْمَرأ َمــا َرُجــٍل َتَتَزّیَ ّیُ

َ
أ

ُة 
َ
اْلَمــْرأ َو  وثــًا  َدّیُ یِه  ُیَســّمِ َمــْن  َثــُم 

ْ
َیأ  

َ
ــوٌث  َو ال َدّیُ َفُهــَو 

ْوُج  ــَرًة َو الــّزَ َنــًة ُمَتَعّطِ ِإَذا َخَرَجــْت ِمــْن َبــاِب َداِرَهــا ُمَتَزّیِ
ِفــي  َبْیــٌت  َقــَدٍم  ِبــُکّلِ  ِلَزْوِجَهــا  ُیْبَنــی  َراٍض  ِبَذِلــَك 
کــه همســر او آرایــش می کنــد و  ــاِر...«  هــر مــردی  الّنَ
کســی  ج می شــود، دیــوث اســت و  از درب منــزل خــار
گناهــکار نیســت. هــرگاه زن از  کــه او را دیــوث بنامــد، 
ج شــود و  در خانــه اش بــا آرایــش و بــوی خــوش خــار
همســر او بــه ایــن وضــع راضــی باشــد، بــرای هــر گامــی 
کــه برمــی دارد، خانــه ای در آتــش بــرای همســر او بنــا 

می گــردد. 
گاهــی و  بدیهــی اســت سســتی و ضعــف ایمــان، ناآ
ــی اســت  نادانــی، هوی پرســتی و شــهوترانی از عوامل

ــد.  ــش می ده ــراد افزای ــه را در اف ــن رذیل ــه ای ک
فضــای  در  چــه  امــروزی،  جامعــه  بحران هــای  در 
اقتصــادی  اجتماعــی،  مســایل  در  چــه  مجــازی، 
»غیــرت«  خارجــی،  سیاســت  به ویــژه  و  سیاســی 
کــه بایــد ابعــاد آن مــورد  کاربــردی اســت  مفهومــی 

گیــرد. قــرار  توجــه  و  بررســی 
کننــد،  گــر مــردان بــا غیــرت، احســاس مســئولیت  ا
از  را  زنــان  و  جــوان  قشــر  دو  تــوان  مــی  به راحتــی 
 ســونامی بحران هــای ناشــی از بی بندوبــاری نجــات

 داد. 
ــا غیــرت، ســبک زندگــی اســالمی-ایرانی  گــر زنــان ب ا
را دنبــال و از بیگانه پرســتی، مدپرســتی و چشــم و 
هم چشــمی بپرهیزنــد، اوضــاع بســامان خواهــد شــد.
کننــد  مســئولیت  احســاس  باغیــرت  مســئوالن  گــر   ا
اجتماعــی  و  اقتصــادی  سیاســی،  اســتقالل  بــه  و 
کننــد و از دشــمن نهراســند، در همــه ابعــاد  کشــور فکــر 

بــه خودکفایــی و اقتــدار خواهیــم رســید. 
اساســی  و  فطــری  راهبــردی  غیــرت،  بنابرایــن 
ــه شــمار  ــرم دشــمن ب ــواع جنــگ ن ــا ان ــه ب ــرای مقابل ب
ــیله ای  ــر وس ــه ه ــمن ب ــل دش ــن دلی ــه همی ــد؛ ب می آی
جامعــه  در  گرانمایــه  گوهــر  ایــن  نابــودی  پــی   در 

است.   

یادداشت

انقــالب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
جمعــی  بــا  دیــدار  در  )شــنبه(  دیــروز  صبــح  اســالمی 
علمیــه  حوزه هــای  طــالب  و  مدرســان  مدیــران،  از 
»هدایــت  دینــی«،  و  فکــری  »هدایــت  تهــران، 
حضــور  و  »راهنمایــی  و  بصیرت افزایــی«  و  سیاســی 
در عرصــه خدمــات اجتماعــی« را ســه وظیفــه عمــده 
کردنــد: طــالب بایــد بــا  کیــد  روحانیــت برشــمردند و تا
دنیــای  در  الزم،  گاهی هــای  آ و  صالحیت هــا  کســب 
ایفــای مســئولیت های  بــرای  را  امــروز خــود  متفــاوت 

کننــد. آمــاده  جامعــه  در  تعیین کننــده 
طــالب  بــه  توصیــه  بــا  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
مســئولیت های  و  ارزش هــا  دانســتن  قــدر  بــرای 
ــاز  ــورد نی ــای م ــه تخصص ه ــر هم گ ــد: ا ــی افزودن طلبگ
یــک جامعــه بــه بهتریــن شــکل وجــود داشــته باشــد 
امــا جامعــه، دینــی نباشــد، آن ملــت در دنیــا و آخــرت 
دچــار خســران و مشــکالت واقعــی خواهــد بــود و ایــن 
مســئولیت عظیــم، یعنــی تبدیــل جامعــه بــه جامعــه ای 

دینــی، بــر عهــده علمــا و روحانیــت و طــالب اســت.
ایشــان مفهــوم هدایــت دینــی را »تبییــن اندیشــه های 
تاثیــر  بــه  اشــاره  بــا  و  خواندنــد  اســالمی«  نــاب 
فضــای مجــازی در افزایــش شــبهات دینــی و وجــود 
و  منحــرف  افــکار  تزریــق  بــرای  سیاســی  انگیزه هــای 
میــدان  ایــن  کردنــد:  کیــد  تا جوانــان  ذهــن  در  غلــط 
طــالب  و  روحانیــون  و  اســت  جنــگ  واقعــی  میــدان 
ــا شــبهات و  بایــد مســلح و آمــاده، وارد عرصــه مقابلــه ب

شــوند. انحرافــی  و  غلــط  تفکــرات 
متعصــب  ارتجاعــی،  »اســالم  انقــالب  معظــم   رهبــر 
بــدون فهــم حقایــق معنــوی و دچــار جمــود در ظواهــر« 
را نمــود واقعــی تفکــرات انحرافــی برشــمردند و افزودند: 
در لبــه دیگــر ایــن قیچــی، »اســالم التقاطــی« و »اســالم 
آمریکایــی«، مشــغول مقابلــه بــا »اســالم نــاب« هســتند.
بــر  نــاب و متکــی  رهبــر معظــم انقــالب »درک اســالم 
اســالمی  اندیشــه  و  خــرد  ابــزار  بــا  را  ســنت«  و  کتــاب 
راه  افزودنــد:  و  برشــمردند  روحانیــون  مهــم  وظیفــه 
انبیــا، ترویــج ایــن تفکــر اصیــل اســت و روحانیــون نیــز 
ادامه دهنــده  همیــن راه ســعادت بخش یعنــی هدایــت 

دینــی مــردم هســتند.
هدایــت  مکمــل  را  مــردم  عملــی  هدایــت  ایشــان 
بهتریــن  بــا  افزودنــد:  و  دانســتند  آنــان  اندیشــه ای 
روش هــا، مــردم را بــه عبــادات و ظواهــر و مصادیــق 

دینــی از جملــه صــدق، امانــت، تقــوا، تــرک منکــر، امــر 
کنیــد. بــه معــروف و ســبک زندگــی صحیــح هدایــت 

ایشــان در همیــن زمینــه عمــق بخشــیدن بــه اعتقــادات 
کردنــد:  موروثــی مــردم را مهــم برشــمردند و خاطرنشــان 
کــه  ل صحیــح، اعتقــادات موروثــی را  بایــد بــا اســتدال
گــذر زمــان دچــار زوال شــده باشــند  ممکــن اســت در 

عمق ببخشید و به مسیر صحیح بکشانید.
سیاســی«  »هدایــت  خامنــه ای،  اهلل  آیــت  حضــرت 
و  روحانیــون خواندنــد  و  علمــا  مهــم  دیگــر وظیفــه  را 
کیــد مکــرر بــر ضــرورت انقالبــی بــودن  افزودنــد: علــت تا
حرکــت  اســتمرار  کــه  اســت  ایــن  علمیــه  حوزه هــای 
حضــور  بــدون  جامعــه،  و  کشــور  انقالبــِی  و  صحیــح 

نیســت. امکان پذیــر  روحانیــت  مســتمر 
کــو  رهبــر معظــم انقــالب بــا اشــاره بــه قضایــای »تنبا
نفــت«  صنعــت  شــدن  ملــی  نهضــت  و  مشــروطیت 

افزودنــد: مشــروطیت و نهضــت ملــی بــه علــت اســتمرار 
نیافتــن حضــور روحانیــت بــه اهــداف خــود نرســید؛ امــا 
کــه نگذاشــت دشــمن  هنــر امــام خمینــی)ره( ایــن بــود 

حضــور روحانیــت را در حرکــت عظیــم انقــالب و پــس 
کــه در غیــر این صــورت، نــه  کنــد؛ چــرا  از آن متوقــف 
بــه  اســالمی  جمهــوری  نــه  و  می شــد  پیــروز  انقــالب 

حرکــت خــود ادامــه مــی داد.
کردنــد:  خاطرنشــان  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
آمریکایی هــا از اول انقــالب نیــز ماننــد امــروز درصــدد 
ایــران  ملــت  عمومــی  حرکــت  از  روحانیــت  حــذف 
 بوده انــد تــا در مرحلــه بعــد، حضــور مــردم در صحنــه 
از بیــن بــرود و ســپس انقــالب بــه شکســت بینجامــد؛ 
ــده اند و  ــدف نش ــن ه ــق ای ــه تحق ــق ب ــون موف کن ــا تا ام

ــه فضــل الهــی نخواهنــد شــد. ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: در زلزلــه بیــداری 

کشــاند؛  میــدان  بــه  را  مــردم  »دیــن«،  هــم،  اســالمی 
کشــورها متفــرق  امــا چــون دســتگاه های دینــی در آن 
بــه  بیــداری  و  نیافــت  اســتمرار  کار  ایــن  هســتند، 
ــداوم  ــا در جمهــوری اســالمی، ت نتیجــه الزم نرســید؛ ام
حضــور علمــا و روحانیــون و در نتیجــه حضــور مــردم 
ــرده  ک ــن  ــالب را ممک ــت انق ــتمرار حرک ــا، اس در عرصه ه

اســت.
از تبییــن هدایــت  آیــت اهلل خامنــه ای پــس  حضــرت 
دینــی و هدایــت سیاســی، بــه ســومین وظیفــه مهــم 
در  میدانــی  نیــز  و  یعنــی »حضــور هدایتگــر  روحانیــت 

پرداختنــد. اجتماعــی«  خدمــات  عرصــه 
ایشــان افزودنــد: حضــور طــالب در خدمات رســانی بــه 
بــه  کمــک  بیمارستان ســازی،  مــردم، مدرسه ســازی، 
نیروهــای  عرصه هــا،  دیگــر  و  حــوادث  هنــگام  مــردم 
مردمــی را نیــز بــه صحنــه مــی آورد و منشــأ خدمــات 

خواهــد شــد.
رهبــر معظــم انقــالب بــا توصیــه بــه طــالب بــرای »درس 
کردنــد:  خوانــدن خــوب و تهذیــب نفــس« خاطــر نشــان 
ــرای ایفــای مســئولیت های روحانیــت  همــت خــود را ب
کــه هیــچ تخصــص دیگــری نمی توانــد جایگزیــن آن 
کار نبایــد بــه معنــای  گیریــد؛ البتــه ایــن  شــود، بــه کار 
باشــد؛  عناویــن  و  مقامــات  و  مناصــب  هدف گیــری 
ــروردگار و  کســب رضایــت پ ــد  بلکــه در همــه اوقــات بای

ــرد. گی ــرار  ــی ق امــام عصر)عــج(، هــدف اصل
از  دیگــری  بخــش  در  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــا اشــاره بــه مطالــب برخــی از اســاتید و  ســخنان خــود ب
گفتنــد: »مراقبــت از  طــالب حوزه هــای علمیــه تهــران 
اینکــه حوزه هــای علمیــه از شــیوه  طلبگــی بــه شــیوه  
آمــوزش  ح  »طــر نکننــد«،  پیــدا  گرایــش  دانشــگاهی 
گزینــش و  کــردن  اخــالق در حوزه هــا« و »منطقــه ای 
حوزه هاســت  مدیــران  مســئولیت  از  طــالب«،  جــذب 
ایــن  بررســی های الزم در خصــوص  از  پــس  بایــد  کــه 

کننــد. تصمیم گیــری  موضوعــات 
رهبــر معظــم انقــالب همچنیــن بــا اشــاره بــه قدمــت 
فضــالی  و  علمــا  و  تهــران  علمیــه  حــوزه  اهمیــت  و 
داشــته اند  حضــور  حــوزه  ایــن  در  کــه   برجســته ای 
کنــون دارای  کردنــد: حــوزه علمیــه تهــران ا خاطرنشــان 
دانســته  قــدر  بایــد  نیــز  هویــت  ایــن  و  اســت  هویــت 
ــا برجســتگانی در فقــه و علــوم عقلــی و تفســیر و  شــود ت

حدیــث، در ایــن حــوزه پــرورش یابنــد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مدیران، مدرسان و طالب حوزه های علمیه تهران: 

کرده است تداوم حضور روحانیون و مردم، استمرار حرکت انقالب را ممکن 

کــرد: در شــرایط جدیــد همــه تالش هــای  کیــد  کشــورمان تا وزیــر امــور خارجــه 
کشــور و بهبــود شــرایط  ســفرا می بایــد در راســتای پیشــبرد توســعه اقتصــادی 
معیشــتی مــردم متمرکــز شــود و مــردم در عمــل،  آثــار و نتایــج برجــام را احســاس 
کیمیــای وطــن، محمدجــواد ظریــف، در جلســه افتتاحیــه  گــزارش  کننــد. بــه 
ج  ســمینار محــدود روســای نمایندگی هــای جمهــوری اســالمی ایــران در خــار
بــا عنــوان »برجــام و اقتصــاد مقاومتــی، فرصت هــا و ظرفیت هــا«  کشــور   از 
و  فرصت هــا  تمامــی  تــا  شــده ایم  جمــع  اینجــا  در  امــروز  مــا  کــرد:  اظهــار 
اقتصــاد  ســایه  در  برجــام  از  بهره بــرداری  بــرای  را  جدیــد  ظرفیت هــای 

ــد همــه تالش هــای  مقاومتــی مــورد تبــادل نظــر قــرار دهیــم. در شــرایط جدی
کشــور و بهبــود شــرایط  ســفرا می بایــد در راســتای پیشــبرد توســعه اقتصــادی 
معیشــتی مــردم متمرکــز شــود و مــردم در عمــل،  آثــار و نتایــج برجــام را احســاس 
کننــد. ظریــف بــا تشــریح رویکــرد مخالفــان توافــق برجــام در آمریــکا اظهــار 
کــه ســابقه طرفــداری از رژیــم صهیونیســتی در  کــرد: برخــی مخالفــان برجــام 
کردنــد بــا اعمــال دیدگاه هــای تنگ نظرانــه خویــش رونــد  آمریــکا دارنــد ســعی 
کننــد. ایــن رویکــرد مخالفــان  کنــد ســاختن نتایــج توافــق برجــام را دنبــال 
نیازمنــد هوشــیاری و طراحی هــای جدیــد بــرای خلــق چشــم اندازهای جدیــد 

و پیشــبرد اهــداف جمهــوری اســالمی ایــران اســت.
وزیــر امــور خارجــه بــا تبییــن ضــرورت واقع بینــی در ارایــه تصویــر منصفانــه 
گفــت: در حــوزه اطالع رســانی نیــاز  از نتایــج بــه دســت آمــده در پرتــو برجــام 
آمــده  بــه عمــل  بــه تالش هــای  گــزارش دقیــق و واقعــی نســبت  ارایــه  بــه 
اطالع رســانی  و  مالــی  و  بانکــی  حــوزه  در  برجــام  توافــق  آثــار  تبلــور  بــرای 
کــم بــر فرآینــد برجــام داریــم و  شایســته نســبت بــه واقعیت هــای جــاری حا
کشــور در ارایــه ایــن  ج از  نمایندگی هــای جمهــوری اســالمی ایــران در خــار

بــارز و اساســی دارنــد. نقــش  گشــایش های جدیــد  رویکــرد و 

ظریف: 
کنند  باید مردم در عمل،  آثار و نتایج برجام را احساس 

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس از 
ح 200 نفــر از نماینــدگان بــرای الــزام دولــت بــه پیگیــری  طــر

اخــذ غرامــت از آمریــکا خبــر داد.
کیمیــای وطــن، سیدحســین نقــوی حســینی در  گــزارش  بــه 
ح  گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، از تدویــن طر
الــزام دولــت بــه پیگیــری جبــران خســارات ناشــی از اقدامات 
و جنایــات آمریــکا علیــه ایــران و اتبــاع ایرانــی خبــر داد و 
ح را  کنــون حــدود 200 نفــر از نماینــدگان ایــن طــر گفــت: تا
کرده انــد و در هفته هــای پیــش روی در صحــن علنــی  امضــا 

مجلــس مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
در  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  ورامیــن  مــردم  نماینــده 
ــزام دولــت بــه پیگیــری جبــران  ح ال تشــریح محورهــای طــر
ــران  ــکا علیــه ای ــات آمری خســارات ناشــی از اقدامــات و جنای
یکصــد  در  آمریکایی هــا  متاســفانه  افــزود:  ایرانــی  اتبــاع  و 
نســبت  را  بســیاری  و خســارت های  اخیــر صدمــات  ســال 
کار  کرده انــد و قطعــا بایــد ســاز و  بــه جمهــوری اســالمی وارد 
مناســب و معینــی بــرای دریافــت خســارت و مجــازات آن هــا 

وجــود داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه شــرارت آمریکایی هــا نســبت 
مــرداد   28 کودتــای  از  حمایــت  گفــت:  ایــران  ملــت  بــه 
کودتــای نــوژه، حمایــت از عــراق در  ســال 32،حمایــت از 
ــر از  ــزاران نف ــاندن ه ــهادت رس ــه ش ــاله و ب ــت س ــگ هش جن
مــردم، تــرور بیــش از 17 هــزار نفــر، خســارت ناشــی از حملــه 
بــه ســکوهای نفتــی، خســارت  ناشــی از برداشــت امــوال و 
متحــده  ایــاالت  اقدامــات  از  بخشــی  ایــران،  دارایی هــای 
کــه وزارت امــور خارجــه بایــد  علیــه جمهــوری اســالمی بــوده 

کنــد. بــرای پیگیــری حقــوق ایــن پرونده هــا اقــدام 
ح مذکــور، دولــت  نقــوی حســینی ادامــه داد: بــر اســاس طــر
تعهــدات  متحــده  ایــاالت  کــه  مــواردی  در  اســت  موظــف 
خــود در قبــال جمهــوری اســالمی ایــران، بــه ویــژه در حــوزه 
مقامــات  و  دولــت  بــه  متعلــق  امــوال  و  دولــت  مصونیــت 
راســتای  در  می کنــد  نقــض  را  ایــران،  اســالمی  جمهــوری 
ــی  ــات حقوق ــه اقدام ــات، از جمل ــه اقدام کلی ــل  ــدام متقاب اق

مقتضــی را بــه عمــل آورد.

همچنیــن  گفــت:  نهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
دولــت موظــف اســت اجــرای تصمیمــات مراجــع صالــح بــه 
کشــورهای  نفــع جمهــوری اســالمی ایــران و اتبــاع آن را در 
کــه اموالــی از ایــاالت متحــده در آن هــا وجــود دارد  ثالثــی 
کــه  کنــد. در مــواردی  در چارچــوب اقــدام متقابــل، تعقیــب 
کشــورهای ثالــث بــرای شناســایی یــا اجــرای  دادگاه هــای 
احــکام دادگاه هــای داخلــی ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه 
ایــران اقــدام می کننــد، دولــت موظــف اســت اقــدام متقابــل 
ــای  ــکام دادگاه ه ــرای اح ــایی و اج ــت شناس ــی را جه مقتض
کشــورها حســب مــورد  کشــورها یــا ســایر  داخلــی ایــران در آن 

بــه عمــل آورد.
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس  عضــو 
ح الــزام دولــت بــه پیگیــری  کــرد: بــر اســاس طــر تصریــح 
جبــران خســارات ناشــی از اقدامــات و جنایــات آمریــکا علیــه 
کــه هــر 6 مــاه یکبار  ایــران، وزارت امــور خارجــه مکلــف اســت 
کمیســیون  بــه  اقدامــات صــورت رفتــه  را دربــاره  گزارشــی 

ــد. کن ــه  ــی ارای ــی و حقوق ــیون قضای کمیس ــت و  امنی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس : عضو 

ح 200 نفر از نمایندگان برای الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا طر

»...دولــت ایــران نه تنهــا بســوی ســاخت بمــب هســته ای 
مــی رود، بلکــه بــه ســوی شــلیک آن بــه اســراییل و در 
وهلــه دوم بــه ســوی ایــاالت متحــده نیــز حرکــت می کند.«
روزنامــه  جام نیـــوز،  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه 
بــه  یادداشــتی  تایمــز )NewYorkTimes( در  نیویــورک 
کــروز، ســناتور جمهوری خــواه ایالــت تگــزاس و  قلــم تــد 
کشــور بــه  نامــزد ســابق انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن 
بررســی بحــث توافــق هســته ای و تــوان موشــکی ایــران 
پرداختــه و نوشــت: »در روز دوشــنبه، معــاون فرمانــده 
کــرد  کشــور اعــالم  ســتاد ارتــش ایــران بــه رســانه های ایــن 
کــه موشــک بالســتیک دیگــری را بــا موفقیــت آزمایــش 

کرده انــد.
 ایــن موشــک بالســتیک ایــن بــار بــه گفتــه او بــردی حدود 

کــه  کیلومتــر  داراســت و دقــت آن نیــز همان طــور   2000
گفته هــا صحــت  گــر ایــن  ادعــا شــده بــدون خطاســت. ا
داشــته باشــند، تمامــی خاورمیانــه و همچنیــن اســراییل 

در تیــررس موشــک های ایــران اســت.«
کــروز بــا اشــاره بــه عبــارت عبــری »اســراییل بایــد از   تــد 
صفحــه روزگار محــو شــود« نوشــته شــده روی موشــک 
بالســتیک ســپاه مدعــی شــد: »دولــت ایــران نــه تنهــا بــه 
ســوی ســاخت بمــب هســته ای مــی رود، بلکــه بــه ســوی 
شــلیک آن بــه اســراییل و در وهلــه دوم بــه ســوی ایــاالت 

متحــده  نیــز حرکــت می کنــد.
 ایــن اقدامــات ایــران )آزمایــش موشــک های بالســتیک( 
باعــث غیــر قابــل توضیــح شــدن اعتمــاد اوبامــا بــه حســن 
کابینــه میانــه رو او و اتمــام دوره تندروهــای  روحانــی و 

ایــران اســت. ایــران آشــکارا دشــمنی خــود بــا اســراییل 
کــرده و در ماه هــای آغازیــن  و ایــاالت متحــده را اعــالم 
کــرده  کنــون 4 موشــک بالســتیک را امتحــان  توافــق، تا
کــه پول هــای بلوکــه شــده آن هــا  اســت و در همیــن حیــن 
آزاد مــی شــود، بــرای خریــد اس 300 از روس هــا اقــدام 
رســیده  آنــان  بــه  ایــن محموله هــا  نیــز  حــال  می کننــد؛ 

اســت.«
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت ایــران غیرقابــل تغییــر اســت 
کــه درحــال تغییــر اســت ایــن اســت  افــزود: »تنهــا چیــزی 
نابودگرتریــن  بــا  را  ایــران ســالح های قدیمــی خــود  کــه 
کنــون  ــه ا ک ســالح های جهــان تعویــض می کنــد. چیــزی 
کــه چگونــه مــا توانایــی دفاعــی  مهــم اســت ایــن اســت 
ــم  ــا همکاران کنیــم. مــن ب خــود و متحدانمــان را تقویــت 

کــرد تــا از کاهــش بســته نظامــی  در کنگــره تــالش خواهیــم 
حمایتــی آمریــکا از اســراییل بــه دســت اوبامــا جلوگیــری 

کنیــم.«
عــدم  بــرای  اوبامــا  سیاســت های  از  انتقــاد  در  کــروز 
افزایــش حمایــت مالــی از رژیــم صهیونیســتی مدعــی شــد 
کــه توافــق هســته ای ایــران، اســراییل را در یــک خطــر 
گذشــته  ایــن رژیــم بیشــتر از  از  بــزرگ قــرار داده و بایــد 
حمایــت نظامــی امنیتــی انجــام داد. این ســناتور تندروی 
جمهوری خــواه بــا اشــاره تلویحــی بــه شکســت ســامانه 
موشــک های  برابــر  در  آهنیــن«  »گنبــد  موشــکی  دفــاع 
کــه موشــک های  کــرد  شلیک شــده از نــوار غــزه، اذعــان 
ســامانه  ایــن  بــرای  بالقــوه  تهدیــدی  ایــران  بالســتیک 

محســوب خواهــد شــد.

کروز در نیویورک تایمز: یادداشت تد 

اسراییل و تمام خاورمیانه در تیررس موشک های ایران است

حتما بخوانید!
اسراییل و تمام خاورمیانه در ت... یکشنبـــــه  26 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 154 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



 تخریب 12 هزار هکتار 
از زمین های شرق اصفهان

مدیــر کل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان اصفهان 
 گفــت: ببینیــد چنــد هــزار هکتــار از شــرق اصفهــان 
و  کرده ایــم  تخریــب  خودمــان  دســت  بــا  را 
ــه  ــح درج ــا مصال ــاخته ایم ت ــایش س ــای فرس کانون ه
کنیــم. بــا  کنیــم و ارز وارد  چنــدم بــه عــراق صــادر 
کشــور  کــه در  کــه یارانــه دارد، بــا آبــی  کشــور  انــرژی 
کــه در معــادالت اقتصــادی  کــی  مــا قیمــت نــدارد و خا
صفــر تومــان محاســبه می شــود، معلــوم اســت صرفــه 

می کنــد.  پیــدا  اقتصــادی 
حمیــد ظهرابــی ادامــه داد: وقتــی ســه عامــل اصلــی و 
اســتراتژیک را بــه رایــگان در اختیــار بگذاریــم، معلــوم 
اســت از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه می شــود و نتیجــه 
اینکــه ســه نفــر، 12 هــزار هکتــار از شــرق اصفهــان 
کرده انــد و برده انــد تــا بــازده اقتصــادی  را تخریــب 
کــه مشــکل  گــر پروژه هایــی  کــه ا بیاورنــد. تــا امــروز 
دارنــد و بــر سرشــان دعــوا داریــم، انجــام شــوند و آب 
کافــی بیایــد بــاز هــم 600 میلیــون متــر مکعــب  بــه حــد 
ج  کــم داریــم و بیشــتر از آنچــه داشــته ایم، خــر آب 

کرده ایــم. 
مدیــر کل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان اصفهان 
هــوا  و  آب  کیفیــت  تغییــر  هــوا،  آلودگــی   گفــت: 
و  سیل آســا  بارش هــای  طوالنــی،  خشکســالی های 
کــه می بینیــم و بــا پوســت  بی موقــع عواملــی اســت 
کــه  و تنمــان احســاس می کنیــم مشــکالتی هســتند 

ایرانمــان را بــه جــد تهدیــد می کننــد.

اضافه کاری مدیران متخلف بیمه 
مرکزی مسترد شد

شــورای  مجلــس   ۹0 اصــل  کمیســیون  رییــس 
اســالمی از اســترداد اضافــه  کاری مدیــران متخلــف 

داد.  خبــر  مرکــزی  بیمــه 
تخلفــات  دلیــل  توضیــح  در  پورمختــار  محمدعلــی 
در  گفــت:  مرکــزی  بیمــه  مدیــران  گرفتــه  صــورت 
کــه در مــوارد  قانــون پنجــم توســعه اشــاره شــده اســت 
کارگــروه از ســازمان  خــاص و فــوق العــاده و بــا تاییــد 
مدیریــت و وزارت اقتصــاد و دارایــی و چنــد دســتگاه 
دیگــر بعضــی از دســتگاه ها ماننــد بانــک و بیمــه و 
بــه  دسترســی  کــه  دولتــی  شــرکت های  از  تعــدادی 
خــود  مدیــران  بــه  می تواننــد  دارنــد،  مالــی  منابــع 

باشــند. داشــته  خــاص  پرداخت هــای 
کــه  شــده  تصریــح  مــاده  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی   
و  باشــد  مســتمر  صــورت  بــه  نبایــد  پرداختی هــا 
شــد.  نخواهــد  کاری  اضافــه  شــامل  افزایش هــا 
گفــت:  وی در خصــوص رســیدگی بــه ایــن تخلفــات 
اضافه کاری هــا  آمــده  عمــل  بــه  بررســی های  طــی 
مســترد شــده و در خصــوص مابقــی دریافتی هــا هنــوز 
ادعــای  بــا وجــود  اســت.  نگرفتــه  اقدامــی صــورت 
کــه تمامــی  ح شــده از ســوی مســئوالن ذی ربــط  مطــر
پاداش هــا و پرداخت هــا در یــک فیــش تجمیــع شــده 
اســت، ولــی ایــن پرداخت هــا غیرقانونــی بــوده اســت 

و بایــد ریشــه کن شــود.

اخبار کوتاه

در نشست خبری مدیر عامل سازمان فاوا 
ح شد: شهرداری اصفهان مطر

 منبع درآمدهای میلیاردی 
شهرداری شناسایی شد

شــهرداری  فــاوا  ســازمان  عامــل  مدیــر   
کیمیای و طن

   زهرا نصیری

اصفهــان نخســتین نشســت خبــری را 
بــرای حضــور در جمــع خبرنــگاران امســال ترتیــب داده 
گزارشــی  اســت. وی مســایل مهمــی را در ســر فصل هــای 
خــود قــرار داده بــود کــه بــرای هرکــدام از آن هــا یک نشســت 
خبــری مجــزا نیــاز اســت و در یــک کنفرانــس خبــری مجال 

گفتن همه موارد نیست. 
کــرد تــا از همــه   وحیــد حیدریــان البتــه ســعی خــودش را 
۷ ســرفصل مهــم حــوزه ســازمانی خــود ســخن بگویــد و 
در ایــن زمینــه بــه اجــرای برنامــه ســوم ۵ ســاله فنــاوری 
اطالعات و ارتباطات که از امســال تا ســال ۹۹ اســتارت زده 
می شــود، اشــاره کــرد و گفــت: دو برنامــه قبلی ازســال ۸۷ تا 
کــه در برنامــه  کالنــی  ســال ۹۴ اجرایــی شــد. وی از اهــداف 
ســوم مدنظــر اســت، ســرفصل هایی مانندیکپارچه ســازی 
اطالعــات، توســعه خدمــات الکترونیکــی و بهبــود راهبــری 
کــرد و افــزود: قصــد  مدیریــت فــاوا را حایــز اهمیــت عنــوان 
کشــور بــرای دســتیابی  کل  داریــم در بیــن شــهرداری های 
گــوی ســبقت را برباییــم. وی از اجــرای  بــه ایــن اهــداف 
گفــت  26۴ پــروژه در ســال قبــل در ایــن ســازمان ســخن 
کــرد: 6۸ پــروژه تمــام شــده و بقیــه در مرحلــه اجــرا کیــد   و تا

کار قرار دارد.  آمایش، پشتیبانی و ارجاع 
حیدریــان بودجــه پارســال را بیــش از 22۴ میلیــارد ریــال 
گفــت: بیــش از ۹0 درصــد ایــن بودجــه جــذب  برشــمرد و 

ــت.  ــان اس ــارد توم ــش از ۳0 میلی ــز بی ــال نی ــد و امس ش
مدیــر عامــل فــاوا شــهرداری بــا اشــاره بــه اجــرای پروژه های 
مشــارکتی در ســال جــاری درایــن ســازمان گفــت: ایــن مبلغ 
بودجــه شــهرداری اســت و بــرای اجــرای پروژه هاســت و 

بخــش خصوصــی ســهم خــود را دارد.
از ســال ۸۷ ممیــزی  ایــن مدیــر شــهرداری  اذعــان  بــه   
ک بــرای نوبــت چهــارم در شــهر اصفهــان شــروع شــده  امــال
هــزارو  بررســی شــده 1۸  بلوک هــای  کــه مجمــوع  اســت 
کــه از ایــن آمارهــا ۳2 میلیــون و 1۹۳ هزار  6۵۸ بــوده اســت 

و 1۹0 قلــم اطالعــات برداشــت شــده اســت.
بســیار  یافته هــای  بــه  آمارگیری هــا  ایــن  در  حتــی  وی 
جالبــی نیــز اشــاره کــرد کــه از جمله شناســایی 20 هــزار ملک 
کــه هیچ گونــه عوارضــی  کســبی  جدیــد و ۳0 هــزار واحــد 
گفته هــای حیدریــان  پرداخــت نمی کردنــد، بــود. پایــان 
کــه شــهرداری می توانــد از محــل ایــن شناســایی ها  آن بــود 

کنــد. کســب  ســاالنه ۳ میلیــارد تومــان درآمــد 

شهرداری

ــردم و  ــی م ــواالت اساس ــی از س ــا یک ــن روزه    ای
کیمیای و طن
  بردیا عباس زاده

کــه  اســت  ایــن  کارشناســان  از  بســیاری 
بانکــداری مــا تــا چــه اندازه اســالمی اســت؟ آیــا دریافت ســودهای 
غربــی  بانک هــای  کــه  زمانــی  هــم  آن  درصــدی   ۳۵ تــا   2۸
ســودهایی در حــدود ۴ تــا 6 درصــد دریافــت می کننــد اخالقــی و 
اســالمی اســت؟ آیــا دریافــت دیرکــرد و انــواع و اقســام جریمه هــا، 
کــه مراجــع بــزرگ  جایــی در بانکــداری اســالمی دارد؟ درحالــی 
ج از بانکداری اســالمی  تقلیــد بســیاری از رفتارهــای بانکــی را خــار
کشــور  می داننــد، چــرا هنــوز هیــچ تغییــری در سیســتم بانکــی 
نشــان  دیگــر  ســوال  ده هــا  و  ســواالت  ایــن  نمی افتــد؟  اتفــاق 
می دهــد کــه بانکــداری فعلــی راه درازی تــا رســیدن بــه بانکــداری 

اسالمی دارد.
  بازنگری در قوانین بانکی

کــه برخــی بــر به روزرســانی و بازنگــری در  ایــن در حالــی اســت 
کیــد  تا ربــا  بــدون  بانکــداری  قانــون  به ویــژه  بانکــی،  قوانیــن 
بــدون  بانکــی  عملیــات  قانــون  اصالحــات  آخریــن  می کننــد. 
بــه  مربــوط  بانکــی  پولــی  قانــون  و  اســت  مصــوب 1۳62  ربــا 
کنــون  از ســال 62 تا بــه عبــارت دیگــر  ســال 1۳۵1 می باشــد. 
کــه  قوانیــن بانکــداری اســالمی تغییــری نکــرده اســت؛ در حالــی 
کــه قانــون بانکــداری اســالمی خــود را از روی قوانیــن  کشــورهایی 
ــار  ــه ب ــم س ک ــت  ــروز دس ــه ام ــا ب ــد، ت کرده ان ــرداری  ــی ب کپ ــران  ای
کرده انــد. بــا ایــن وجــود  قوانیــن بانکــداری خــود را بازنگــری 
کشــور طــی چنــد ســال اخیــر درصــدد اصــالح  مســئوالن بانکــی 
ربــا  بــدون  بانکــداری  قانــون  به ویــژه  کشــور،  بانکــی  قوانیــن 

کمــی  کــه فرآینــد ایــن اصالحــات  ــه نظــر می رســد  هســتند؛ امــا ب
زمان بــر و طوالنــی شــده اســت؛ بخشــی از ایــن طوالنــی شــدن بــه 
اعتقــاد برخــی از عوامــل دخیــل در اصــالح قانــون مربوطــه دخیــل 
اســت بــه اینکــه بایــد در فراینــد تدویــن الیحــه جدیــد قوانیــن 
ــا  ــان آن ه ــده و از تجربی ــالمی دی ــورهای اس کش ــورها و  کش ــایر  س

بهــره بــرداری شــود.
  مشکالت نظام بانکداری

از  انتقــاد  ضمــن  صحبت هایــی  در  شــیرازی  مــکارم  اهلل  آیــت 

کشــورهای غربــی  نظــام بانکــی فعلــی می گویــد: ســود بانکــی در 
بیــن ۴ تــا 6 درصــد اســت؛ امــا در بانکــداری اســالمی تــا 2۸ درصــد 
نماینــدگان مجلــس  از  یکــی  اخیــرا  و  مــردم ســود می گیرنــد  از 
گرفتــه  کــه تــا ۳۵ درصــد هــم ســود  کــرده  شــورای اســالمی اعــالم 
ــا  می شــود؛ آن هــم در قالــب عقــود شــرعیه. ایــن مرجــع تقلیــد ب
کــه بانکــداری امــروز مــا بــا مشــکالت بســیاری  بیــان ایــن مطلــب 
ــکل  ــه مش ک ــد  ــال می کنن ــی خی ــتند: برخ ــراز داش ــت، اب روبه روس
بانکــداری امــروز مــا فقــط جریمــه و دیرکــرد اســت؛ ولــی در اصــل 

کشــور  بــا مشــکالت بســیاری روبه روســت. مشــکالت اقتصــادی 
بــدون حــل مشــکالت نظــام بانکــداری ســامان پیــدا نخواهد کرد 

کــرد.  و بایــد بــرای رفــع آن تــالش 
بانک هــا، حســاب  از درآمدهــای  یکــی  کــرد:  وی خاطرنشــان 
کــه از ایــن پــول، بــه دیگــران وام داده شــده  جــاری مــردم اســت 
گرفتــه می شــود و درآمــد آن در جیــب  و ســود 2۵ تــا ۳0 درصــدی 
کــه اصــل پــول بــرای مــردم بــوده  بانــک قــرار می گیــرد؛ در حالــی 

اســت.
کلــی بــر رویکــرد  کارشناســان، نظــام بانکــی مــا بــه طــور  گفتــه  بــه 

دو پایــه قانــون اصلــی فعالیــت می کنــد: 
یکــی قانــون پولــی و بانکــی مصــوب دهــه ۵0 اســت کــه بــا شــرایط 
ــی در آن  ــاد جهان ــرایط اقتص ــع و ش ــور در آن مقط کش ــادی  اقتص
برهــه زمانــی هماهنگــی داشــته و تدویــن شــده اســت. در آن 
زمــان ایــن قانــون پویــا و مترقــی محســوب می شــد و بســیاری از 

کشــورها از آن الگوبــرداری می کردنــد. 
ــه در  ک ــت  ــدون رباس ــداری ب ــات بانک ــون عملی ــر قان ــون دیگ قان
ســال 62 بــه تصویــب رســید و پــس از آن باعــث شــد کــه پایه های 
نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به ســمت عملیات 
کنــد. هــر چنــد ایــن دو قانــون در  بانکــداری بــدون ربــا حرکــت 
زمــان خــود بــا شــرایط جهــان و جامعــه هماهنگــی داشــته اند، امــا 
امــروزه بــه نظــر می رســد ایــن قوانیــن نیــاز بــه بازنگــری و تغییــر 
گفــت بانکــداری فعلــی  کلــی می تــوان  جــدی دارد. در یــک نــگاه 
 مــا بــا ایــن شــاخص ها تناســبی بــا بانکــداری اســالمی واقعــی

 ندارد.

کشور نگاهی به نظام بانکی 

بانکداری اسالمی از عمل تا واقعیت

کشــاورزی بــا بیــان اینکــه مصــرف  مشــاور وزیــر جهــاد 
کیلوگــرم اســت  ســرانه روغــن در ایــران بیــن 1۸ تــا 1۹ 
ح تولیــد دانه هــای روغنــی در 10 ســال آینــده  گفــت: بــا طــر
تامیــن  کشــور در داخــل  نیــاز روغــن  حــدود ۷0 درصــد 
خواهــد شــد. علیرضــا مهاجــر در نشســتی خبــری در پاســخ 

بــه پرسشــی مبنــی بــر اینکــه مصــرف 
کشــور چقــدر  ســرانه روغــن نباتــی در 
کشــاورزی چــه  اســت و وزارت جهــاد 
اقداماتــی را در راســتای اصــالح الگوی 
کاال انجــام داده اســت  مصــرف ایــن 
ضمــن انتقــاد از مصــرف زیــاد روغن در 
ــرانه  ــرف س ــت: مص ــار داش ــور اظه کش
ــا  ــن 1۸ ت ــران، بی ــول در ای ــن محص ای
کــه متاســفانه مــا از  کیلوگــرم اســت   1۹

ایــن محصــول بــه درســتی اســتفاده نمی کنیــم و همیــن 
باعــث بــروز بیمــاری در جامعــه می شــود. 

کیلوگــرم عنــوان  وی، مصــرف ســرانه روغــن دنیــا را 12 
ــن  ــتر از ای ــی بیش ــورهای صنعت کش ــی  ــزود: بعض ــرد و اف ک

میــزان روغــن مصــرف می کننــد؛ امــا همــه مصــرف آنــان 
کــی نیســت. ــه شــکل خورا ب

کشــورهای  کشــاورزی بــا بیــان اینکــه   مشــاور وزیــر جهــاد 
صنعتــی، از روغــن در مصــارف دیگــر اســتفاده می کننــد 
کشــور ســوییس از روغــن در  گفــت: بــه عنــوان مثــال، 
کــه  می کنــد  اســتفاده  شــکالت  تولیــد 
کشــورهای دیگــر  عمــده تولیــد آن نیــز بــه 
کــه در ایــن  صــادر می شــود؛ امــا روغنــی 
زمینــه اســتفاده شــده، در مصــرف ســرانه 

آنــان نیــز محاســبه می شــود.
ح هــای  طر اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی   
مقــام  پشــتیبانی  بــه  مقاومتــی  اقتصــاد 
معظــم رهبــری تدویــن شــده و یکــی از 
ح هــا تولیــد دانه هــای  مهم تریــن ایــن طر
ــال  ــم در 10 س ــد داری ــا قص ــرد: م ک ــه  ــت، اضاف ــی اس روغن
درصــد   ۹0 بــاالی  از  را  روغــن  وابســتگی  میــزان  آینــده 
ــاز  ــد نی ــدود ۷0 درص ــانیم و ح ــد برس ــر از ۳0 درص کمت ــه  ب

کنیــم. کشــورمان را در داخــل تامیــن 

کیلوگرم، مصرف سرانه روغن در ایران  1۹
محصــوالت  کیفیــت  و  قیمتــی  مزیت هــای  کــه  چنــد  هــر 
ایــن  صــادرات  بــرای  دلیلــی  ایرانــی  پزشــکی  تجهیــزات 
گفتــه دبیــر اتحادیــه  کشــور دنیاســت، امــا بــه  محصــوالت بــه ۴0 
کــه  ایتالیــا  و  آلمــان  همچــون  کشــورهایی  صادرکننــدگان، 
خــود  »برنــد«  از  هســتند،  ایرانــی  محصــوالت  بــه  عالقه منــد 

و  اســتفاده  ایرانــی  محصــول  روی 
ــا  ــازار خــود ی ســپس آن محصــول را در ب
می کننــد.  عرضــه  صادراتــی  بازارهــای 
اینکــه  بیــان  بــا  کمپانــی  محمدرضــا 
تجهیــزات  دالر  میلیــون   2۵ ســاالنه 
پزشــکی از طریــق ایــن اتحادیــه صــادر 
ــار  ــوان آم گرچــه نمی ت گفــت:  می شــود، 
از میــزان صــادرات تجهیــزات  دقیقــی 
کــرد، امــا آمارهــا توســط  پزشــکی ارایــه 

گذشــته  کــه ســال  کــی از آن اســت  کننــده حا شــرکت های صــادر 
کنــار  در  و  شــده  صــادر  پزشــکی  تجهیــزات  دالر  میلیــون   1۳
نیــز حــدود 12 میلیــون دالر صــادرات قطعــات تجهیــزات  آن 
اتحادیــه  دبیــر  داشــته ایم.  هــدف  کشــورهای  بــه  را  پزشــکی 

تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی بــا اشــاره 
بــه اینکــه عمــده اقــالم صادراتــی شــامل دســتگاه مانیتــور قلــب 
کوتــر جراحــی اســت، افــزود: بــه دو صــورت در حــال  انکیواتــور، 
هســتند  بازارهایــی  اول  وهلــه  در  هســتیم؛  صــادرات  انجــام 
ــه دیگــر  گون ــه پــس از شناســایی، محصــول صــادر می شــود و  ک
خــط  راه انــدازی  بــا  کــه  اســت  ایــن  صــادرات 
تولیــد و آمــوزش مونتــاژ محصــوالت بعــد از ارســال 
ــدف  ــازار ه ــدی در ب ــوالت تولی ــای محص پارت ه

می گیــرد.  صــورت 
 ۴0 تــا   ۳0 حاضــر  حــال  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
کشــور در داخــل تولیــد  درصــد اقــالم مــورد نیــاز 
می شــود، گفــت: میــزان تولید 2۵ میلیــون دالری 
کشــور در مقابــل  تجهیــزات پزشــکی در داخــل 
محصــوالت  ایــن  دالری  میلیــارد  یــک  واردات 
ــی  ــوان مناســب صادرات ــرای ایجــاد ت ــه ب ک رقــم ناچیــزی اســت 
کــه پیــش از ایــن بــه عنــوان یــک واردکننــده  نیــاز اســت ایــران 
تجهیــزات پزشــکی شــناخته می شــد، نــام خــود را به عنــوان یــک 

تولیدکننــده در ایــن صنعــت جــا بینــدازد.

دوران  در  ایــران  وضعیــت  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
می یابــد.  بهبــود  پســابرجام، 

کــه بــه میزبانــی  کشــور  قاســم ســلیمانی دشــتکی در همایــش اســتانداران 
ــام  ــه نتیجــه رســیدن برج ــا ب ــرد: ب ک ــار  ــزار شــد، اظه مشــهد مقــدس برگ
کشــور در بخش هــای مختلــف و بــه ویــژه در حــوزه اقتصــادی  وضعیــت 

متحــول می شــود.
کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری مدظلــه  کــرد: در ســالی  کیــد   وی تا
شــده  نامگــذاری  عمــل  و  اقــدام  مقاومتــی،  اقتصــاد  نــام  بــه  العالــی 
ــه در ایــن  ــرای تحقــق اهــداف مدنظــر معظــم ل ــد تالش هــا ب اســت، بای

نامگــذاری بیشــتر شــود.
اعتبــارات  تخصیــص  بــا  یازدهــم  دولــت  افــزود:  دشــتکی  ســلیمانی   
کمترتوســعه یافته ماننــد چهارمحــال و  بــه مناطــق محــروم و  بیشــتر 
بختیــاری، زمینــه تکمیــل زیرســاخت ها و تســریع در رســیدن بــه اهــداف 
کــرده اســت. وی تصریــح  گــون را فراهــم  گونا توســعه ای در بخش هــای 
کــرد: تکمیــل و بهره بــرداری از پروژه هــای نیمه تمــام، تقویــت بخــش 
کاهــش  خصوصــی و تکمیــل زیرســاخت ها بــا هــدف افزایــش اشــتغال، 
خ بیــکاری، رونــق اقتصــادی و رشــد شــاخص های توســعه ای، از  نــر

مهم تریــن برنامه هــای مســئوالن در ســال جــاری بــه شــمار مــی رود.

گفــت: تونــس جدیدتریــن مقصــد صادراتــی خدمــات فنــی و  وزیــر نیــرو 
مهندســی صنعــت بــرق ایــران شــده اســت. حمیــد چیت چیــان در حاشــیه 
کــرد:  دیــدار بــا وزیــر انــرژی و معــدن تونــس در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ــه  ک ــده  ــوت ش ــران دع ــه ای ــس ب ــرژی تون ــر ان ــه وزی ک ــت  ــی اس ــار اول ــن ب ای
کشــور  دو  هــر  نیازمندی هــای  و  توانمندی هــا  شناســایی  اول  دردرجــه 
مــورد بحــث قــرار گرفــت. وی بــا بیــان اینکــه هــدف از ایــن جلســه شــناخت 
کــرد: هــدف بــر ایــن بــوده  کشــور بــوده اســت، اظهــار  توانمندی هــای هــر دو 
کــه بــا شــناخت توانمندی هــا بتوانیــم فرصــت همــکاری مناســبی بیــن 
کنیــم. وزیــر نیــرو ادامــه داد: قــرار اســت وزیــر انــرژی  ایــران و تونــس ایجــاد 
تونــس دیدارهــای متعــددی را بــا شــرکت های ایرانــی داشــته باشــد و از 

نزدیــک از توانمندی هــای ایــن شــرکت ها مطلــع شــود. 
کــه بــرای ارتبــاط  گامــی بــود  کــرد: ایــن جلســه، اولیــن  چیت چیــان اضافــه 
کــه  کشــور تونــس در زمینــه  صنعــت بــرق ایجــاد شــد؛ لــذا امیدواریــم  بــا 
کشــور  گرفتــه همــکاری بــا ایــن  بتوانیــم بــا توجــه بــه صحبت هــای صــورت 
کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه قطعــا ایــن ارتبــاط می توانــد مســایل  را تســهیل 
گفــت: بیشــتر  کشــور را در زمینــه صنعــت بــرق ارتقــا دهــد،  تجــاری هــر دو 
کــه ایــران فناوری هــای خــود را بــه تونــس  صحبت هــا در ایــن زمینــه بــوده 

ارایــه دهــد و در زمینــه  عکــس آن صحبتــی بــه میــان نیامــده اســت.

برنامه هــای  در  پیــش  ســال  دو  زیرزمینــی  آب هــای  تعادل بخشــی  و  احیــا  موضــوع 
گرفــت و بــر اســاس آخریــن تصمیم هــا مقــرر شده اســت تــا از  اجرایــی وزارت نیــرو قــرار 
کاهــش یــک میلیــارد متــر مکعــب از آب هــای زیرزمینــی در ســال 1۳۹۵ جلوگیــری شــود. 
چاه هــای  خصــوص  در  شــده  انجــام  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  حاج رســولی ها  محمــد 
کنــون، اقدامــات خوبــی بــرای توقــف چاه هــای  گذشــته تا گفــت: از ســال  غیرمجــاز 
کاهــش  گرفتــه اســت و امســال نیــز برنامه هایــی را بــرای جلوگیــری از  غیرمجــاز صــورت 
گرفته ایــم.  کــردن آن هــا در نظــر  کنتــرل چاه هــای غیرمجــاز و مســدود  آب زیرزمینــی بــا 
کاهــش آب هــای  وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته قــرار بــود ۵00 میلیــون متــر مکعــب از 
زیرزمینــی جلوگیــری کنیــم، اظهــار کــرد: بــا تدابیــر در نظــر گرفتــه شــده ایــن عــدد بــه ۷00 
میلیــون متــر مکعــب رســید. مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران تصریــح کــرد: 
کار ســخت تر می شــود؛ امــا امیدواریــم بتوانیــم  کار در ایــن زمینــه پیــش مــی رود  هرچــه 
کــردن چاه هــای  در برنامــه ششــم توســعه مانــع احــداث چاه هــای غیرمجــاز و مســدود 

موجــود شــویم.
ــه 20ســاله  کــه در برنام وی بــا بیــان اینکــه براســاس اهــداف تعییــن شــده امیدواریــم 
گفــت: بــرای ایــن مهــم تدابیــر خوبــی  احیــای آب هــای زیرزمینــی را داشــته باشــیم، 
گفتــه حاج رســولی ها در حــال حاضــر توجــه و تمرکــز وزارت نیــرو  اتخــاذ شــده اســت. بــه 
معطــوف بــه مســایل مدیریــت آب اســت و بیــش از آنکــه به مســایل ســازه ای توجه کند، 

مدیریــت آب را در محــور توجــه خــود قــرار داده اســت.

کشور است پسابرجام، دوران بهبود وضعیت اقتصادی 

ید کشتی اکتشاف نفت و گاز کلید خورد خر
یــد کشــتی اکتشــافی  ح جدیــد خر زان شــدن بهــای انــواع شــناورهای نفتــی، طــر همزمــان بــا ســقوط آزاد قیمــت جهانــی نفــت و ار

نفــت و گاز در صنعــت نفــت کلیــد خــورد.

در قاب تصویر

سال ۹5 ناجی آب های زیرزمینی می شودتونس، بازار جدید برقی ایران

تخت گاز

اخبار کوتاه 

خریداران خودروی دست دوم 
مراقب باشند

گاز ایــن هفتــه نگاهــی   در تخــت 
دارنــدگان  جریمــه  مبلــغ  بــه 
گواهینامه هــای فاقــد اعتبــار و بــازار داغ کالهبــرداری 
مــا  بــا  داشــت.  خواهیــم  دوم  دســت  خودروهــای 

باشــید. همــراه 
گواهینامه های فاقد اعتبار  

گواهینامــه بــه ازای هــر  عــوارض تاخیــر در تعویــض 
کــه در زمــان تعویض  ســال مبلــغ ۵0 هــزار ریــال اســت 
ایــن مبلــغ اخــذ می شــود. از دیــد پلیــس اتمــام اعتبــار 
از  قانــون  برابــر  و  نــدارد  هیــچ مشــکلی  گواهینامــه 
گواهینامــه افــراد فاقــد اعتبــار می شــود  کــه   زمانــی 
رانندگــی  کــه  صورتــی  در  و  ندارنــد  رانندگــی  حــق 
کننــد، مامــوران بــا فــرد خاطــی برخــورد می کننــد. 
گواهینامــه بایــد یــک مــاه قبــل از اتمــام  دارنــدگان 
گواهینامــه بــه دفاتــر پلیــس +10 مراجعــه و  اعتبــار 

کننــد. اقــدام  گواهینامــه  بــرای تعویــض 
مراقــب  دوم  دســت  خــودروی  خریــداران    

شــند با
کــه مافیــای خرید و فــروش خودروهای  سال هاســت 
تصادفــی و چپــی در بــازار خودروهــای دســت دوم 
کشــور فعــال اســت. ایــن افــراد خودروهــای چپــی و 
تصادفــی شــدید را بــا قیمت هــای پایینــی از مالــکان 
و  ســطحی  تعمیــر  بــا  و  می کننــد  خریــداری  آن هــا 
غیــر اصولــی، بــه اســم خــودروی بی رنــگ و بــدون 
ایــن  از  بــه خریــداران می فروشــند. یکــی  تصــادف 
و  معاملــه  در  خــود  تجربــه  بیــان  در  مالباختــگان 
گهــی  آ مــن  می گویــد:   مافیــا  ایــن  از  خــودرو  خریــد 
ــا  فــروش یــک دســتگاه خــودروی 206 صندوقــدار ب
کیلومتــر را در یکــی از ســایت های  کارکــرد 1۴ هــزار 
بــرای  و  دیــدم  خــودرو  اینترنتــی  فــروش  و  خریــد 

گذاشــتم.  خریــد آن بــا فروشــنده قــرار مالقــات 
وی بــا بیــان اینکــه ظاهــر خــودرو ســالم بــود و هیــچ 
هنــگام  می کنــد:  خاطرنشــان  نداشــت،  مشــکلی 
کــه خــودرو  کــرد  نوشــتن قولنامــه فروشــنده اظهــار 
بــه  و  کــرده  خریــداری  قولنامــه ای  صــورت  بــه  را 
صــورت قولنامــه ای نیــز می فروشــد و بــرای انتقــال 
ســند مالــک اولیــه خــودرو حضــور پیــدا می کنــد. ایــن 
مالباختــه ادامــه می دهــد:  هنــگام معاملــه خــودرو 
فروشــنده  بودیــم،  گذشــته  قــرار  کــه  محلــی  در 
یــک خــودروی دیگــر بــا یــک صافــکار بــه عنــوان 
کــه همــان صافــکار  کارشــناس نیــز حضــور داشــتند 
کــرد خــودرو ســالم اســت و  ــد خــودرو اظهــار  ــا بازدی ب

هیــچ مشــکلی نــدارد.
جریــان  ایــن  تمــام  شــد  مشــخص  بعدهــا  البتــه   
همدســت  نیــز  صافــکار  و  بــوده  صحنه ســازی 
فروشــنده بــوده اســت. ایــن مالباختــه خاطرنشــان 
ع چنیــن تخلفاتــی  می کنــد:  راه حــل جلوگیــری از وقــو
کــز تعویــض  کارشناســان مســتقر در مرا کــه  آن اســت 
کــه خــودرو چپــی  کــرده و مــواردی را  ک دقــت  پــال
کننــد و بــه خریــدار  کشــف  و رنــگ خــورده اســت، 
دیگــر  افــراد  ایــن  صــورت  ایــن  در  دهنــد.  اطــالع 
کننــد. نمی تواننــد از جــان و مــال مــردم ســودجویی 

 وعده های جدید طیب نیا 
به سرمایه گذاران خارجی

ســرمایه گذاران  از  دعــوت  ضمــن  اقتصــاد  وزیــر 
ســالمت  حــوزه  در  ســرمایه گذاری  بــرای  خارجــی 
فراتــر  درصــد   2۵ از  هرگــز  مالیــات  خ  نــر گفــت: 
نمــی رود. علــی طیب نیــا در همایــش بیــن المللــی 
گــذاری در حــوزه ســالمت، از ســرمایه گذاران  ســرمایه 
ســالمت  حــوزه  در  ســرمایه گذاری  بــرای  خارجــی 
کــرد. وزیــر اقتصــاد خطــاب بــه شــرکت های  دعــوت 
عــام  دلیــل  بــه  داشــت:  اظهــار  ســرمایه گذاری 
بــودن خدمــات در حــوزه ســالمت و جذابیت هــای 
ایــن حــوزه، نگــرش خــود را تغییــر دهنــد و رویکــرد 
ســرمایه گذاران  از  وی  کننــد.  اتخــاذ  را  جدیــدی 
فرســت  ســرمایه  شــرکت های  و  خارجــی  و  داخلــی 
خواســت بــا مطالعــه فرصت هــای ســرمایه گذاری و 
گرفتــه شــده  گرفتــن مشــوق های درنظــر  بــا درنظــر 
کننــد. طیب نیــا بــا اشــاره  در ایــران ســرمایه گذاری 
بــه رتبــه اول ایــران در منطقــه از نظــر تولیــد علــم بــا 
گفــت: ایــران بــا دســتیابی  اســتناد بــه مقــاالت علمــی 
تکنولــوژی نانــو  ماننــد  نویــن  فناوری هــای   بــه 
مناســبی  زمینــه  ســلول درمانی  و  بایوتکنولــوژی 

دارد. خارجــی  ســرمایه گذاران  مشــارکت  بــرای 

آغاز دوباره فعالیت ایرالین 
مالزی در ایران

پروازهــای   2012 ســال  در  کــه  ایرآســیا  شــرکت 
کــرده بــود، دوبــاره  کنســل  مســتقیم خــود را از تهــران 
از دوم تیــر پروازهــای خــود را آغــاز می کنــد. بنیامیــن 
اســماعیل از آغــاز پروازهــای مســتقیم ایــن ایرالیــن 
ــر داد و  المپــور و تایلنــد خب کواال ــه مقصــد  از تهــران ب
کوتاه بــرد  گذشــته در  گفــت: ایــن ایرالیــن در ۴ ســال 
گســترش داده اســت و  و بلندبــرد پروازهــای خــود را 
مســافران می تواننــد بیــش از صــد مقصــد پــروازی و 

کننــد.  کشــور را ایــن ایــن طریــق ســفر   2۴
ــا بیــان اینکــه در ســال های  مدیــر اجرایــی ایرآســیا ب
کــه پــرواز مســتقیم از تهــران داشــتیم  2011 تــا 2012 
کردیــم و ضریــب اشــغال  2۳0 هــزار مســافر را جابه جــا 
صندلی هــای مــا ۸0 درصــد بــود، افــزود: از 2 تیرمــاه 
المپــور  کواال هفتــه ای ۳ پــرواز از تهــران بــه مقصــد 
ک  »داتــا همچنیــن  داشــت.  خواهیــم  تایلنــد  و 
گــروه ایرآســیا  کامارودیــن«، مدیــر عامــل و موســس 
هواپیمــا   200 دارای  مــا  نــاوگان  اینکــه  بیــان   بــا 
ع انــواع مختلــف ایربــاس اســت، اظهــار داشــت:  از نــو
کنــون ایــن ایرالیــن ۵00 پــرواز بــه 100 نقطــه  هم ا
خ هــای  نر شــروع  بــرای  و  دارد  اســترالیا  و  آســیا  در 

کرده ایــم.  جذابــی را بــرای فــروش بلیــت تعییــن 

حتما بخوانید!
3تونس، بازار جدید برقی ایران یکشنبه   26  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 154 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای داخلی 

24 میلیون و 100 هزار تومان

20 میلیون و 400 هزار تومان

پژو 206 تیپ 5

 پژو پارس سال

EF7 سمند 

پژو 405

پراید 131

SE111 پراید

 تیبا 

20 میلیون تومان

30 میلیون و 100 هزار تومان

29 میلیون و 900 هزار 
تومان

36 میلیون و 100 هزار تومان

37 میلیون تومان

کام برندهای اروپایی محصوالت ایرانی به 

سرویس اقتصاد
  مسعود عشایری



 کشت گیاهان دارویی 
 در بیش از 2هزار هکتار 

از اراضی چهارمحال و بختیاری
ذبیــح اهلل غریــب، مدیر کل ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال 
کشــاورزی و باغــات در  ــرد: توســعه اراضــی  ک و بختیــاری  اظهــار 
ح هــای اولویتــدار ایــن نهــاد در ســال جــاری  اراضــی شــیبدار از طر
کشــت  ــه  ــار از اراضــی ایــن اســتان ب ــه 2 هــزار و 500 هکت ک ــوده  ب
ــا اشــاره بــه  گیاهــان دارویــی اختصــاص داده شــده اســت. وی ب
ح هــای توســعه باغــات در  راه انــدازی ســامانه ثبــت اطالعــات طر
کــرد: در راســتای توســعه باغــات  چهارمحــال و بختیــاری عنــوان 
ع پــرورش گیاهــان دارویــی در اراضــی شــیبدار ســامانه ثبت  و مــزار
ــدازی  ــتان راه ان ــن اس ــات در ای ــعه باغ ــای توس ح ه ــات طر اطالع
خواهــد شــد. غریــب بــا اشــاره بــه اهمیــت کشــت گیاهــان دارویــی 
اراضــی  از  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  بختیــاری  و  چهارمحــال  در 
گیاهــان دارویــی اســتفاده  کشــت  شــیبدار در راســتای توســعه 
شــود. چهارمحــال و بختیــاری شــرایط آب و هوایــی بســیار خوبی 
گیاهــان دارویــی در اراضــی شــیبدار دارد و پــرورش  کشــت  بــرای 
گیاهــان دارویــی نقــش مهمــی در رونق اقتصــاد این اســتان دارد. 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از  کل ســازمان جهــاد  مدیــر 
توســعه باغــات در 5 هــزار هکتــار از اراضــی ایــن اســتان خبــر داد 
و بیــان داشــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال بــه نــام ســال 
در  مختلفــی  ح هــای  طر عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــاد 

کشــاورزی در ایــن اســتان اجــرا خواهــد شــد. بخــش 

 رونمایی از 3 دستاورد 
علمی و پژوهشی شهرداری اصفهان

کــه بــه مناســبت بیســتمین ســال تاســیس شــهرک  در جشــنی 
 علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان برگــزار شــد، بــا حضــور وزیــر علــوم
 تحقیقــات و فنــاوری، شــهردار اصفهــان، رییــس شــورای شــهر
و  اســتانی  و  کشــوری  مقامــات  و  یونســکو  منطقــه ای  مدیــر 
همچنیــن مهمانــان خارجــی از نرم افــزار »العلــم ســلطان«، کتاب 
شــهرداری  نویــن  فناوری هــای  مرکــز  »ســایت  و  راه«  »نشــان 
اصفهــان« رونمایــی شــد. بــا حضــور فرهــادی وزیــر علــوم، از 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی مجــازی رونمایــی شــد و قــرارداد 
ســه جانبــه تبــادل اراضــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــا حضــور روســای هــر یــک از ایــن 
ــا بــرش  کــز صــورت پذیرفــت. در ادامــه هــم دکتــر فرهــادی ب مرا
کیــک بیســت ســالگی شــهرک علمــی و تحقیاتــی اصفهــان از دو 
دســتاورد علمــی و پژوهشــی شــهرداری اصفهــان، یعنــی نرم افــزار 
کــه مبتنــی بــر منویــات  کتــاب »نشــان راه«  »العلــم الســلطان« و 
کــرد و تابلــو یادبــود ایــن  مقــام معظــم رهبــری اســت، رونمایــی 

رونمایــی توســط مســئوالن حاضــر امضــا شــد.

اخبار  کوتاه 

کد   وجود 330 واحد تولیدی را
کرمان در استان 

کرمــان  رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
وجــود  کــد  را تولیــدی  واحــد   330 کرمــان  اســتان  در  گفــت: 
کمــک  تســهیالت  ایــن  از  اســتفاده  بــا  امیدواریــم  کــه  دارد 
کننــد.  فعالیــت  بتواننــد  و  شــود  آن هــا  بــه  خوبــی  بســیار 
کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در  ســلطانی زاده«   »محمــود 
در ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل«، ســتاد فرماندهــی 
اقتصــاد مقاومتــی تشــکیل شــده و در اردیبهشــت ماه جــاری 
مصوبــه ای بــرای رفــع مشــکالت 7 هــزار و 500 واحــد تولیــدی 

مشــکل دار در حــوزه صنعــت و معــدن داشــت. 
وی افــزود: براســاس ایــن مصوبــه 12 هــزار میلیــارد تومــان 
گرفتــه  بــرای رونــق تولیــد و رفــع مشــکل ایــن واحدهــا در نظــر 
درصــد   7 اعتبــار،  ایــن  از  کرمــان  اســتان  ســهم  کــه  شــده 
زاده تصریــح  ســلطانی  اســت.  تومــان  میلیــارد  معــادل 860 
کــرد: واحدهــای متقاضــی دریافــت تســهیالت بایــد بــا مراجعــه 
بــه ســامانه بهین یــاب بــه نشــانی www.behinyab در ایــن 
ــد  ــه معاونــت تولی ــا مراجعــه ب ــام و بعــد از آن ب ســامانه ثبــت ن

کــرده و تکمیــل نماینــد.  ســازمان فرمــی را دریافــت 
کار ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی  وی بــا بیــان اینکــه 

اقتصــاد  سیاســت های  شــدن  اجرایــی  عملــِی  پیگیــری 
واحدهــای  کــرد:  اظهــار  اســت،  جــاری  ســال  در  مقاومتــی 
مشــکل دار می تواننــد بــرای افزایــش اشــتغال و رونــق تولیــد از 

کننــد. اســتفاده  تســهیالت  تومــان  میلیــارد  هــزار   12

 خالقیت و آفرینش ایران 
کرد را سرآمد خواهد 

گفــت:  اصفهــان  اســالمی  تبلیغــات  دفتــر  رییــس 
خالقیــت و حــس آفرینــش مــا را ســرآمد دیگــر کشــورها 

کــرد.  خواهــد 
حجــت االســالم محمــد قطبــی بــا حضــور در جمــع 
داشــت:  اظهــار  فرهنگیــان  دانشــگاه  دانشــجویان 
ــه رتبــه خوبــی در جهــان برســیم،  گــر در فــن آوری ب ا
ــا  ــد م ــد، نیازمن ــه دارن ــا فاصل ــا م ــه ب ک ــورها  کش ــه  بقی

خواهنــد بــود. 
وی بیــان داشــت: آفرینشــگری صرفــا ایــن نیســت 
کنیــم؛ بلکــه نقطــه آغــاز  کــه فــردا چیــز جدیــدی ابــداع 
کارهــای  کــه می توانــد در  ایــن امــر خالقیــت اســت 

ــز اتفــاق بیفتــد.  کوچــک نی جزیــی و 
گفــت: تــا  رییــس دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهــان 
پایــدار  انقــالب  باشــد،  دشمن ســتیزی  کــه  زمانــی 
اســت؛ دشــمن دشــمن اســت و فرقــی نمی کنــد چــه 
کجــا باشــد؛ ممکــن اســت مخفیانــه باشــد  کســی و در 
کــه بایــد در  و الزمــه ایــن امــر بصیرت افزایــی اســت 

پذیــرد. انجــام  دانش آمــوزان 

اخبار کوتاه 

و  معبــر  ســد  صوتــی،  آلودگی هــای    
کیمیای وطن 
 دامون رشیدزاده

بــزرگ  مشــکالت  از  تکدی گــری 
کالنشــهرهایی ماننــد اصفهــان بــه شــمار مــی رود. هــر چنــد 
ــی  ــه عزمــی مل ــاز ب ــردن همــه ایــن مشــکالت نی ک برطــرف 
بــر  بنــا  یــا  بــر وظیفــه  بنــا  ارگان هــای مختلفــی  امــا  دارد 
ضــرورت همــکاری در ایــن امــر دخیــل هســتند. یکــی از 
انتظامــی  نیــروی  ایــن مشــکالت  بــا  مرتبــط  ارگان هــای 

است. 
ایــن  دربــاره  گرفتــه  صــورت  کارهــای  بهتــر  درک  بــرای 
کریمــی، معــاون  مشــکالت بــه ســراغ ســرهنگ جهانگیــر 
اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهان رفتیــم و با 
گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل  ایشــان بــه 

گفت وگوســت. ایــن 
کــه ایــن روزهــا نه تنها  ســد معبــر یکــی از مشــکالتی اســت 
کــرده  پیــاده روهــا، بلکــه خیابان هــا را دچــار مشــکل 
کارهایــی  بــاره چــه  اســت؛ نیــروی انتظامــی در ایــن 

صــورت داده اســت؟
از  درصــد   30 حــدود  گرفتــه،  صــورت  تحقیقــات  طبــق 
کســبه  فضــای پــارک شــهر اصفهــان در اختیــار خودروهــای 
اســت و همیــن موضــوع در خیابان هــای پــر تــردد ســبب 
بخــش  دیگــر  ســوی  از  می شــود؛  بســیار  مشــکالت  بــروز 

و  پیاده روهــا  حریــم  از  زیــادی 
خیابان هــا در اختیــار مغــازه داران 
نیــروی  زمینــه  ایــن  در  اســت. 
بــا  اصفهــان  اســتان  انتظامــی 
همــکاری شــهرداری طرحــی را بــا 
عنــوان ســاماندهی پارکینگ هــا و 
پارکومترهــای اصفهــان در دســت 
کــه بــا اجــرای آن امیدواریــم  دارد 
ــل  ــکالت ح ــادی از مش ــش زی بخ

شــود.
از  ناشــی  صوتــی  لودگــی  آ
خودروهــا یــا مغازه هــای مربوط 
ــه نصــب سیســتم های صوتــی  ب
مشــکالت  از  یکــی  اتومبیــل 
خیابان هــای  برخــی  شــایع 
اصفهــان اســت؛ در ایــن زمینــه 
گرفتــه  صــورت  کارهایــی  چــه 

اســت؟
آلودگــی صوتــی  نــوع  ایجــاد هــر 
و  کســب  یــا  خودروهــا  ســوی  از 

کارهــای مرتبــط بــا سیســتم های صوتــی تخلــف محســوب 

اغمــاز  بــدون  پلیــس  و  می شــود 
برخــورد می کنــد.  ایــن جرایــم  بــا 
محتــرم  مــردم  زمینــه  ایــن  در 
بــا  را  خــود  شــکایات  می تواننــد 
یــا  کــن  اما اداره  یــا   110 پلیــس 
صنــف مربوطــه درمیــان بگذارنــد 
و منتظــر اقدامــات قانونــی باشــند.
پدیــده  بــا  برخــورد  چنــد  هــر 
وظایــف  حــوزه  در  تکدی گــری 
اصلــی نیــروی انتظامــی نیســت 
از  یکــی  انتظامــی  نیــروی  امــا 
ارگان هــای درگیــر بــا ایــن پدیــده 
بــه شــمار مــی رود؛ در این بــاره 
پلیــس  از ســوی  چــه اقداماتــی 

می شــود؟ انجــام 
ســاماندهی تکدی گــران از وظایــف 
شهرداری هاســت؛  و  بهزیســتی 
قالــب  در  انتظامــی  نیــروی  امــا 
انتظامــی  پوشــش  و  حمایــت 
همــکاری  ارگان هــا  ایــن  بــا 
کــه در وهلــه  می کنــد. تقاضــای مــا از مــردم ایــن اســت 

بــا  دوم  وهلــه  در  و  نکننــد  کمــک  افــراد  ایــن  بــه  اول 
مشــاهده ایــن افــراد فــورا پلیــس را در جریــان قــرار دهنــد 
 تــا موضــوع از ســوی پلیــس و نهادهــای مربوطــه پیگیــری 

شود.
فرمانــده  کــه  شــد  منتشــر  خبــری  پیــش  روز  چنــد 
کشــور انتخاب  انتظامــی اســتان اصفهــان، فرمانــده برتر 

دهیــد. توضیــح  بیشــتر  زمینــه  ایــن  در  شــده اند؛ 
در حاشــیه بیســت و یکمین همایش سراســری فرماندهان 
کوثــر ســتاد  کــه در ســالن اجتماعــات  روســا و مدیــران ناجــا 
آقاخانــی  برگــزار شــد، ســردار عبدالرضــا  ناجــا  فرماندهــی 
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــه عنــوان فرمانــده 
اشــتری  از ســوی ســردار  و  کشــور معرفــی  برتــر   انتظامــی 

فرمانده نیروی انتظامی مورد تقدیر قرار گرفتند. 
تــالش  و  مســئولیت پذیری  و  تعهــد  دلیــل  بــه  ایشــان 
اثبــات  نیــز  و  نظــام  عالیــه  اهــداف  تحقــق  جهــت  در 
عمومــی،  آســایش  و  پایــدار  امنیــت  توســعه  ارتقــای 
کــردن  گروه هــا و ســازمان ها و همســو  بــا  ایجــاد تعامــل 
مشــارکت  ارتقــای  ناجــا،  ماموریت هــای  بــا  آن هــا 
راهکارهــای  طریــق  از  جرایــم  کاهــش  و  عمومــی 
عنــوان ایــن  دریافــت  بــه  موفــق  اجتماعــی  و   فرهنگــی 

 شدند.

کرد: ح  کیمیای وطن مطر گفت وگوی اختصاصی با  کریمی در  سرهنگ جهانگیر 

ساماندهی پارکینگ ها و پارکومترهای اصفهان

امــور  و  عمومــی  روابــط  نشســت  ششــمین  و  بیســت  در 
ح هــا و فعالیت هــای  کشــور از طر کالنشــهرهای  بین الملــل 
زمینــه  در  اصفهــان  شــهرداری  عمومــی  روابــط  ویــژه 
اداره  گــزارش  بــه  شــد.  قدردانــی  مردمــی  ارتباطــات 

اصفهــان  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات 
ــط  ــران رواب ــت مدی ــمین نشس ــت و شش بیس
کالنشــهرهای  بین الملــل  امــور  و  عمومــی 
ارومیــه  شهرســتان  در  روز  دو  طــی  کشــور 
کــه نمایندگانــی  برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
کالنشــهر اصفهــان حضــور  از روابــط عمومــی 
گذشــته اصفهــان  ــی دوره  داشــتند، از میزبان

کالنشــهرها قدردانــی بــه عمــل آمــد.  در برگــزاری نشســت 
همچنیــن روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در زمینــه 
کشــور بیشــترین  کالنشــهرهای  ارســال خبــر بــرای ســایر 
کــه ایــن موضــوع نیــز  فعالیــت را در چنــد مــاه اخیــر داشــته 

گرفــت. قــرار  مــورد توجــه ویــژه شــرکت کنندگان 

یکــی  عمومی هــا  روابــط  در  مردمــی  ارتباطــات   بحــث 
از مهم تریــن ســرفصل های ایــن نشســت بــود و هــر کــدام از 
ح هــای ویــژه خــود را در زمینــه  مدیــران روابــط عمومــی  طر
ح ســه زبانــه  کــه طــر کردنــد  ح  ارتباطــات مردمــی مطــر
اصفهــان  شــهرداری   137 ســامانه  شــدن 
نیــز  مرکــز  ایــن  پاســخگویی 24 ســاعته  و 
مــورد توجــه و تقدیــر مدیــران روابــط عمومی 

ــت. گرف ــرار  ــور ق کش ــهرهای  کالنش
تخصصــی  کارگاه  دو  نشســت،  ایــن  در 
و  اجتماعــی«  شــبکه های  »مدیریــت 
کمپین هــای  اجــرای  و  تدویــن  »اصــول 
ارتباطــی« بــا حضــور اســاتید حــوزه روابــط عمومــی و رســانه 

شــد.  برگــزار 
گفتنــی اســت بیســت و ششــمین نشســت روابــط عمومــی 
کشــور روزهــای 22 و 23  کالنشــهرهای  و امــور بین الملــل 
اردیبهشــت ماه جــاری در شهرســتان ارومیــه برگــزار شــد.

دبیــر شــورای ســاماندهی امــور ســالمندان شهرســتان 
مشــکالت  مهم تریــن  کــه  اســت  معتقــد  اردکان 
کــه  ســالمندان مــا، زندگــی در شــهر و جامعــه ای اســت 

اســت.  نشــده  طراحــی  آنــان  بــرای 
دومیــن  در  عضــدزاده«  ولــی  »امیــر  دکتــر 
امــور  ســاماندهی  شــورای  جلســه 
در  کــه  اردکان  شهرســتان  ســالمندان 
برگــزار  اردکان  توابــع  از  عقــدا  بخشــداری 
گفــت: براســاس نتایــج سرشــماری  شــد، 
ســال 1390، ســالمندان اردکانــی جمعیتــی 
ــر 6 هــزار و 400 نفــر و 8.2 درصــد از  ــغ ب بال
جمعیــت شهرســتان را بــه خــود اختصــاص 

ــر تعریــف  ــا ب ــه بن ک ــد و ایــن بدیــن معنــی اســت  داده ان
ســازمان جهانــی بهداشــت اردکان در زمــره شــهرهای 

دارد.  قــرار  ســالمند 
مشــکالت  و  نیازهــا  ســالمندان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــه بســیاری از ایــن نیازهــا بیــن همــه  فراوانــی دارنــد 
ســالمندان در تمــام دنیــا مشــترک اســت و بعضــی از ایــن 

ع جوامــع متفــاوت اســت، اظهــار  نیازهــا بــا توجــه بــه نــو
کــرد: مثــال مشــکالت درمانــی، مشــکالت ایــاب و ذهــاب 
و مشــکالت اقتصــادی در همــه جــای دنیــا بــا درجاتــی 

از ضعــف و شــدت، بیــن ســالمندان مشــترک اســت. 
خــاص  مشــکالت  دربــاره  عضــدزاده 
کــرد:  نیــز عنــوان  کشــورمان  ســالمندان 
بــر اســاس پژوهش هــای صورت گرفتــه، 
ســالمندان  مشــکالت  مهم تریــن 
درمانــی  مشــکالت  اول  وهلــه  در  مــا 
بعــد  مرحلــه  در  و  اســت  بیمــه ای  و 
ســطح  کاهــش  و  اقتصــادی  مشــکالت 
فقــدان  و  رفت وآمــد  مشــکالت  درآمــد، 
نقــل  و  حمــل  شــده   مناسب ســازی  ســرویس های 
ســالمندان  ویــژه  ورزشــی  و  تفریحــی  کــن  اما نبــود 
بســیار  مشــارکت  فراغــت،  اوقــات  گذرانــدن  جهــت 
و  اجتماعــی  فعالیت هــای  در  ســالمندان  ضعیــف 
ــینی  ــزوا و خانه نش ــه، ان ــان در جامع ــگ آن کمرن ــور  حض
دارد. قــرار  دیگــر  مشــکالت  از  بســیاری  و  ســالمندان 

ح شد: کشور مطر کالنشهرهای  در نشست روابط عمومی و امور بین الملل 
قدردانی از فعالیت های ویژه روابط عمومی شهرداری اصفهان کنونی برای زندگی سالمندان طراحی نشده است جامعه 

حتما بخوانید!
رونمایی از 3 دستاورد علمی... یکشنبه 26  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 154 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

اجرائیه
ونده: 9409980350100167 شماره اجرائیه: 9510420350100086 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/02/18 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه : 940195تار
ردیف 1 نام : امیر نام خانوادگی : کیوان   نام پدر: عبداله نشانی: استان کردستان 
ل  – ک برهان نبش گلگون منز بی  – خ مدرس غر – سنندج  – شهرستان سنندج 
امیر کیوان کد پستی : 6661977489 مشخصات محکوم علیهم  ردیف 1- نام: 
معصومه    نام خانوادگی : سپاهی بادجانی  نام پدر: علی نشانی: مجهول المکان 
مشخصات  المکان  مجهول   : نشانی  رئیسی    : خانوادگی  نام  حسین     : نام   -2
یم  نام خانوادگی  نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : مر
یفیانا نجف آبادی  نام پدر : مصطفی نشانی : استان اصفهان – شهرستان  : شر
– پ 2  مهر  نیک  – کوی  بهائی مرکزی  امام خ شیخ  – خ  آباد  – نجف  آباد  نجف 
بسمه  به:  محکوم  کیوان  امیر  لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع  شمالی 
و   9510090350100529 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی 
شماره دادنامه  مربوطه 9409970350101272 محکوم علیهما  متضامنا محکومند 
خسارت  نضمام  با  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  325/000/000 مبلغ  پرداخت   -1 به 
اساس  بر  وصول  لغایت   1393/2/25 یخ  تار از  تورم  نرخ  مبنای  بر  تادیه  تاخیر 
ینه  هز بابت  یال  ر  10/420/000 مبلغ  پرداخت   -2 مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص 
بابت  یال  ر  720/000 مبلغ  و  وکیل  الوکاله  حق  یال  ر  14/000/000 مبلغ  و  دادرسی 
یال بابت حق  ینه نشر آگهی در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 16/250/000 ر هز
یخ ابالغ اجرائیه :  االجرا در حق صندوق دولت.    محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  ، حبس تعز
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 

اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 4784/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی
گهی ابالغ آ

 9509980358700132 ونده:  پر شماره   9510460358700003 درخواست:  شماره 
کالسه  ونده  پر در   1395/02/05 تنظیم:  یخ  تار  950132  : شعبه  بایگانی  شماره 
اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز هشتم  شعبه   8 ب   950132

و جرح  ایراد ضرب  بر  زند محمد علی دایر  فر اقای علی ضیائی  از طرف  شکایتی 
علیه  چاقو  با  نمایی  قدرت  و  چاقو  با  تهدید  و  و  در خو عمدی  یب  تخر و  عمدی 
نظر  است.  شده  ارجاع  شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  مطرح  موالیی  علی  اقای 
دادرسی  ایین  قانون   174 ماده  حسب  میباشند  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به 
از  متهم  تا  د  میشو آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری 
جهت  کامل  نشانی  اعالم  و  مراجعه  ضمن  یکماه  مدت  ظرف  آگهی  نشر  یخ  تار
شوند.  حاضر  دادسرا  شعبه  این  در  د  خو از  دفاع  و  وارده  اتهام  به  پاسخگویی 
خواهد  اتخاذ  قانونی  تصمیم  پرسی  باز شعبه  این  به  حضور  عدم  صورت   در 

د.  نمو
پرس شعبه 8 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان . وحید  شماره : 4126/ م الف باز

همت نژاد
گهی ابالغ آ

 9509980358700129 ونده:  پر شماره   9510460358700002 درخواست:  شماره 
کالسه  ونده  پر در   1395/02/05 تنظیم:  یخ  تار  950129  : شعبه  بایگانی  شماره 
پرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایتی  950129 ب 8 شعبه هشتم باز
زند یداله دایر بر ایراد ضرب و جرح  از طرف اقای امیر اله سیاح قهجاورستانی فر
زند اصغر مطرح که جهت رسیدگی  عمدی با قداره علیه اقای مهدی نوربخش فر
به این شعبه ارجاع شده است. نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشند حسب 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  ایین  قانون   174 ماده 
یخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه ضمن مراجعه  د تا متهم از تار االنتشار آگهی میشو
د در این شعبه  و اعالم نشانی کامل جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خو
تصمیم  پرسی  باز شعبه  این  به  حضور  عدم  صورت  در  شوند.  حاضر  دادسرا 
دادسرای   8 شعبه  پرس  باز الف  م   /4127  : شماره  د.  نمو خواهد  اتخاذ  قانونی 

عمومی و انقالب اصفهان . وحید همت نژاد
قای هادی قربانیان فرزند غالمرضا گهی ابالغ به آ آ

 9409980359400521  : ونده  پر شماره   9510460359400006 درخواست:  شماره 
آقای  به  ابالغ  آگهی   1395/02/08 تنظیم:  یخ  تار  940567: شعبه  بایگانی  شماره 
از سند مجعول حسب  و استفاده  اتهام جعل  به  زند غالمرضا  فر قربانیان  هادی 
ونده کالسه 940567ب 15  شکایت عباس زمانی علویجه از طرف این دادسرا در پر
دن محل اقامت او  یه به وی به واسطه نامعلوم بو تحت تعقیب است و ابالغ احضار
ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 115قانون آیین دادرسی کیفری 

مراتب به وی
پرسی دادسرای  یخ انتشار آگهی در شعبه 15 باز از تار  ابالغ تا ظرف مدت یکماه 
در  گردد.  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  انقالب  و  عمومی 
دادگستری  توسط  ینه  هز آگهی  نشر  یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت 
پرس شعبه 15  کل استان اصفهان پرداخت می گردد. شماره : 4148/ م الف باز

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – سجاد پناهی
قایان ناصر نیک و علی اصغر طنازی و امیر هوشنگ قاسم زاده  گهی ابالغ به آ آ

آجرلو
 9209982154301048  : ونده  پر شماره   9510460359400005 درخواست:  شماره 
آقایان   به  ابالغ  آگهی   1395/02/07 تنظیم:  یخ  تار  940303: شعبه  بایگانی  شماره 
ناصر نیک و علی اصغر طنازی و امیر هوشنگ قاسم زاده آجرلو به اتهام مشارکت 
وع  حسب شکایت شرکت نفت پارس از طرف این دادسرا  در تحصیل مال نامشر
به  وی  به  یه  احضار ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   15 940303ب  کالسه  ونده  پر در 
دن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای  واسطه نامعلوم بو
یکماه  مدت  ظرف  تا  ابالغ  آنان  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  115قانون  ماده 
انقالب اصفهان  و  پرسی دادسرای عمومی  باز آگهی در شعبه 15  انتشار  یخ  تار از 

از  اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس  به  جهت پاسخگویی 
ینه توسط دادگستری کل استان اصفهان پرداخت آگهی هز یخ نشر  تار از   یکماه 

انقالب  و  عمومی  دادسرای   15 شعبه  پرس  باز الف  م   /4150  : شماره  گردد.  می   
اصفهان – سجاد پناهی

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ یکباب ساختمان  پالک شماره  15202/2537 واقع  چون تحدید حدو
زند  فر ملکوتی   مصطفی  نام  به  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
ثبت  یان  جر در  بالسویه  جانمراد  زند  فر ونی  هار امینی  قاید  اله  نصرت  و  حسین 
مورخه  و139460302027002658   139460302027002659 شماره  رای  و  است 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از  و   94/3/26
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید  شر

د  حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
د ملک مرقوم در  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا  وز شنبه مورخ 95/3/22ساعت 9 در محل شر یخ ر تار
وز و ساعت  ین اخطار میگردد که در ر بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور مقر
پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20
یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

رات ادامه خواهد داد.  ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ثبت  ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /4708: شماره   1395/2/26 انتشار:  یخ  تار

ق اصفهان  اسناد و امالک منطقه شر
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

واقع   11548/3017 پالک   شماره  خانه   یکباب  ششدانگ  د  حدو تحدید  چون 
زند  فر یاضی   ر موسی  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
 139460302027026921 شماره  رای  و  است  ثبت  یان  جر در  و  غیر و  حسین 
و139460302027026926 مورخه 94/11/5 و از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر 
ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  در ثبت اسناد و امالک منطقه شر

د  است و با توجه به اینکه تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
د ملک مرقوم در  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا  وز شنبه ساعت 9 صبح در محل شر یخ95/3/26 ر تار
وز و ساعت  ین اخطار میگردد که در ر بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور مقر
پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20
یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

رات ادامه خواهد داد.  ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر

ثبت  ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /4631: شماره   1395/2/26 انتشار:  یخ  تار
ق اصفهان  اسناد و امالک منطقه شر

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ یکبابخانه  شماره پالک  5737/2 واقع در بخش  چون تحدید حدو
الحر  عبد  زند  فر بافقی   جمال  مهدی  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت   5
هیات  طرف   1394/09/17 مورخ   23383 شماره  رای  و  است  ثبت  یان  جر در 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل 
به  نسبت  اصفهان  ق  شر منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی  سند  فاقد 
پالک  اولیه  د  حدو تحدید  اینکه  به  توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک 
 15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  ده  نبو قانونی  فوق  اصلی 
در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 
لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  وع  شر محل  در  صبح   9 ساعت  وز  ر یخ1395/03/24  تار
وز و ساعت  ین اخطار میگردد که در ر بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور
ین و صاحبان امالک مطابق ماده  ر در محل حضور یابند اعتراضات مجاور مقر
پذیرفته  وز  ر سی  تا  د  حدو تحدید  صورتمجلس  تنظیم  یخ  تار از  ثبت  قانون   20
یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  ماه از تار
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر  قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خو
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
سپس  نماید  تسلیم  منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی  و 
رات ادامه خواهد   اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر

داد. 
ق اصفهان  یخ انتشار: 1395/2/26 شماره :3966/ م الف رئیس اداره ثبت شر تار

حسین هادیزاده
مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه

ز گردیده است.لذا   مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محر
یر به منظور  مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ز

د در صورتی که اشخاص  وز آگهی می شو اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 ر
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند.

د را به اداره ثبت  یخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خو می توانند از تار
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک

د را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. یخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خو ماه از تار
خانم   1394/10/28 مورخ   139460302023002793 شماره  رای  برابر   -1 ردیف 

فرشته پور محمدی شناسنامه به شماره 3505 کد ملی 0052640663
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر  نسبت  اصغر  زند  فر تهران  از  صادره 

وزی از پالک 1540و1541 – اصلی واقع در  بع مفر 110/21 متر مر
ز گردیده است. بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محر

رات  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقر
سند مالکیت صادر خواهد شد.

یخ انتشار نوبت اول : 95/2/26 تار
یخ انتشار نوبت دوم: 95/2/26 تار

شماره : 5038/ م الف
امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان



  ایــن روزهــا هــر کجــا قــدم می گــذاری، صحبــت از 
سرویس فرهنگی

   دامون رشیدزاده

حقوق هــای میلیونــی مدیــران بیمــه و بعضــی 
نهادهــا و شــرکت های خصوصــی اســت. البتــه حــرف و حدیــث درباره 
پرداخــت رقم هــای آنچنانــی در ســینما هــم همیشــه مطــرح بــوده 
اســت، امــا بــا توجــه بــه اینکــه یــک بازیگــر خــوب در ســال، یــک یــا دو 
فیلــم بــازی می کنــد و میــزان دریافتــی او را بایــد تقســیم بــر کل ســال 
کــرد، شــاید دســتمزد بازیگــران در مقایســه بــا مدیران بیمه چنــدان به 
کــه پــول در  حســاب نیایــد؛ امــا دنیــای ســینما روی دیگــری هــم دارد 

آن حرف اول را می زند.
   مردم ما

کنــار تخصــص تفســیر مســایل سیاســی، همگــی فکــر  مــردم مــا در 
کــه یــا می تواننــد بازیگــر باشــند یــا خواننــده و اصــرار عجیبــی  می کننــد 
هــم بــرای اثبــات ایــن موضــوع دارنــد. در کنــار ایــن اصرارهــا، عــده ای 
کاری بزننــد تــا وارد دنیــای  کــه حاضرنــد دســت بــه هــر  هــم هســتند 
بــا پرداخــت  امــکان  ایــن  ایــن روزهــا  بازیگــری شــوند؛ متاســفانه 

پول هــای کالن بــرای بســیاری از ایــن افــراد فراهــم اســت.
  خرید آرزو با پول

کــه بــا مشــقت و عــرق ریختــن ســر صحنــه و در  در میــان افــرادی 
کــه  هســتند  کســانی  کرده انــد،  ســپری  روزگار  تمریــن  پالتوهــای 
بی هیــچ زحمتــی بــا راه حلــی ســاده امــا با پرداخــت هزینه های گــزاف، 
کرده انــد؛ مقصــود از ایــن  کوتاه تــر  مســیر رســیدن بــه هدفشــان را 
ــد خواســته ها  گرفته ان ــاد  ــه ی ک اشــخاص، بچه پولدارهایــی هســتند 
و آرزوهایشــان را بــا پــول بخرنــد و پله هــای ترقــی را ده تــا یکــی طــی 
کــه بــه ایــن رفتــار غیراخالقــی دامــن  کمــک افــرادی  ــا  کننــد؛ البتــه ب
می زننــد و بــه خواســته آن هــا پاســخ مثبــت می دهنــد. اشــخاص 

سرشناســی کــه خودشــان بــرای دســت یافتــن بــه جایگاه کنونی شــان 
کــه  بــا فــراز و نشــیب های بی شــماری روبــه رو شــدند، امــا نمی گذارنــد 
تــازه واردان هــم ایــن ســختی ها را بــه جــان بخرند؛ در نتیجــه با قبول 
هزینــه ای، آرزوی بازیگــر شــدن را بــرای افــراد راحت طلــب بــرآورده 

می کننــد و شــریک جــرم آن هــا می شــوند.
   ورود بچه پولدارها به تئاتر

پــدری  ارث  بــه  معــروف  آورده ای  بــاد  پــول  کــه  شــده  دیــده  گاه 
کــه دیــروز در  سرنوشــت برخــی افــراد را تغییــر داده اســت تــا جایــی 

خــواب هــم نمی دیدنــد بــا فــالن بازیگــر معــروف همــکار یــا همبــازی 
بشــوند، امــا امــروز رفته رفتــه، جــای محکمــی در عرصــه تئاتــر بــرای 
کــه یــک نفــر  کــم نیســت  خــود دارنــد. ایــن قســم اتفاق هــا اطــراف مــا 
بــه راحتــی مقــام و منصبــی پیــدا  کنــد. پیش تــر دیــده و شــنیده بودیــم 
کــه دنیــای ســینما درگیــر چنیــن نابهنجاری هایــی شــده اســت؛ امــا 
فکــر آنکــه تئاتــر، ایــن پناهــگاه امــن عاشــقان هنــر نمایــش، آلــوده و 
گرفتــار چنیــن معضل هایــی شــود، خاطــر هــر صاحــب ذوقــی را مکــدر 

می کنــد.

   خرید و فروش نقش
یــک  بــه  نقــش،  فــروش  و  خریــد  موضــوع  اخیــر  ســال های  در 
موسســاتی  راســتا  ایــن  در  و  اســت  شــده  تبدیــل  پرســود  تجــارت 
کــه بــه شــغل شــریف بازیگرســازی مشــغولند.  هــم پدیــد آمده انــد 
دقیقــه  در 2  بــازی  بــرای  بازیگــری  موسســات  ایــن  از  بعضــی   در 
از یــک فیلــم بــا دیالــوگ 2 میلیــون تومــان، نقــش اول 20 میلیــون 
کنــار بازیگــران مطــرح ســینما 50 میلیــون  تومــان و نقــش اول در 
کــه در یکــی  تومــان هزینــه دریافــت می شــود. چنــد ســال پیــش بــود 
بازیگــری  موسســه  یــک  مدیــر  شــوک،  تلویزیونــی  برنامه هــای  از 
گــر قیافــه ات بهتــر  گفــت: ا درخصــوص نقــش اول شــدن بــه هنرجــو 
کــه داری، بایــد  ــا ایــن چهــره ای  ــر بــود؛ امــا ب ــم بازت بــود، دســت و بال
گــر نقــش اول و دوم می خواهــی، 50 میلیــون  کنــی. ا کمــی خــرج 
تــو  بــه  خــوب  نقــش  کــه  بدهــی. تضمیــن می کنــم  بایــد  تومــان 

می دهــم.
   باندهای بازیگری

ــر فعالیــت می کننــد  کــه در حــوزه ســینما و تئات کســانی  گرچــه همــه  ا
کار  ــاک اســت و هیــچ  ــاک پ ــران پ کــه فضــای ســینمای ای ــد  معتقدن
غیــر اخالقــی و ناپســندی از جملــه خریــد و فــروش نقــش در آن صورت 
نمی گیــرد، امــا بایــد پذیرفــت کــه غیــر از مــواردی که گفته شــد افرادی 
کــه آدم هــای برنــدی هــم هســتند و  در بدنــه همیــن ســینما هســتند 
مشــغول انجــام چنیــن کارهایــی؛ هــرگاه هــم ســوالی در این خصوص 
ــرا از ایــن موضــوع می داننــد و  ــا ایشــان مطــرح می کنــی، خــود را مب ب
ــا ایــن حــال  گاهــی ایــن موضــوع را از ریشــه منکــر می شــوند؛ ب حتــی 
بســیاری از هنرمنــدان ایــن موضــوع را بــر نمی تابند و اعتقــاد دارند که 

چنیــن چیــزی در ســینمای ایــران وجــود دارد.

چگونه با پول می توان بازیگر شد

رد پای پولدارها در هنر هفتم

کــه یــک ســریال تاریخــی  تهیه کننــده ســریال »مختارنامــه« 
کیومــرث پوراحمــد بــرای تولیــد در دســت دارد،  کارگردانــی  بــه 
کــرد: ســریال تاریخــی »آب« همچنــان در حــال نــگارش  اعــالم 
اســت و فکــر می کنــم تــا پاییــز امســال نگارشــش بــه پایــان 
برســد. محمــود فــالح در پاســخ بــه اینکــه فکــر می کنــد شــرایط 

ــی  ــه زمان ــی چ ــه تاریخ ــن مجموع ــد ای تولی
گفــت: هنــوز معلــوم نیســت  فراهــم شــود، 
بــه  مربــوط  کــه  تاریخــی  مجموعــه  ایــن 
تاریخچــه آب از زمــان قاجــار تــا حــال حاضــر 
یــا  تلویزیــون ســاخته شــود  بــرای  اســت، 

بــرای شــبکه نمایــش خانگــی. 
کــرد: اینکــه ســازمان صداوســیما  وی بیــان 
رســانه های  یــا  بخواهــد  را  »آب«  ســریال 
تصویــری و اینکــه قــرار اســت بودجــه اش را 

چــه کســی بدهــد و بــا چه ارگان هایی مشــارکت داشــته باشــیم، 
هنــوز مشــخص نشــده اســت؛ بنابرایــن فعــال تــا پایــان نــگارش 
ایــن مجموعــه بایــد منتظــر باشــیم ببینیــم چــه تصمیمــی 

گرفتــه می شــود. 

ســریال »آب«  نــگارش  پایــان  بــا  داد:  فــالح همچنیــن خبــر 
 30 مجموعــه  ایــن   95 ســال  پایــان  تــا  بتوانیــم  امیدواریــم 

بزنیــم.  کلیــد  را  قســمتی 
اعــالم  گفت وگویــی  در  پیش تــر  »مختارنامــه«  تهیه کننــده 
پوراحمــد همــکاری  کیومــرث  بــا  اســت  قــرار  کــه  بــود  کــرده 
تاریخــی  ســریال  متــن  باشــد.  داشــته 
»آب« توســط چندیــن نویســنده در حــال 
نــگارش اســت. ایــن ســریال تاریخــی دربــاره 
تاریخچــه آب از زمــان قاجــار تــا حــال حاضــر 
کیومــرث پوراحمــد در ســال 1328  اســت. 
آمــد وی  بــه دنیــا  در نجف آبــاد اصفهــان 
فرزنــد پرویندخــت یزدانیــان، بازیگر ســینما 
نقــش  ایفــای  بــا  کــه  اســت  تلویزیــون  و 
ــه  ــا ب بی بــی در ســریال قصه هــای مجیــد پ
کــودک وارد شــد  عرصــه بازیگــری نهــاد. وی بــه ســینما بــا ژانــر 
کارگردانــی  و بــا نویســندگی فیلمنامــه »قصــه خیابــان دراز« بــه 
مجموعــه  واقــع  در  کــرد.  تجربــه  را  آن  تقوایــی  محســن 
تلویزیونــی قصه هــای مجیــد، پوراحمــد را بــه شــهرت رســاند.

سریالپوراحمدسهمتلویزیونمیشودیانمایشخانگی؟
کم توجهــی  از  انقالبــی  موســیقی  خواننــده  گلریــز،  محمــد 
آثــار  بــه  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  و  ملــی  رســانه 
کنیــد همان طــور  گفــت: بــاور  گلریــز  کــرد.  ملی انقالبــی انتقــاد 
کــه بــا جــان و دل بــرای بزرگوارانــی چــون شــهید همدانــی 
خوانــدم، بــا جــان و دل می خواهــم بــرای تمــام ایثارگــران 

مدافــع حــرم بخوانــم. مــن دوســت دارم 
انقــالب  پیــروزی  اوایــل  ماننــد  هــم  بــاز 
مختلــف  مناســبت های  در  را  کارهایــی 
ــد وزارت  ــادی مانن ــی نه ــا وقت ــم؛ ام بخوان
ارشــاد و رســانه ملــی توجــه چندانــی بــه 
نمی کننــد  این چنینــی  فاخــر  آثــار  تولیــد 
کــه رســانه ها و مــردم فکــر  معلــوم اســت 

شــده ایم.  کــم کار  مــا  می کننــد 
ای  کــرد:  بیــان  پایــان  در  خواننــده  ایــن 

کاش بــاور کنیــم کــه نهــادی چون ســازمان صدا و ســیما جلوه 
کــه بایــد در آن بــه زیباتریــن شــکل ممکــن  کشــور اســت  یــک 
از ارزش هــای نــاب نظــام جمهــوری اســالمی ســخن بگوییــم. 

کــه  بــه هــر حــال در نســل مــن فعــال تــه صدایــی مانــده اســت 
می تــوان از طریــق آن بــه موضوع هایــی چــون مدافعــان حــرم 
کــرد؛ امــا وقتــی از طــرف  و دیگــر ارزش هــای انقــالب اشــاره 
مقابــل سفارشــی صــورت نمی پذیــرد، مــن نمی توانــم بــروم و 
کار را انجــام کــه آقایــان خواهــش می کنــم ایــن  کنــم   التمــاس 
کجــا   بدهیــد. مــن نمی دانــم مســئوالن مــا 
هســتند؟ آیــا آن هــا نمی خواهنــد از خــواب 
بیــدار شــوند و ببیننــد کــه مــردم مــا نیازمنــد 
برایشــان  کــه  هســتند  آثــاری  شــنیدن 

خاطــرات زیــادی دارد؟ 
وی ادامــه داد: بــرای مــن عجیــب اســت 
کــه مــا هــر  ــازار  کوچــه و ب کــه چطــور مــردم 
انتقــاد  مــا  بــه  ارتباطیــم  بــا آن هــا در  روز 
دیگــر  و  شــده ایم  کــم کار  کــه  می کننــد 
امــا دوســتان در رســانه ملــی و  بــرای تولیــد نداریــم؛  کاری 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه ایــن خواســته ها توجــه 

. نمی کننــد

میخواهمبرایمدافعانحرمبخوانم

حرفونقل
- مجموعــه ای از »نقاشــی چیدمــان« اثــر پاتریشــیا فرنانــدز 

کنــون اصفهــان بــه نمایــش درآمــده اســت. گالــری ا در 
درمیشــیان  رضــا  ســاخته  »النتــوری«  ســینمایی  فیلــم   -
در تازه تریــن حضــور جهانــی خــود در ســومین فســتیوال 
کلــن آلمــان بــه نمایــش درخواهــد  فیلم هــای ایرانــی در 

آمــد.
ــا  ــان ب ــا همزم ــه ایــن روزه ک ــم »کــن«  ــازار جشــنواره  فیل - ب
برپایــی ایــن رویــداد ســینمایی در فرانســه برپاســت، عــالوه 
پخش کننــدگان  میزبــان  ایرانــی،  فیلم هــای  نمایــش  بــر 

خصوصــی و دولتــی ســینمای ایــران اســت.
ســازمان  جدیــد  رییــس  دربــاره  الماســی  جهانگیــر   -
کــه عنــوان  کــرد: بــرای رییــس جدیــد  صداوســیما اظهــار 
می شــود مهنــدس فنــی هســتند، حرمــت ویــژه قایلــم و 
امیــدوارم نــگاه سیســتماتیک بــه ســازمان از ایــن پــس بــه 
ــزرگ شــدن صداوســیما  ــا ب کوچــک ی کنــون  ــد. ا وجــود بیای
کیفیت را تغییر  که باید  مســئله نیســت؛ مســئله اینجاســت 

داد.
- غالمعلــی حــداد عــادل گفــت: حکیــم ابوالقاســم فردوســی 

گــردن زبــان، ادب و ملیــت ایرانــی دارد. حــق بزرگــی بــر 
کرمــی  - مدیــر کل هنرهــای نمایشــی طــی حکمــی، شــهرام 
را بــه عنــوان دبیــر بیســت و ســومین جشــنواره بین المللــی 

کــرد. کــودک و نوجــوان همــدان منصــوب  تئاتــر 
نــام  دارنــد  تصمیــم  کردنــد  اعــالم  چینــی  مقامــات   -
گرافیتــی  کــوه اورســت نقاشــی های  کــه روی  گردشــگرانی را 

کننــد. خجالــت زده  را  آن هــا  و  اعــالم  می کشــند، 
بــه  مینــا«  »امــکان  تهیه کننــده  محمــدی،  منوچهــر   -
کــرد ایــن اثــر تابســتان  کمــال تبریــزی اعــالم  کارگردانــی 

می شــود. کــران  ا
- ســحر قریشــی و ســارا خویینی هــا، دو بازیگــری هســتند 
کــه اخیــرا بــه پروژه »آســپرین« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی 

فرهادنجفــی پیوســته اند و مقابــل دوربیــن نیــز رفته انــد.
ســال ها  ایــن  در  کــه  کــرد  اعــالم  گــودرزی  فاطمــه   -
ســریال های  نــگارش  ضعیــف،  فیلمنامه نویســان 
گرفته انــد و بــه همیــن دلیــل نقــش  تلویزیونــی را بــر عهــده 

نمی شــود. نوشــته  خــوب 
- رضــا مهــدی زاده، طــراح صحنــه تئاتــر و ســینما بــا اشــاره 
کتــاب ســینمایی   بــه نــگارش یــک مقالــه و ترجمــه یــک 
از برگــزاری نشســت تخصصــی طراحــی و مهندســی صــدا بــا 

حضــور آیدیــن الفــت خبــر داد.
- چنــد ســتاره زن ســینمای هالیــوود در اعتــراض بــه اجبــار 
کفــش پاشــنه بلنــد، بــا پــای  کــن در پوشــیدن  جشــنواره 

ــد. ــینمایی رفتن ــداد س ــن روی ــز ای ــرش قرم ــه روی ف برهن

سخن روز

آثارآبرنگدرخانههنرمندان
کیمیــای وطــن: نمایشــگاهی از آثــار نقاشــی 4 هنرمنــد 
نقــاش در انجمــن نقاشــی خانــه هنرمنــدان اصفهــان 
بهینــا  عبــاس  مهذب نیــا،  نــادر  می شــود.   برگــزار 
کیــوان زاده و فاطمــه مردانــی  فرزیــن معتمــدی، رایحــه 
کــه آثــار نقاشــی آبرنــگ آن هــا در  هنرمندانــی هســتند 
محــل انجمــن نقاشــی خانــه هنرمنــدان اصفهــان بــه 
نمایــش درخواهــد آمــد. عالقه منــدان می تواننــد از تاریــخ 
بــه محــل  تــا 20  از ســاعت 16  تــا 29 اردیبهشــت   23
در  واقــع  اصفهــان  هنرمنــدان  خانــه  نقاشــی  انجمــن 
ــه  کوچ ــماعیل،  ــال اس کم ــان  ــالب، اول خیاب ــدان انق می
ک 24 مراجعــه و از ایــن  گلخانــه، پــال گلخانــه، بن بســت 

کننــد. نمایشــگاه دیــدن 

مستند»پیروزیاراده«
بررویپردهمیرود

بــه  اراده«  »پیــروزی  مســتند  فیلــم  وطــن:  کیمیــای 
گران  کارگردانــی ینــی ریفنشــتال از ســوی انجمــن ســینما
کــران می شــود. پیــروزی اراده نــام  خانــه مســتند اصفهــان ا
فیلمــی تبلیغاتــی ســاخته فیلمســاز آلمانــی، لنــی ریفنشــتال 
نورنبــرگ  در   1934 ســال  در  نــازی  حــزب  کنگــره  دربــاره 
کــه حــاوی ســخنرانی عــده ای از ســران حــزب نــازی  اســت 
ســال  در  اراده  پیــروزی  اســت.  هیتلــر  آدولــف  جملــه  از 
کــران و بــه زودی بــه عنــوان برجســته ترین فیلــم  1935 ا
روز  فیلــم  ایــن  شــد.  ح  مطــر ســینما  دنیــای  در  تبلیغاتــی 
28 اردیبهشــت ماه ســاعت 17 و 30 دقیقــه در نگارســتان 
عمــوم  ویــژه  فیــض  میــدان  در  واقــع  خمینــی)ره(  امــام 
می شــود. کــران  ا رایــگان  و  آزاد  صــورت  بــه  عالقه منــدان 

»زمزمهگلها«درکلیسایوانک
رونماییشد

کیمیــای وطــن: مراســم رونمایــی و امضــای آلبــوم 
در  الکســاندریان  هامیــک  اثــر  گل هــا«،  »زمزمــه 
کلیســای وانــک برگــزار شــد. هامیــک  کتابخانــه مــوزه 
اصفهــان  جلفــای  در   1350 ســال  در  الکســاندریان 
و  غازاریــان  دیانــا  نــزد  ابتــدا  را  پیانــو  و  شــد  متولــد 
کنســروانوار  در  و  گرفــت  فرا نادریــان  آریــن  ســپس 
تحصیــل  ارمنســتان  کشــور  در  ایــروان  کمیتــاس 
و  کارشناســی  مــدارک  دریافــت  بــه  موفــق  و  کــرد 
ُکــر و رهبــری  کارشناســی ارشــد در دو رشــته رهبــری 
ارکیترســمفونیک شــد. او در ســال 1378 بــه حمایــت 
اصفهــان جلفــای  وانــک  کلیســای  گــری   خلیفــه 

گــروه تــا  کــه ایــن  ُکــر »داتــو« را پایه گــذاری نمــود  گــروه 
امــروز بــه فعالیت مشــغول اســت.

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر یکشنبه  26  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!  
ـــمـــاره 154مستند »پیروزی اراده« بر روی ... ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ آ
ونده: 9409986839200053شماره  شماره ابالغیه: 9510106839200463شماره پر
مهر  بانک  شاکی   / 1395/02/12خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940053 شعبه:  بایگانی 
آقای علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم  اقتصاد به نمایندگی 
وی و ابراهیم عامری به خواسته مطالبه وجه چک و  شهین کامرانی و محمد خسر
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
دادگاه   16 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان 
– خ شهید  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال 
اتاق شماره  استان اصفهان - طبقه سوم  – ساختمان دادگستری کل  نیکبخت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986839200053ثبت  کالسه   به  و  312ارجاع 
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت  و   1395/03/31
آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی   خوانده / متهم 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
عمومی  دادگاه   16 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  4129/م  گردد.شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان – فهیمی راد

گهی ابالغ آ
ونده: 9509986839200073شماره  شماره ابالغیه: 9510106839200457شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/11خواهان / شاکی تعاونی اعتبار  بایگانی شعبه: 950073 تار
زاد و  ئمه  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی مختاری و امید شیر ثامن اال
و  تادیه  تاخیر  و مطالبه خسارت  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  براتی  آزاده 
ده  مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
– ساختمان دادگستری کل استان  – خ شهید نیکبخت  اصفهان خ چهارباغ باال 
اصفهان- طبقه سوم اتاق شماره 312ارجاع و به کالسه  9509986839200073ثبت 
به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و   1395/03/31 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  دفتر  مدیر  الف  4130/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر

حقوقی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فهیمی راد
گهی ابالغ آ

 9409980358100268  : ونده  پر شماره   9510460358100004 خواست:  در  شماره 
آقای  اینکه  به  نظر   1395/02/11 تنظیم:  یخ  تار  940296  : شعبه  بایگانی  شماره 
زند علیرضا متهم به جعل ، استفاده از سند مجعول و کالهبرداری  د زارعی فر مسعو
پرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت  ونده 940296 شعبه دوم باز به شماره پر
المکان  مجهول  به  توجه  با  باشد  می  آگهی  انتشار  از  پس  ماه  یک  ظرف  حضور 
در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  حسب  متهم  دن  بو
د و از متهم مذکور دعوت به  وزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شو یکی از ر
ر حاضر شوند و در صورت عدم حضور،  عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقر
یه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. شماره : 4135/ م  احضار

پرس شعبه دوم دادسرای اصفهان الف عبدالحسین مرادی – باز

گهی احضار متهم آ
به  شعبه  این   38 و   950020 شماره  ونده  پر در  علی  زند  فر زاده  بهار  محسن  آقای 
تحت   206 و  پژ سواری  وی  در خو دستگاه  یک  به  نسبت  امانت  در  خیانت  اتهام 
ید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری  تعقیب قرار دار
یخ  نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید  د ظرف یک ماه از تار به شما ابالغ می شو
ر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می  ، در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقر
د. شماره : 4156/ م الف دادیار شعبه 38 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شو

گهی ابالغ آ
9409980350701029شماره  ونده:  پر 9510100350701303شماره  ابالغیه:  شماره 
شیرانی  محمد  1395/02/16خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941153 شعبه:  بایگانی 
زایی و  شمس ابادی  دادخواستی به طرفیت خواندگان علی خلجی و حسین میر
زایی و بهزاد خلجی و نور  عباسعلی رحیمی و رحیم زارعی شمس آبادی و اکبر میر
رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  علیمردانی  اله 
ده که جهت  نمو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان  ملک  
رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
به کالسه  9409980350701029ثبت گردیده که  و  311ارجاع  اتاق شماره  طبقه 3 
وقت رسیدگی آن 1395/05/03 و ساعت 12:30تعیین شده است. به علت مجهول 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  دن  بو المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خواندگان  پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در

حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  4818/م  شماره: 
شهرستان اصفهان – احمد رضا حق شناس

گهی ابالغ آ
9409980350700747شماره  ونده:  پر 9510100350701256شماره  ابالغیه:  شماره 
اعتباری  تعاونی  1395/02/16خواهان  تنظیم:  یخ  تار  940834 شعبه:  بایگانی 
با  مهردادی  د  مسعو و  توکلی  نظری  حسین  محمد  نمایندگی  به  ع  ئمه  اال ثامن 
و  شفیعی  غالمعباس  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  کبیری    حسین  وکالت 
حسین شفیعی و اسماعیل شفیعی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت...  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  311ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/04/20 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350700747ثبت  کالسه  
متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4817/م الف  یافت و در وقت مقر را در
 – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

احمد رضا حق شناس
گهی ابالغ آ

9409980350701111شماره  ونده:  پر 9510100350701556شماره  ابالغیه:  شماره 
بانک  1395/02/18خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941243 شعبه:  بایگانی 

انصاردادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه صادقیان و حجت سلطانی رنانی به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311ارجاع و به کالسه  9409980350701111ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/05/26 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو

ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر را در
شماره: 4816/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حیدر علی هاشم پور
گهی ابالغیه آ

 9409980358100921: ونده  پر شماره   9510100352801070  : ابالغنامه  شماره 
ابالغ  مشخصات   1395/02/18 تنظیم:  یخ  تار  950183  : شعبه  بایگانی  شماره 
ن 4-  شونده حقیقی: 1- نام : افشین 2- نام خانوادگی : امیر خانی 3- نام پدر: بیژ
یخ حضور: 1395/03/31 دوشنبه ساعت : 10:30 محل  نشانی : مجهول المکان تار
حضور : اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 216 علت حضور در خصوص شکایت 
ر فوق  سعد اله بختیار بلمیری علیه شما دائر بر کالهبرداری رایانه ای در وقت مقر
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره : 4812/ م الف دفتر شعبه 102 

دادگاه کیفری دو اصفهان
گهی ابالغیه آ

 9409980358100880: ونده  پر شماره   9510100352801073  : ابالغنامه  شماره 
ابالغ  مشخصات   1395/02/18 تنظیم:  یخ  تار  950184  : شعبه  بایگانی  شماره 
شونده حقیقی: 1- نام : سجاد 2- نام خانوادگی : خزائی 3- نام پدر: صید علی4- 
یخ حضور: 1395/03/31 دوشنبه ساعت : 11:00 محل  نشانی : مجهول المکان تار
حضور : اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 216 علت حضور در خصوص شکایت 
ر فوق جهت  رضا قاسمی دهقی علیه شما دائر بر کالهبرداری رایانه ای در وقت مقر

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
شماره : 4811/ م الف دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان

اجرائیه
ونده: 9409980351300498 شماره اجرائیه: 9510420351300092 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/02/15 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه : 940512تار
وز علی  نشانی:  ردیف 1 نام :غالمرضا   نام خانوادگی : یزدانی کچوئی نام پدر: نور
کد   169 پالک  ده  نستو خیابان  یزدانی  شهید  خیابان  ز-  کشاور بلوار   – اصفهان 
09133188185مشخصات  همراه     1289383642 ملی  ش   8175949354 پ 
محکوم علیه ردیف 1- نام: مجید  نام خانوادگی : یوسفی کچی  نشانی: مجهول 
المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : 
زانه  نام خانوادگی : طبا طبائی فخار نام پدر: سید محمد جواد نشانی : استان  فر
ین مجتمع آرش  بنز راه سیمین جنب پمپ  – سه  – شهرستان اصفهان  اصفهان 
له /  : وکیل  محکوم  رابطه  نوع  طبقه چهارم واحد 402 کد پستی 8175949353 
محکوم لهم غالمرضا یزدانی کچوئی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 
مربوطه  دادنامه  شماره  9510090351300508و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 

9409970351301710 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و شصت 
یال بابت اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار  و پنج میلیون ر
ینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر  یال بابت هز ر
تادیه از زمان سر رسید چک 93/9/21 تا زمان تادیه آن در حق خواهان ضمنا حق 
االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است )حکم غیابی( محکوم علیه 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر مکلف است از تار
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو
وح  را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 
نماید  ارائه  به مقام قضائی  از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای  واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال  محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده  به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای  نحوه  قانون   16 ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز
چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( د.  شو می 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط  وز ارائه شو صورت اموال پس از مهلت سی ر
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد وثیقه  دیع  تو یا  له   به موافقت محکوم 
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 4807/   بو
یبا  فر  – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  دفتر  مدیر  الف   م 

یعتی شر
گهی ابالغ آ

9409980352201437شماره  ونده:  پر 9510100352200908شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/18خواهان / شاکی بانک ملت  تار بایگانی شعبه: 941564 
یت آقای علی رستگار  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حمید نیک  به مدیر
نداف و محمد رضا اسماعیلی و خدا کرم عظیمی و امیر امیدیان به خواسته مطالبه 
و مطالبه وجه  تادیه  و مطالبه خسارت تاخیر  و مطالبه خسارت دادرسی  خسارت 
ده که جهت  بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 354ارجاع و به کالسه  9409980352201437ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/04/22 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73  المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده / متهم  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو

رسیدگی حاضر گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4794/م  شماره: 

وجنی شهرستان اصفهان – اطهری بر



نباید مرتکب چنین اشتباهاتی 
شویم

و  گــرم  بــازی  گفــت:  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
آمادگــی  بازیکنــان  نظــرم  بــه  و  بودیــم  شــاهد  را  نزدیکــی 
نخســتین  از  پــس  لوزانــو  رائــول  دارنــد.  باالیــی  و  خــوب 
کــرد: مــن  دیــدار دوســتانه مقابــل تیــم ملــی فرانســه اظهــار 
کــه فرصت هــای خوبــی داشــتیم در هــر ســت  کنــم  فکــر 
کــه جلــو بودیــم و  کــه بهتــر باشــیم. چنــد بــار اتفــاق افتــاد 
کردیــم ایــن چنــد امتیــاز را از  کــه خودمــان  بــا اشــتباهاتی 
اشــتباهاتی شــویم  نبایــد مرتکــب چنیــن  دســت دادیــم. 
و ایــن چنیــن فرصــت را بــه تیــم مقابــل بدهیــم. بــه جــز 
کــه خــوب نبودیــم، بقیــه ســت ها و حتــی  ابتــدای ســت اول 
قســمت دوم ســت اول شــاهد بــازی مســاوی از دو طــرف 
بودیــم. لوزانــو افزود: فرانســه در چرخش هایــش از بازیکنان 
کــرد و از یــک ســری بازیکنانــی بهــره بــرد  متفاوتــی اســتفاده 
ــتیم  ــازه توانس ــتیم و ت ــا نداش ــه آن ه ــبت ب ــناختی نس ــه ش ک
کشــید و  ــار ســت طــول  ــازی چه ــر بشناســیم. ب ــا را بهت آن ه
کــه ایــن نشــان  کــه بیشــتر ســت ها بــازی طوالنــی شــد  دیدیــد 

گــرم و نزدیکــی را شــاهد بودیــم. کــه بــازی  می دهــد 

 تبریک کی روش 
به استقالل خوزستان

قهرمانــی  پیامــی  در  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
گفــت.  اســتقالل خوزســتان را بــه اعضــای ایــن تیــم تبریــک 
در پیــام تبریــک ســرمربی تیــم ملــی آمــده اســت: »قهرمانــی 
تبریــک  را  فــارس  لیــگ خلیــج  در  را  اســتقالل خوزســتان 
شــگفت انگیزی  دســتاورد  عنــوان  ایــن  کســب  می گویــم. 
کــه می تــوان آن را تنهــا بــا  بــرای ایــن باشــگاه بــود؛ اتفاقــی 
آنچــه در لیــگ انگلیــس و در تیــم لســتر رقــم خــورد، مقایســه 
کــرد. می خواهــم بــه بازیکنــان بــه دلیــل عملکرد عالی شــان، 
کادر، جوانــان ایــن تیــم و مربــی سخت کوششــان عبــداهلل 
ویســی تبریــک بگویــم و بــرای آن هــا بهترین هــا را در آینــده 

کنــم.« آرزو 

 نیمه شعبان در بهشت زهرا 
با یاد حجازی

5 ســال از فقــدان یکــی از بهتریــن ومحبوب تریــن مــردان 
فوتبــال ایــران گذشــت. ناصر حجــازی در روز دوم خردادماه 
ک فروبســت و عالقه منــدان  ســال 1390 دیــده از دنیــای خــا
پنجمیــن  مراســم  فروبــرد.  رفتنــش  بهــت  در  را  فوتبــال 
دروازه بــان  حجــازی،  ناصــر  زنده یــاد  درگذشــت  ســالگرد 
یکشــنبه  روز  پرافتخــار  ملی پــوش  و  اســتقالل  اســاطیری 
آینــده در قطعــه نــام آوران بهشــت زهــرا برگــزار خواهــد شــد. 
مراســم از ســاعت 10 و 30 دقیقــه صبــح آغــاز می شــود ویــک 

ــه طــول خواهــد انجامیــد.  ســاعت ونیــم ب

کوتاه از ورزش

در حاشیه ورزش
مراســم  در  کربــال  شــهر  مــدرن  و  زیبــا  ورزشــگاه   -
میزبــان  پــس  ایــن  از  تــا  شــد  افتتــاح  خاصــی 

باشــد. ملــی  و  باشــگاهی  بازی هــای 
کــرد  - سســک فابــرگاس،   هافبــک چلســی عنــوان 
کــه احتمــال بازگشــتش بــه بارســلونا وجــود نــدارد و او 

ــد. کن ــازی  ــه ب کونت ــت  ــت هدای ــد تح می خواه
کــرد  اعــالم  چلســی،  کاپیتــان  جان تــری،   -
ــرارداد  ــد ق ــرای تمدی ــگاه ب ــن باش ــه ای ک ــنهادی  پیش
بــه او داده، بــرای پســتی متفــاوت در اســتمفوردبریج 

اســت.
لیســت  در  گوتــزه  ماریــو  نــام  می شــود  گفتــه   -
خریدهــای چلســی بــرای نقــل و انتقــاالت تابســتانی 

می خــورد. چشــم  بــه 
- مجلــه ورزشــی »فاناتیــک« چــاپ ترکیــه بــا اســتناد 
کــرد  ادعــا  هلنــدی  همچنیــن  و  محلــی  منابــع  بــه 
بشــیکتاش  تیــم  بــه  دارد  روبــن دوســت  آریــن  کــه 

بپیونــدد.
کــه در تیــم نوجوانــان بایــرن مونیــخ  - لــوکا بکن بائــر 
در  شــالکه  پیراهــن  بــا  بــه زودی  دارد  عضویــت 
میادیــن حاضــر خواهــد شــد. قــرار اســت ایــن مدافــع 
کــه نــوه فرانتــس بکن بائــر اســت، در شــالکه  15 ســاله 

کنــد. هــم در تیــم زیــر 16ســاله ها فعالیــت 
کشــته شــدن  - باشــگاه رئــال مادریــد در بیانیــه ای 
تکفیری هــای  دســت  بــه  را  عراقــی اش  هــواداران 
گفــت. در ایــن بیانیــه آمــده اســت:  داعــش تســلیت 
باشــگاه رئــال ناراحتــی بی انــدازه اش را از ایــن اتفــاق 
ابــراز و بــا خانــواده و دوســتان قربانیــان همــدردی 
مــردم  همــه  بــا  همچنیــن  مادریــد  رئــال  می کنــد. 
کــه متحمــل خشــونت های زیــادی شــده اند  عــراق 

می کنــد. همبســتگی  ابــراز 
- فاطمــه ســامبا دیــوف بــه عنــوان جانشــین ژروم 
والکــه فرانســه انتخــاب شــد و بــه ایــن ترتیــب، بــه 
کلــی فیفــا  کــه مســئولیت دبیــر  اولیــن زنــی تبدیــل شــد 

گرفــت. را بــر عهــده 
کرد  - مائوریســیو پوچتینــو، ســرمربی تاتنهــام، تاییــد 
کــه از مالقــات بــا ســرالکس فرگوســن بســیار هیجــان 
کــرد ســرمربی ســابق شــیاطین  کیــد  زده اســت. امــا تا
خــال  فــان  لوئیــس  جانشــینی  دربــاره  او  بــا  خ  ســر

ــرد. ــت نک صحب
کــه ســردار  - همــه بازیکنــان تیــم روســی روســتوف 
 آزمــون، ســتاره ملی پــوش ایرانــی را در اختیــار دارنــد
از پیــروزی 3-1 مقابــل دینامــو مســکو تســت  بعــد 

دادنــد. دوپینــگ 
عنــوان  بــه  لسترســیتی،  ســتاره  واردی،  جیمــی   -

انتخــاب شــد. برتــر  لیــگ  بازیکــن فصــل 

همگام با ورزش

کــش و قوس هــای فــراوان و    ســرانجام پــس از 
سرویس  ورزش

 اصغر قلندری
بــا  ارتبــاط  در  گــون  گونا حدیث هــای  و  حــرف 
دوره  پانزدهمیــن  جــام  تعصــب،  ســر  از  پیش بینی هــای  و  تبانــی 
کشــور در آغــوش آبی پوشــان اســتقالل  ــر فوتبــال  مســابقات لیــگ برت
گرفــت. بــا قهرمانــی اســتقالل خوزســتان، پرونــده  خوزســتان جــای 
ــر اهــواز بســته شــد.  کشــور، در ورزشــگاه غدی لیــگ پانزدهــم فوتبــال 
جمعــه یــک روز  تاریخــی و فرامــوش نشــدنی بــرای اهالــی فوتبــال بود. 
در ایــن روز خاطره انگیــز عــالوه بــر مقامــات بلندپایه اســتانی و مســؤالن 
کل ورزش و جوانــان خوزســتان و حــدود پنجــاه هــزار هــوادار و  اداره 
کــه بــا تمــام امکانــات خــود را  تماشــاگر متعصــب و پرشــور خوزســتانی 
بــا  کــه  اســتقالل خوزســتان  تیــم  قهرمانــی  برگــزاری جشــن  بــرای 
گل بهتــر از پرســپولیس و  کســب 54 امتیــاز و تفاضــل  شایســتگی و 
اســتقالل تهــران در صــدر جــدول قــرار داشــت و بیشــترین شــانس 
کــرده و یکپارچــه بســیج شــده بودنــد تــا  پیــروزی را دارا بــود، آمــاده 
کننــد.  باشــکوه ترین جشــن قهرمانــی را پــس از ســال ها انتظــار برگــزار 
ــال خوزســتان از ســال های دور بــه ویــژه از زمــان مرحــوم پرویــز  فوتب
دهــداری از محبوبیــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت و حامیــان و 
ــر شــرکت پیــدا  ــا چهــار نماینــده در لیــگ برت طرفــداران بــی شــماری ب
کــرده اســت؛ در دیــدار پایانــی شــاگردان عبــداهلل ویســی مقابــل ســفید و 
و  روحیــه مضاعــف  انگیــزه،  بــا  اصفهــان،  آهــن  سبزپوشــان ذوب 
تعصبــی مثال زدنــی از جــان مایــه گذاشــتند و بــا تمــام وجــود جنگیدند 
تــا باکســب پیــروزی و باالتریــن امتیاز کام مردم قدرشــناس و پرشــوری 
کــه در یــک روزگــرم و آفتابــی ســاعت ها قبــل از شــروع بازی در ورزشــگاه 
غدیــر اهــواز حضــور پیــدا کــرده بودنــد و یــک صــدا تیم محبوبشــان که 
خالــق بزرگ تریــن شــگفتی فوتبــال ســال های اخیرشــده بــود را بــا 

ــیرین  ــد،  ش ــرار می دادن ــت ق ــورد حمای ــان، م ــی امانش ــویق های ب تش
کنند.

  نیمه اول
 بــا ســوت محســن ترکــی داور خــوب و بیــن المللــی فوتبــال کشــورمان

ــازی دو تیــم ذوب آهــن اصفهــان و اســتقالل خوزســتان آغــاز شــد و  ب
کردنــد و دروازه  شــاگردان عبــداهلل ویســی یکپارچــه بــازی را شــروع 
گــر شــانس یــاری  کــه ا ذوب آهــن را آمــاج حمــالت خــود قــرار دادنــد 
کــه تــوپ دور از دســترس  می کــرد، در دقیقــه 5 بــازی در شــرایطی 
گل  بــه  بــود  رســیده  دروازه  دهانــه  بــه  مظاهــری  محمدرشــید 

دروازه  قفــل  تــا  می رفــت  کــه  لحظــه ای  درســت  امــا   می رســیدند؛ 
ذوب آهــن بــاز شــود، تــوپ توســط مدافعــان از روی خــط دروازه دفــع 
شــد. ایــن اولیــن خطــر جــدی اســتقاللی ها در نیمــه اول بــود؛ ازطرفــی 
کــه شــوت  کردنــد  گلزنــی را پیدا هــم در دقیقــه 9 ذوبی هــا فرصــت 
کمــی اختــالف از بــاالی دروازه  ســرکش علــی حمــام زوزه کشــان بــا 
کنش  میزبــان گذشــت و راهــی اوت شــد. در دقیقــه 33 مظاهــری بــا وا

ــد. ــن ش ــی دروازه ذوب آه ــی، ناج عال
  نیمه دوم

ــوس  ــری محس ــا برت ــود ب ــده می ش ــان نامی ــه مربی ــه نیم ک ــه دوم  نیم

کــه تــوپ و میــدان را در  گل محمــدی آغــاز شــد  شــاگردان یحیــی 
گرفتنــد.  اختیــار 

میــدان  میانــه  بازیکــن  تاثیرگذارتریــن  و  طــراح  حدادی فــر،   قاســم 
ذوب آهــن، محمــد رضــا عباســی را بــا پــاس عمقــی خــود در موقعیــت 
گلزنــی قــرار داد کــه ایــن بازیکــن بــا یک پــا دو پــای خــوب خــود از کمنــد 
دو مدافــع اســتقالل گذشــت و تــک بــه تــک بــا دروازه بــان شــد؛ ولــی 
کنــار  کمــی اختــالف از  ــا  در زدن ضربــه نهایــی بی دقــت بــود و تــوپ ب
دروازه بــه بیــرون رفــت تــا آه از نهــاد گل محمــدی و نیمکت نشــینان 

ذوب آهــن برآیــد.
در فاصلــه 3 دقیقــه )55 تــا 58( از روی اشــتباه محض مدافعان ذوب 
گل  آهــن، اســتقاللی های خوزســتان بــه وســیله رحیــم زهیــوی دو 
متوالــی را بــه ثمــر رســاندند. ابتــدا از ارســال تــوپ روی دروازه و ضربــه 
کــه از  ســر و ســپس بــا شــوت مهارنشــدنی و دور از دســترس مظاهــری 
جنــاح راســت توســط ایــن بازیکــن زده شــده بــود، بــه گل رســیدند و بــا 
خیالــی آســوده تر بــازی را بــا دفــاع منطقــی دنبــال کردنــد و در نهایــت در 
میــان تشــویق و فریادهــای بی امــان هــواداران پیــروز میــدان شــدند. 
گــردن  در پایــان طــی مراســم خــاص و منظــم  مدال هــای زریــن بــر 
اعضــای تیــم اســتقالل آویختــه شــد و جــام قهرمانــی پانزدهمیــن دوره 
کاپیتــان و ســرمربی  کشــور توســط مقامــات بــه  مســابقات لیــگ برتــر 
اســتقالل خوزســتان اهــدا شــد و در میــان شــور و هیجــان زایــد الوصفــی 
بــا راه انداختــن آییــن آتش بــازی و بــه هــوا فرســتادن فشفشــه جشــن 
کــه  قهرمانــی برگــزار شــد. بازیکنــان اســتقالل خوزســتان در حالــی 
ــاالی  ــد و جــام قهرمانــی را ب ــه اهتــزاز در آورده بودن پرچــم باشــگاه را ب
ســر داشــتند، دور افتخــار زدنــد و مراتــب قدردانــی خــود را بــه مــردم 

کردنــد. حق شــناس وقــدردان خوزســتان ابــراز 

انتظارها به پایان رسید:

جام قهرمانی به مهد فوتبال ایران رفت

بــرای  می گویــد  کــه  دارد  وجــود  نانوشــته ای  قانــون 
قهرمــان شــدن حتمــا بایــد دروازه بــان خوبــی داشــته 
ــا عملکــرد خــوب برانکــو  گرچــه ب ــید. ایــن قانــون ا باش
ــود  ــذف ش ــه ح ــرای همیش ــا ب ــت ت گردانش می رف ــا و ش
کــه نه تنهــا تاییــد نهایــی شــد  امــا واقعیــت ایــن اســت 

بلکــه محکم تــر از قبــل نوشــته 
بــه اســتقالل خوزســتان  شــد. 
تنهــا  تیــم  ایــن  کنیــد؛  نــگاه 
بازی هــای  همــه  در  گل   14
اســت و  کــرده  لیــگ دریافــت 
خســوس و البتــه خــط دفاعــی 
ــزرگ  ــیار ب کاری بس ــم،  ــن تی ای
کــه خیلی هــا  را انجــام دادنــد 
امکانــش  می کردنــد  فکــر 
اســتقالل  نــدارد.  وجــود 

عــددی   0.46 گل  دریافــت  میانگیــن  بــا  خوزســتان 
تــا  گذاشــت  بــه جــا  العــاده را در فوتبــال ایــران  فــوق 
ــی  ــد قهرمان گل زده هــم نتوان ــا 50  تیــم برانکــو حتــی ب
گردان ویســی بگیــرد. در واقــع پرســپولیس آنجــا  را از شــا

کــه سوشــا را بــه درون دروازه اش برگردانــد؛  لیــگ را داد 
همــان  هــم  بــاز  سوشــا  تــا  بــود  کافــی  اشــتباه  همــان 
عملکــرد غیرمســئوالنه را ادامــه بدهــد و اشــتباهات را 
درواقــع  باب اســفنجی  شــلوار  پوشــیدن  کنــد.  تکــرار 
بــه  نســبت  بازیکــن  ایــن  بی مســئولیتی  از  نمــادی 
کــه در  پرســپولیس و هــواداران ایــن تیــم بــود 
اوج حساســیت های مســابقات بــه فکــر تیــپ 
ــپولیس  ــال پرس ــر ح ــه ه ــود. ب ــب زدن ب عجی
گل در هــر  گل خــورده میانگیــن 1.13  بــا 34 
کــه بــا توجــه  گذاشــت  دیــدار را از خــود بــه جــا 
بــا  زیــاد می توانســت تنهــا  گل هــای زده  بــه 
کمتــر قهرمــان لیــگ  چنــد صــدم میانگیــن گل 
مقطــع  آن  در  را  سوشــا  نه تنهــا  امــا  بشــود؛ 
کنــار نگذاشــت، بلکــه بــا او ادامــه داد و وی 
کافــی بــود  را بــه لوبانــف ترجیــح داد. شــاید 
را می خریــد؛  بیرانونــد  لوبانــف  بــه جــای  پرســپولیس 
کــه  کنــار می گذاشــت و جریمــه می کــرد  سوشــا را هــم 
کــه جــام   در ایــن صــورت امــروز ایــن پرســپولیس بــود 

را باالی سر می برد.

گرفت که جام را از پرسپولیس و برانکو  اشتباهی 

از  بــه حمایت هــای دولــت  اشــاره  بــا  وزیــر ورزش و جوانــان 
کــرد: در ســال المپیــک ریــو  کاروان ایــران در المپیــک اظهــار 
کــرده  بســیاری  تالش هــای  و  بــوده  مشــوق  همــواره  دولــت 
تــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای موجــود اتفاقــات خوبــی در 

خ دهــد.  تامیــن اعتبــارات ایــن بخــش ر
کاروان  گــودرزی بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــرد:  ک ــار  ــو اظه ــک ری ــورمان در المپی  کش
بــرای  ســهمیه   44 حاضــر  حــال  در 
توجــه  بــا  و  کرده ایــم  کســب  المپیــک 
امیدواریــم  ورزشــکارانمان  تــالش  بــه 
کــه تــا تیرمــاه ایــن تعــداد بــه 50 ســهمیه 
کــه  هســتیم  امیــدوار  یابــد.  افزایــش 
گــر نتوانســتیم بهتــر  ا المپیــک ریــو  در 

کــم در حــد و انــدازه  از المپیــک لنــدن ظاهــر شــویم، دســت 
کیــد بــر اینکــه در ســال 94  کنیــم. وی بــا تا آن حضــور پیــدا 
افتــاد  اتفــاق  کشــور  ورزش  حــوزه  در  خوبــی  دســتاوردهای 

گذشــته در حــوزه قهرمانــی نســبت  کــرد: ســال  خاطرنشــان 
ــر شــد؛  کشــورمان دو براب بــه ســال 93 مدال هــای ورزشــکاران 
کــه در ایــن ســال صرفــا 28 درصــد بودجــه  ایــن در حالــی اســت 
عمرانــی بخــش ورزش تخصیــص داده شــد. بــا ایــن وجــود بــا 
حضــور خیــران و بخــش خصوصــی و حمایــت 
دو برابــری ایــن بخش هــا نســبت بــه دولــت 
در حــوزه ورزش، 351 پــروژه عمرانــی تــا پایــان 
گرفــت.  گذشــته مــورد بهره بــرداری قــرار  ســال 
وزیــر ورزش و جوانــان در ادامــه بــه برگــزاری 
ــار  ــاره و اظه ــال اش ــیون فوتب ــات فدراس انتخاب
کــرد: ظــرف هفته هــای گذشــته شــاهد برگزاری 
بــدون حاشــیه انتخابــات فوتبــال و انتخــاب 
در  بودیــم؛  انتخابــات  ایــن  در  خــوب  گزینــه 
حالــی کــه در دوره هــای گذشــته ایــن اتفــاق با حاشــیه بســیاری 
کــه این هــا نشــان از تدبیــر دولــت یازدهــم دارد؛  برگــزار می شــد 
کــه ایــن انتخابــات بــه دور از هرگونــه شــایبه برگــزار شــد. چــرا 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

نباید مرتکب چنین اشتباهی شویم یکشنبـــــه  26 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 154 ســـــال دوم       ݡسݒ

گودرزی: امیدوارم 50 سهمیه المپیک بگیریم

گهی ابالغ آ
9409980363200875شماره  ونده:  پر 9510100353400404شماره  ابالغیه:  شماره 
زند :  یخ تنظیم: 1395/02/14آقای محسن برکت ، فر بایگانی شعبه: 941365 تار
یان ،  تقدیم  یم کنگاز حجت اهلل ، شکایتی مبنی بر تهدید و توهین ، علیه خانم مر
 108 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاه های 
دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان ) 108 جزایی سابق( واقع در اصفهان - خ 
اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ 
گردیده  9409980363200875ثبت  کالسه   به  و  205ارجاع  شماره  اتاق   2 طبقه 
علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/04/05 آن  رسیدگی  وقت  که 
دن متهم  و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های  مجهول المکان بو
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری   امور  در  انقالب  و  عمومی 
آن  از مفاد  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا متهم  پس  د  آگهی می شو جراید کثیراالنتشار 
جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به 
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4804/م الف مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری 

دو اصفهان – ادیبی
گهی ابالغ آ

ونده: 9409980363200666شماره  شماره ابالغیه: 9510100353400173شماره پر
زند : غالم  یخ تنظیم: 1395/01/22جالل نادر پور ، فر بایگانی شعبه: 941045 تار
امیر  ، علیه  تلفنی  : مزاحمت  بر  مبنی  ، شکایتی  د  : محمو زند  فر  ، اکرم احمدی  و 
زند ، حسین ، تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  مشهدی علیزاده اصفهانی ، فر
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   108 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   - اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  205ارجاع  شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری 
و ساعت  آن 1395/03/22  9409980363200666ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن متهم  و به تجویز ماده 115  10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
دستور  و    2 کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
د تا متهم  پس  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د  از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4803/م الف مدیر دفتر  و در وقت مقر

شعبه 108 دادگاه کیفری دو اصفهان – ادیبی
گهی ابالغ آ

9509980352200091شماره  ونده:  پر 9510100352200752شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/16خواهان / شاکی منصور ترکی   بایگانی شعبه: 950093 تار
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مصطفی البو ناصر و سید خلیل بشوکه به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 354ارجاع و به کالسه  9509980352200091ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/04/08 و ساعت 13:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی   خوانده / متهم 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
عمومی  دادگاه   22 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4798/م  گردد.شماره: 

وجنی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بر

گهی ابالغ آ
9509980352200046شماره  ونده:  پر 9510100352200800شماره  ابالغیه:  شماره 
ید تراب  وار یخ تنظیم: 1395/02/17خواهان / شاکی مر بایگانی شعبه: 950047 تار
پور  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد رضا امیری به خواسته اعسار از 
ینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ...ومطالبه  پرداخت هز
ده  خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
به کالسه  9509980352200046ثبت  و  اتاق شماره 354ارجاع  اصفهان- طبقه 3 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/22 و ساعت 13:00تعیین شده است. به 
به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
امور مدنی  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  تجویز ماده 73 قانون 
د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  منشی  الف  4797/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر
وجنی حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بر

گهی ابالغ آ
9409980352201351شماره  ونده:  پر 9510100352200894شماره  ابالغیه:  شماره 
غالمرضا  شاکی   / 1395/02/18خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941477 شعبه:  بایگانی 
رضا  احمد  و  کمال  مهناز  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یزی   ر عابدی 
و تقدیم  در الزام به تنظیم سند خو توکلی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاه های 
شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 354ارجاع و به کالسه  9409980352201351ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/04/21 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی   خوانده / متهم 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
گردد.شماره: 4796/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

وجنی شهرستان اصفهان – اطهری بر
گهی ابالغ آ

ونده: 9409980352201333شماره  شماره ابالغیه: 9510100352200896شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/18خواهان / شاکی تعاونی اعتبار  بایگانی شعبه: 941459 تار
د مهردادی با  ئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعو ثامن اال
وکالت حسین کبیری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد رضا عنبر زاده 
و حسین گوگونانی و ایرج زکی زاده  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی  دادگاه های  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان نمو
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 354ارجاع و به 
و   1395/04/13 آن  کالسه  9409980352201333ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن خوانده / متهم و  المکان بو ساعت 12:30تعیین شده است. به علت مجهول 
درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  4795/م 

وجنی اصفهان – اطهری بر
اجرائیه

 ،  9109980352301938 ونده:  پر شماره   9410420352300210 اجرائیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  911712تار  ،  911987  : شعبه  بایگانی  شماره   9109980352301668
1394/11/25 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : الهه    نام خانوادگی : حیدری  
نام پدر: اکبر   نشانی: اصفهان – خوراسگان – خ سلمان 7 – پ 15 با وکالت خانم 
الهه خدا دوستان مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سعید   نام خانوادگی 
اکبر  نشانی: اصفهان – خ جی شرقی – ک ش مهتری – ک  پدر:  نام  : صادقی  
33 – پ 47 محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209970352300947 محکوم علیه محکوم است 
کارشناس  نظر  طبق  وجه  ز معوقه  نفقه  بابت  یال  ر  18/570/000 مبلغ  پرداخت  به 
از  یال  ر  1/560/000 مبلغ  ماهیانه  پرداخت  و   91/8/30 لغایت   90/7/10 یخ  تار از 
یال بابت  یخ 91/8/30 لغایت 92/5/29 بابت اصل خواسته و مبلغ 730/000 ر تار
خسارت دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم 
یال بر عهده محکوم علیه می  له . ضمنا حق االجرایی دولتی به مبلغ 1/630/500 ر
وز مفاد آنرا  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر باشد.  محکوم علیه مکلف است از تار
بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور  اموال خو
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  مشر
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
قانون نحوه  د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  به در خواست محکوم  واال  نماید 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. )  اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می  تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  شو
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت  وز ارائه شو اموال پس از مهلت سی ر
د.) تبصره  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو محکوم له یا تو
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 4769/ م الف  مدیر 
دفتر دادگاه حقوقی شعبه 23 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – ف جمشیدی

اجرائیه
ونده: 9309980350100432 شماره اجرائیه: 9510420350100083 شماره پر

محکوم  مشخصات   1395/02/15 تنظیم:  یخ  930497تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
کاوه –  : رستمی  نشانی: اصفهان – خ  نام خانوادگی  : حسن     نام   1 ردیف  له 
بست  بن  نبش   – صداقت  ک   – اصفهانی  نیر  خ   – آزادی  راه  چهار   – غرضی  خ 

خالدی     : خانوادگی  نام  زمان    نام:   -1 ردیف  علیهم   محکوم  مشخصات   . دوم 
: مجهول  : خالدی نشانی  نام خانوادگی  : یداله   نام  المکان 2-  نشانی: مجهول 
المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9510090350100521 و شماره دادنامه  مربوطه 9409970350100778 محکوم علیهما  
خواسته  اصل  بابت  یال  ر  60/000/000 مبلغ  پرداخت   -1 به  محکومند  متضامنا 
اساس  بر  وصول  زمان  تا   1393/3/30 یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  نضمام  با 
ینه  هز بابت  یال  ر  1/750/000 مبلغ  پرداخت   -2 مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص 
یال بابت  یال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 720/000 ر دادرسی و مبلغ 2/160/000 ر
حق  بابت  یال  ر  3/000/000 مبلغ  پرداخت   -3 له  محکوم  حق  در  آگهی  نشر  ینه  هز
یخ ابالغ اجرائیه :  االجرا در حق صندوق دولت.    محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
  )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد  د)  شو می  داشت  باز  له 
حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  دداری  خو  -4.
ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده   ( دارد.  پی  در  را  هفت  جه  در  یری  تعز حبس   ،

به دیگری  مال  انتقال  مالی 1394( 5-  اجرای محکومیت  قانون نحوه  ماده 16  و  20 ق.م.ا 

دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که  نحوی  به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به 

محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی 

 .)1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( د.  شو می  مجازات  هردو  یا  به 

زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6

خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  دیع  تو یا  له  محکوم  موافقت  به   منوط 

د. بو

) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 4787/ م الف  مدیر 

دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی

گهی ابالغ آ

بایگانی  9309980365600417شماره  ونده:  پر 9510100370800776شماره  ابالغیه:  شماره 

افشین  و  قربانی  علیرضا  خواهی  نظر  1395/02/11تجدید  تنظیم:  یخ  تار  950022 شعبه: 

از دادنامه  ین  به خواسته تجدید نظر  براتی و سایر به طرفیت یوسف  یان  و علیمراد صفار

از شعبه 15 دادگاه کیفری 2 اصفهان و خیانت در  شماره 9401228 – 94/8/28  صادره 
وع  تقدیم دادگاه های تجدید نظر استان  یق نامشر امانت و کالهبرداری و تحصیل مال از طر

ده اند که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان  اصفهان واقع  اصفهان نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – چهار راه نظر مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان  

 1395/05/04 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309980365600417ثبت  کالسه   به  و  ارجاع 

آقای  خوانده  نظر  تجدید  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و 

زند رمضان  به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  یوسف براتی فر

انقالب در امور کیفری و  دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

زند رمضان  در وقت  براتی فر آقای یوسف  المکان  تا تجدید نظر خوانده مجهول  د  می شو

ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 4458/م الف مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه  مقر

تجدید نظر استان اصفهان – زندی



7گردشگری و معارف   یکشنبـــــه  26 اردیبهشت ماه 1395
ـــمـــاره 154 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
برگزاری نمایشگاه صنعت گردشگری...

روســتای  اهالــی  پیــش  ســال   10 حــدود    
سرویس گردشگری

   آیدین بهاری

هجــوم  آنچــه  بــه  ابیانــه  تاریخــی 
گردشــگران نامیــده می شــد، اعتــراض می کردنــد و خواســتار 
حــل ایــن مشــکل بودنــد. حتــی عــده ای از اهالــی روســتا در 
کردنــد و خواســتار  مقابــل ســازمان میــراث فرهنگــی تحصــن 
کــه در  حــل ایــن بحــران شــدند. بــا وجــود تمــام وعده هایــی 
آن زمــان بــه مــردم ایــن روســتا داده شــد، امــا ایــن مشــکل 
گردشــگران افــزوده  نه تنهــا حــل نشــد، بلکــه هــر روز بــر ســیل 
کــه در پنجشــنبه و  شــد. ایــن مشــکل حــاال بــه جایــی رســیده 
گردشــگر بــه ایــن روســتا  گذشــته، بیــش 40 هــزار  جمعــه هفتــه 

هجوم بردند و خسارات زیادی را به بار آوردند.
گردشگر در یک روز   ورود 40 هزار 

ابیانــه در  تاریخــی  ابیانــه، دهیــار روســتای  محمــد عادلــی 
روســتای  ایــن  معمــوال  می گویــد:  ایســنا  بــه  گفت وگویــی 
گردشــگری  ســونامی  بــا  تعطیــل  روزهــای  در  تاریخــی 
گذشــته نیــز حــدود   مواجــه اســت. پنجشــنبه و جمعــه هفتــه 
گردشــگر وارد ایــن روســتای تاریخــی شــدند. ایــن  40 هــزار 
گردشــگر، همــه زیرســاخت های روســتا را زیــر فشــار  تعــداد 
کوچــک ابیانــه بــرای حضــور  کــه فضــای  می گذارنــد. در حالــی 
ایــن جمعیــت همزمــان بــا یکدیگــر ســاخته نشــده اســت، بــه 
گردشــگر نیــز از جهاتــی آســیب می بینــد؛ چــون  همیــن دلیــل 
کیــد بــر اینکــه بافــت  فرصــت تماشــای بافــت را نــدارد. او بــا تا
فرســایش  دچــار  موقعیت هایــی  چنیــن  در  ابیانــه  تاریخــی 
گونــه مواقــع نمی توانیــم بســیاری  گفــت: در ایــن  می شــود، 

گردشــگر از آن هــا اســتفاده  ــا  کنیــم ت ــاز  کــن تاریخــی را ب از اما
کنــد؛ چــون احتمــال وارد شــدن آســیب های جــدی بــه آن هــا 

وجــود دارد.
   لزوم انجام اقداماتی مناسب

از ســوی  اقداماتــی مناســب  انجــام  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
بــودن  ادامــه دار  از  جلوگیــری  بــرای  متولــی  دســتگاه های 
کــه  زمانــی  کــرد:  بیــان  نیــز  ابیانــه  بــرای  اتفاقاتــی  چنیــن 
ــتا  ــه روس ــی ب ــافت طوالن ــک مس ــدن ی گذران ــس از  ــگر پ گردش

گردشــگر  کــه چــون تعــداد زیــادی  می رســد، دیگــر نمی پذیــرد 
داخــل روستاســت بــه فضــا وارد نشــود؛ بنابرایــن مــا فقــط 

کنیــم. ســاماندهی  را  منطقــه  می توانیــم 
گردشگران   هجوم 

نکتــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  ابیانــه،  تاریخــی  روســتای  دهیــار 
بــه روســتای  گردشــگران  کــه در روزهــای تعطیــل، هجــوم 
اتفاقــی  چنیــن  افــزود:  اســت،  زیــاد  بســیار  ابیانــه  تاریخــی 
 20 از  پذیرایــی  ظرفیــت  منــزل  در  کــه  اســت  ایــن  ماننــد 

از  بیاینــد.  خانــه  بــه  نفــر   40 امــا  باشــیم،  داشــته  را  نفــر 
مواجــه مشــکل  بــا  غــذا  میــزان  و  غــذا  ظــرف  تــا   پارکینــگ 

 می شویم.
کار  یــک  بــا  بگوییــم  نمی توانیــم  مــا  کــرد:  کیــد  تا وی 
کنیــم.  بررســی  را  وضعیــت  ایــن  می توانیــم  کوتاه مــدت 
میــراث  یــا  بخشــداری  دهیــاری،  از  فقــط  دیگــر  ســوی  از 
فرهنگــی نبایــد انتظــار داشــت تــا ایــن اتفــاق را ســاماندهی و 
گفتــه  او، مــردم روســتای تاریخــی  کنــد. بــه  مدیریــت بحــران 
ابیانــه معتقدنــد ســفرها بایــد خــرد شــوند و حضــور مــردم در 
ایــن روســتا فقــط منــوط بــه روزهــای تعطیــل نباشــد؛ بایــد 
گردشــگران تقســیم  ع روزهــای هفتــه بــرای حضــور  مجمــو
کنــون رایزنی هایــی بــا میــراث  شــود. عادلــی بــا بیــان اینکــه تــا 
گفــت:  فرهنگــی بــرای بهتــر شــدن اوضــاع انجــام شــده اســت، 
هرچنــد جلســات فکــری زیــادی در ایــن زمینــه برگــزار شــده 
امــا هنــوز نتوانســته ایم وارد میــدان عمــل شــویم و بــه نتیجــه 

خوبــی برســیم.
   برنامه ریزی بلندمدت

ــق  کوتاه مــدت رون گردشــگران در  ــر تعــداد  هــر چنــد حضــور پ
بــه  ابیانــه  ماننــد  روســتاهایی  اهالــی  بــرای  را  اقتصــادی 
بــا از بیــن رفتــن  دنبــال خواهــد داشــت، امــا در بلندمــدت 
ــه  ک ــود دارد  ــکان وج ــن ام ــدک ای ــاخت های ان ــر س ــن زی همی
 ابیانــه تبدیــل بــه روســتایی متــروک و غیــر قابــل ســکونت

 شــود. امیدواریــم مســئوالن فکــری بــه حــال ابیانــه بکننــد و 
ایــن روســتا را بــرای نســل های آینــده نیــز نگــه دارنــد.

گردشگر در یک روز ورود 40 هزار 

ابیانه زیر  سیل گردشگران

معــاون شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللــی اســتان اصفهــان 
گردشــگری در شــهر  از برگــزاری هشــتمین نمایشــگاه صنعــت 

خــاق اصفهــان از 28 تــا 31 اردیبهشــت ماه خبــر داد.
جــواد جلیلــی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه صنعــت توریســم 
گردشــگری ارتبــاط مســتقیمی بــا رشــد اقتصــادی اســتان  و 
بــه همــت شــهرداری  گذشــته  افــزود: ســال  کشــور دارد،  و 

همایــش  برگــزاری  شــاهد   اصفهــان 
بیــن المللــی فرصت هــای ســرمایه گذاری 
ســال  ابتــدای  در  و  بودیــم  اصفهــان  در 
جــاری نیــز همایــش بیــن المللــی تجــارت 
و توریســم الکترونیــک در اصفهــان برگــزار 
کــه ایــن دو رویــداد، زمینــه بررســی  شــد 
در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  دقیــق 
ســرمایه های  جــذب  و  توریســم  صنعــت 
ــم  ــوزه فراه ــن ح ــی را در ای ــی و خارج داخل

کــرد.  
اصفهــان  گردشــگری  صنعــت  نمایشــگاه  داد:  ادامــه  وی 
خــاق  شــهر  در  کــه  راستاســت  همیــن  در  رویــدادی  نیــز 
اصفهــان برگــزار می شــود و فرصــت بی نظیــری بــرای توســعه 

بــود. خواهــد  بخــش  ایــن  زیرســاخت های 
رویکــرد  بــه  اصفهــان،  نمایشــگاه های  شــرکت  معــاون 
فعالیت هــای  توســعه  بــر  مبنــی  شــهری  مدیریــت  جدیــد 
ویــژه  کیــد  تا همچنیــن  و  دانش بنیــان  دانایی محــور، 
اشــاره  گردشــگری  بخــش  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــر 
را  مــا  مســئولیت  خــاق،  شــهر  عنــوان  افــزود:  و  داشــت 
ســازد؛  مــی  افــزون  خصــوص  ایــن  در 
عناویــن  کســب  بــا  اصفهــان  کــه  چــرا 
خــود درونــی  ظرفیت هــای  و   جهانــی 

بســتر بســیار مناســبی بــرای رشــد و توســعه 
گردشــگری  قطــب  بــه  شــدن  تبدیــل  و 

کشــور محســوب مــی شــود.
رویدادهــای  برگــزاری  داد:  ادامــه  وی 
نمایشــگاهی و ســمینارهای بیــن  المللــی 
ــرای ظهــور و  یکــی از بهتریــن فرصت هــا ب

اســت. توریســم  حــوزه  در  مــا  توانمندی هــای  معرفــی 
گردشــگری  کــرد: هشــتمین نمایشــگاه صنعــت  جلیلــی اعــام 
ح از بخش هــای  امســال بــا حضــور مشــارکت کنندگان مطــر

مختلــف ایــن صنعــت برپــا مــی شــود.

گردشگری در شهر خالق برگزاری نمایشگاه صنعت 
ــه  ــوری ب ــس جمه ــراه ریی ــه هم ــه ب ک ــلطانی فر  ــعود س مس
ایــن  بازســازی  رونــد  اســت،  کــرده  کرمــان ســفر  اســتان 
ــد  ــرد و افــزود: بای ک ــی  کهــن را رضایت بخــش ارزیاب بنــای 
ســرعت  ارگ  مرمــت  کار  کــه  کنیــم  گونــه ای عمــل  بــه 
ح جامــع مدیریتــی  بیشــتری بگیــرد. وی از تدویــن طــر

کمــک ســازمان  منظــر فرهنگــی بــم بــه 
بــر اســاس  گفــت:  یونســکو خبــر داد و 
ح، بازســازی ارگ تــا ســال 2017  ایــن طــر
کنــون بــا در  بایــد بــه پایــان برســد و هم ا
ح جامــع، 80 درصــد  نظرگرفتــن ایــن طــر
پیشــرفت فیزیکــی صورت گرفته اســت. 
معــاون رییــس جمهــوری افــزود: بــا در 
ارگ  زلزلــه  از  قبــل  گرفتــن چهــره  نظــر 
بــم، 65 درصــد پیشــرفت حاصــل شــده 

اســت.
کار آواربــرداری ارگ قدیــم 6 ســال بــه  کــرد:   وی بیــان 
طــول انجامیــد و بعــد از آن، کار مرمــت این بنا شــروع شــد. 

ــط  ــتگاه های مرتب ــایر دس ــکاری س ــت: هم گف ــلطانی فر  س
ارگ  مرمــت  در ســرعت  ارگ  مرمــت  بــا دســت اندرکاران 

ــر اســت.  موث
ــور  کش ــی  ــات تاریخ ــی 11 قن ــت جهان ــرای ثب ــزود: ب وی اف
رشــته   2 قنــات،  تعــداد  ایــن  از  کــه  شــده  برنامه ریــزی 
متعلــق بــه بــروات بــم اســت و امیدواریم 
ــه از ســوی  گرفت ــس از بررســی صــورت  پ
کارشناســان، بتوانیــم در اجــاس تیرمــاه 
اســتانبول  در  جهانــی  میــراث  کمیتــه 
ایــن 2 رشــته قنــات بــروات را بــه ثبــت 

جهانــی برســانیم. 
در  خشــتی  ســازه  بزرگ تریــن  بــم  ارگ 
کــه محــل آن در نزدیکــی  جهــان بــود 
کرمــان در جنــوب  شــهر بــم در اســتان 
شــرقی ایــران قــرار دارد. در تاریــخ ۵ دی ۱۳۸۲، در اثــر 
زلزلــه شــدیدی کــه شــهر بــم و حومــه آن را تحــت تاثیــر قــرار 

کامــل از بیــن رفــت. داد، ارگ بــم تقریبــا بــه طــور 

آبشار پونه زار
از  فریدونشــهر  پونــه زار  آبشــار   

سرویس گردشگری
 ثنا گودرزی

اســتان  ناشــناخته  دیدنی هــای 
ــیده از  ــی پوش ــا دیواره های ــار ب ــن آبش ــت. ای ــان اس اصفه
خــزه خوشــرنگ و فضایــی بــس طرب انگیــز، پذیــرای 
عاقه منــدان اســت. آبشــار پونــه زار بــه ارتفــاع تقریبــی 
75 متــر یکــی از زیباتریــن آبشــارهای ایــران اســت که بعد 
نیــم  حــدود  بــا  و  کــوه(  )پشــت  چغیــورت  روســتای  از 
واقــع  دربنــد  روســتای  نزدیکــی  در  پیــاده روی  ســاعت 

شده است. 
نــام قدیــم ایــن مســیر آخــوره پاییــن و نــام جــاده باالتــر 
گل هــای وحشــی  آخــوره بــاال بــوده اســت. بســیاری از 
کوه هــای ایــن منطقــه  و دارویــی ایــران را می تــوان در 
یافــت. چشــمه های پــرآب ایــن منطقــه بــه ســمت غــرب 
را  دز  رود  سرچشــمه های  نهایــت،  در  و  شــده  ســرازیر 
تشــکیل می دهنــد. چشــمه لنــگان در ایــن منطقــه، از 
آب زیــادی برخــوردار اســت و از آن، جهــت تامیــن آب 

شــرب مــردم فریدونشــهر اســتفاده می شــود. 
کیلومتــری چشــمه لنــگان  چشــمه لپــه نیــز در حــدود دو 
ــر  ــور متوات ــه ط ــمه ب ــن چش ــروج آب از ای ــت و خ ــع اس واق
کــه مــدت حــدود یــک  )پریودیــک( اســت؛ بــه طــوری 
ج شــده و ســپس جریــان خــروج آب  ربــع آب از زمیــن خــار

قطــع می شــود. 
شهرســتان های  بیــن  بیشــتر  منطقــه  ایــن  آبشــارهای 
داران و فریدونشــهر و در بیــن چشمه ســارها قــرار دارنــد. 
کیلومتــر مربــع و  فریدونشــهر بــا مســاحت 12 هــزار و 236 
کیلومتــری  جمعیــت 455 هــزار و 908 نفــر در فاصلــه ۱۵۵ 
گرفتــه؛ ایــن منطقــه مــا بیــن اســتان های  اصفهــان قــرار 
و  گردیــده  واقــع  بختیــاری  و  محــال  چهــار  و  لرســتان 
کوهســتانی اســت. ارتفاعــات آن عبارتنــد از:  منطقــه ای 
کوهســتانی ترین  کمــران؛  کــوه  کلوســه و  قلــه شــاهون، 

ــی اســت.  منطقــه شهرســتان ناحیــه پشــتکوه موگوئ
اســت.  کوهســتانی  معتــدل  فریدونشــهر  هــوای  و  آب 
زیــادی  توریســتی  جاذبه هــای  دارای  فریــدن  منطقــه 
زیبــای  دره  در  پونــه زار  زیبــای  آبشــار  جملــه  از  اســت؛ 
گــرس  کشــیده زا پونــه زار و در دل ارتفاعــات ســر بــه فلــک 

مرکــزی. 
کنیــم گــر از شــهر فریدونشــهر بــه ســمت غــرب حرکــت   ا
در  و  چغیــورت  روســتای  گذاشــتن  ســر  پشــت  از  پــس 
کوهســتانی بــه طــول  بنــد و در مســیری بســیار زیبــا و 
کــه  کیلومتــر بــه پونــه زار می رســیم؛ مســیری  حــدود 20 
کنیــم تــا بــه  کیلومتــر آخــران را بایــد پیــاده طــی  حــدود 2 

چشــم انداز بســیار زیبــای آبشــار پونــه زار برســیم.

گشت و گذار

روزانه چقدر قرآن بخوانیم؟
معمــوال شــخص در مقــام وصیــت بــه امــور مهــم و 
وصایــای  از  یکــی  می کنــد.  ســفارش  سرنوشت ســاز 
رســول خــدا صلــی اهلل َعلیــه َو آلــه بــه امیرمؤمنــان 
اســت،  قــرآن  پیوســته  تــاوت  الســام  علیــه  علــی 
چنانچــه فرموده انــد: َو َعَلیــَک ِبَتــاَوة الُقــرآن َعلــی 
ُکّلِ حــاٍل؛ در همــه حــال و در هــر شــرایطی قــرآن را 

کــن.  تــاوت 
مســافرت  مریضــی،  هنــگام  عبــادات  از  بســیاری 
یــا  انســان ســاقط می شــود  از  راه خــدا  یــا جهــاد در 
کیــد می کنــد  تخفیــف پیــدا می کنــد؛  امــا خداونــد تا
کنیــد تــا می توانیــد قــرآن  در ایــن مــوارد نیــز ســعی 

بخوانیــد:
ــِل َو  ْی

َ
ــِی الّل ــْن ُثُلَث ْدنــی ِم

َ
ــوُم أ ــَک َتُق ّنَ

َ
ــُم أ ــَک َیْعَل  ِإّنَ َرّبَ

ُر  ذیــَن َمَعــَک َو اهلُل ُیَقــّدِ
َ
ِنْصَفــُه َو ُثُلَثــُه َو طاِئَفــٌة ِمــَن اّل

ْن َلــْن ُتْحُصــوُه َفتــاَب َعَلْیُکــْم 
َ
هــاَر َعِلــَم أ ْیــَل َو الّنَ

َ
الّل

ْن َســَیُکوُن ِمْنُکــْم 
َ
ــَم أ ــْرآِن َعِل ــَر ِمــَن اْلُق ــَرُؤا مــا َتَیّسَ َفاْق

ــْن  ــوَن ِم ْرِض َیْبَتُغ
َ ْ
ــی ال ــوَن ِف ــُروَن َیْضِرُب َمْرضــی َو آَخ

َفْضــِل اهلِل َو آَخــُروَن ُیقاِتُلــوَن فــی َســبیِل اهلِل َفاْقــَرُؤا 
ــَر ِمْنــُه؛  مــا َتَیّسَ

گروهــی  گروهــی از شــما بیمــار می شــوند و  بــه زودی 
ــه دســت آوردن فضــل الهــی و )کســب  ــرای ب دیگــر ب
گروهــی دیگــر در راه خــدا  روزی( بــه ســفر می رونــد و 
بازمی ماننــد(،  قــرآن  تــاوت  از  )و  می کننــد  جهــاد 
کــه ممکــن اســت از آن تــاوت  پــس بــه انــدازه ای 
کــه انســان  کنیــد. )ســوره مزمــل: آیــه ۲۰( همان گونــه 
کارهــای روزانــه برنامــه تهیــه می کنــد و  بــرای انجــام 
کارهــای  هــر روز صبــح بــه برنامــه اش نــگاه می کنــد تــا 
کــه  روزانــه را مطابــق آن انجــام دهــد، هــر مســلمانی 
کنــد، الزم اســت بــه طــور  می خواهــد بــه قــرآن عمــل 
ــو  ــا در پرت کنــد ت ــه قــرآن مراجعــه  ــه ب پیوســته و روزان
دســتورات و راهنمایی هــای قــرآن در دنیــا و آخــرت 
کــه  کامــروا شــود. شــاید بعضــی از مــردم بپرســند حــال 
قرائــت روزانــه قــرآن ایــن همــه اهمیــت دارد، ســزاوار 

اســت روزانــه چنــد آیــه از قــرآن خوانــده شــود؟
 پاســخ ایــن پرســش در احادیــث زیــادی آمــده اســت. 

کمتریــن مقــدار قرائــت
از حدیثــی از امــام باقــر َعلیه الَســام اســتفاده می شــود 
گــر مســلمانی بخواهــد از غافــان و بی خبــران نباشــد  ا
بایــد روزانــه حداقــل ده آیــه از قــرآن بخوانــد. امــام 
گرامــی  پنجــم علیــه الســام ایــن مطلــب را از رســول 
کــرده اســت: َمــن  خــدا صلــی اهلل َعلیــه َو آلــه نقــل 
 َعشــَر آیــاٍت فــی َلیَلــٍة َلــم ُیکَتــب ِمــَن الغاِفلیــَن؛ 

َ
َقــَرأ

از  بخوانــد  قــرآن  آیــه  ده  شــب،  هــر  در  کــس  هــر 
نخواهــد  نوشــته  غافــان  و  بی خبــران   جملــه 

شد.

اخبار کوتاه 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9209983761800868شماره  ونده:  پر 9510100370800759شماره  ابالغیه:  شماره 
نیسیانی  امینی  اکبر  آقای  خواهی  نظر  1395/02/11تجدید  تنظیم:  یخ  تار  950012 شعبه: 
از  خواسته  نظر  تجدید  حشمت   زندان  فر هردو  آزاد  وزا  ر خانم  و  آزاد  سینا  امیر  آقای  علیه 
شهر  شاهین   2 کیفری  دادگاه   101 شعبه  از  صادره   94/10/26  -9401670 شماره  دادنامه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  استان  استان  نظر  تجدید  های  دادگاه  تقدیم 
23 دادگاه تجدید نظر استان  اصفهان  ارجاع و به کالسه  950012 ت 23 ثبت گردیده که 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و   1395/05/03 آن  رسیدگی  وقت 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و  به تجویز ماده 174 قانون  دن تجدید نظر خوانده  بو
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و   کیفری  امور  در  انقالب  و 
حاضر رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  خواندگان   نظر  تجدید  تا  د  شو می   آگهی 

 گردند.
شماره: 4457/م الف مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان – زندی

گهی ابالغ آ
9409980350901023شماره  ونده:  پر 9510100350901430شماره  ابالغیه:  شماره 
شرکت  شاکی   / 1395/02/13خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941139 شعبه:  بایگانی 
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عام   سهامی  معدن  و  صنعت  ینگ  لیز
مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  الحسینی    هاتف  تقی  و  مومنی  ابوالفضل 
دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و   .... بابت  وجه  مطالبه  و   ... بابت  وجه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 9  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350901023ثبت  کالسه   به  و  135ارجاع 
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت  و   1395/05/12
آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی   خوانده / متهم 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در

گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4429/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – محمد مهدی احمدی پناه

گهی ابالغ آ
9409980351201282شماره  ونده:  پر 9510100351201430شماره  ابالغیه:  شماره 
ربابه  شاکی   / 1395/02/12خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941433 شعبه:  بایگانی 
وازه  پر اله  لطف  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی   حسن  منصوری 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان نمو
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  120ارجاع  شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/04/12 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351201282ثبت  کالسه  
 / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:30تعیین  ساعت  و 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی 
د نسخه دوم  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو

حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 
گردد.

حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4433/م  شماره: 
شهرستان اصفهان – علی فاتحی

گهی ابالغ  آ
9409980351201241شماره  ونده:  پر 9510100351201429شماره  ابالغیه:  شماره 
علیرضا  شاکی   / 1395/02/12خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941392 شعبه:  بایگانی 
وازه  پر اله  لطف  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی    حسن  صادقی 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان نمو
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  120ارجاع  شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/03/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351201241ثبت  کالسه  
متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و 
و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4432/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – علی فاتحی

گهی ابالغ آ
9409980350901081شماره  ونده:  پر 9510100350901362شماره  ابالغیه:  شماره 
بانک  شاکی   / 1395/02/12خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941208 شعبه:  بایگانی 
نادیا  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زارعی    ایلیا  نمایندگی  به  مسکن 
سلیمانی بوانی و مصطفی مرادی چم کاوی به خواسته تامین خواسته و مطالبه 
های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت   مطالبه  و  خسارت  مطالبه  و   ... بابت  وجه 
 9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350901081ثبت  کالسه   به  و  135ارجاع 
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و   1395/05/10
آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی   خوانده / متهم 
مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
از  د تا خوانده / متهم پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو یک نوبت در یکی 
د  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4431/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – محمد مهدی احمدی پناه

گهی ابالغ آ
9409980350901298شماره  ونده:  پر 9510100350901405شماره  ابالغیه:  شماره 
اداره  شاکی   / 1395/02/13خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941444 شعبه:  بایگانی 

متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ذوالفقاری  کامران  مقامی  قائم  به  تصفیه 
یبا ذوالفقاری به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  فر
حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  135ارجاع  شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/04/15 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350901298ثبت  کالسه  
متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و 
و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  4430/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – محمد مهدی احمدی پناه

گهی ابالغ آ
ونده: 9509986825300063شماره  شماره ابالغیه: 9510106825301300شماره پر
یخ تنظیم: 1395/02/15خواهان / شاکی بانک پارسیان  بایگانی شعبه: 950112 تار
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجید زارع و سعید شفیعی لیراوی نژاد به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  بابت...  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  و 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان نمو
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
9509986825300063ثبت  کالسه   به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/04/05 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 

ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. مقر
حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  حقوقی  دادگاه  قاضی  الف  4801/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – حجت اهلل طاهری

گهی فقدان سند مالکیت  آ
محلی  یه  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  عباس  زند  فر پور  کاردان  احمد  آقای 
پالک  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  مالکیت  سند  که  میباشد  مدعی 
وجی ذیل ثبت 65772  15190/8759 واقع در بخش 5 در صفحه 488 دفتر 29 خر
در  و  شده  د  مفقو اولیه  مالکیت  سند  جابجائی  بعلت  و   793140 چاپی  شماره  و 
ده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین  خواست صدور سند المثنی نمو
د که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه  نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شو
د باشد  د اسناد مالکیت مزبور نزد خو در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجو
را کتبا  د  اعتراض خو و  اداره مراجعه  این  به  وز  ر تا ده  آگهی  این  انتشار  یخ  تار از 
صورت  مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  مالکیت  اسناد  اصل  ارائه  ضمن 

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

خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سناد  المثنیا  نگردد   ارائه 
شد. 

ق  شر شمال  اسناد  ثبت  منطقه  ییس  ر هادیزاده  حسین  الف  م   /5416  : شماره 
اصفهان

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 19/77 واقع در بخش 18  چون تحدید حدو
حسن  زند  فر مولنجانی  یزدی  مرتضی  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که  اصفهان  ثبت 
حل  هیات  طرف   1394/10/06 مورخ   24445 شماره  رای  و  است  ثبت  یان  جر در 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  اختالف موضوع 
ملک  به  نسبت  اصفهان  ق  شر منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستفر  رسمی  سند 
د اولیه پالک اصلی فوق  مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق  قانونی نبو
وز  یخ 1395/03/24 ر د ملک مرقوم در تار تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه  ساعت 9 صبح در محل شر
ر در محل حضور یابند  وز و ساعت مقر ین اخطار میگردد که در ر مالکین و مجاور
یخ تنظیم  ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار اعتراضات مجاور
وز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین  د تا سی ر صورتمجلس تحدید حدو
یخ تسلیم اعتراض به این  نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تار
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
د را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده  خو
قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

رات ادامه خواهد داد.  ثبتی را با رعایت مقر
ق  شر ثبت  اداره  رئیس  الف  م   /3959: شماره   1395/02/26 انتشار:  یخ  تار

اصفهان حسین هادیزاده

گهی ابالغ آ
9509980350600123شماره  ونده:  پر 9510100350601521شماره  ابالغیه:  شماره 
گنجی  رضا  احمد  1395/02/18خواهان  تنظیم:  یخ  تار  950140 شعبه:  بایگانی 
ارجنگی و محمد رضا گنجی و غالمرضا گنجی و فخر السادات رحیمی فر و زهرا 
یفیانا  یم شر گنجی و علیرضا گنجی ارجنگی و حمید رضا گنجی با وکالت خانم مر
دادخواستی به طرفیت خواندگان اعظم حقیقی زاده و مرتضی شاه عالیی و اصغر 
وعی سیدایی و ملک عصاری سهر  ر شاه عالئی و علیرضا شاه عالئی و نصرت مز
سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  عالیی  شاه  الهام  و  عالیی  شاه  مهری  و  وزانی  فر
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه  و  ملک  رسمی 
حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  220ارجاع  شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/05/23 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980350600123ثبت  کالسه  
خواندگان  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو

ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر را در
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  حقوقی  دادگاه  الف  4813/م  شماره: 

اصفهان

مرمت ارگ بم تا سال 2017 به پایان می رسد



 ویـژگی  های همسر خوب 
از زبان پیامبـر رحمت

کــه در آموزه هــای اســامی بــر آن  ازدواج امــر مقدســی اســت 
تاکیــد زیــادی شــده؛ همچنیــن تــاش بــرای تبدیــل شــدن به 
یــک همســر خــوب بــرای داشــتن ازدواجی موفــق یک وظیفه 
کیمیــای وطــن  بــرای  گــزارش  دینــی و انســانی ... اســت. بــه 
تبـــدیل شـــدن به یـــک همـــسر خـــوب ، مـــروری بـــر ۱۰ ویـــژگی 
اقتـــباس شــده از ســیره حـــضرت محمــد)ص( بــه عنــوان 
الگویــی کامــل بــرای بشــریت و به تعبیــر قرآن کریــم، صاحب 
خلــق عظیــم، الزم اســت. در ایــن گــزارش، ویژگی هــای  مزبور 

بــه شــرح زیــر معرفــی شــده اند: 
۱. برای همسـرتان لباس خوب و مرتب بپوشید

ــند؛  ــوب بپوش ــاس خ ــان لب ــرای همسرش ــد ب ــم بای ــردان ه  م
کننــد و ایــن تنهــا وظیفــه  مرتــب باشــند و از عطــر اســتفاده 
زنــان نیســت. حضــرت محمــد)ص( همــواره پس از بازگشــت 

ــد. ــد و همــواره خوشــبو بودن ک می زدن ــه منــزل مســوا ب
۲. همسـرتان را با اسامی جذاب خطاب کنید

 مــردان بهتــر اســت بــا اســتفاده از اســامی زیبــا و جــذاب همســر 
کار ســبب افزایــش محبــت میــان  کــه ایــن  کننــد  خــود را صــدا 
کــه در ســیره  کارهایــی اســت  آن هــا می شــود. ایــن یکــی از 

پیامبــر)ص( بــه آن اشــاره شــده اســت.
۳. شناخت نـقاط مثبت و تمرکز بر آن ها

انجــام  زیــادی  کارهــای  بانــوان هــر روز به ویــژه در خانــه   
کارهــای  کــه  می دهنــد. از آن دســته از همســرانی نباشــید 
معمولــی  و  عــادی  امــری  آن هــا  بــرای  همسرشــان  خــوب 
اســت و بــه محــض پیــش آمــدن یــک مشــکل، تــازه بــه یــاد او 
می افتنــد. دربــاره همــه کارهــای خــوب همســرتان فکــر کنیــد 

ــید. ــته باش ــه داش ــا توج ــه آن ه و ب
۴. در برابر اشتباهات سکوت کنید

کنید  کنید ســکوت  گر از همســرتان اشــتباهی دیدید، ســعی   ا
و نظــری ابــراز نکنیــد. ایــن ســکوت اشــتباهات را راحت تــر 

ــد. ــرف  می کن برط
۵. به همسرتان لبخند محبت آمیز بزنید

 هرگاه چشــمتان به همســرتان می افتد، به او لبخند بزنید و 
گاه گاهــی او را در آغــوش بگیریــد. این هــا مــواردی هســتند کــه 

در ســیره نبــوی بــر آن هــا تاکید شــده اســت.
کنید ۶. از او تشکـر 

می دهــد  انجــام  کــه  کارهایــی  همــه  بــرای  همســرتان  از    
تشــکر کنیــد و بــاز هم تشــکر کنیــد. تصور کنید که همســرتان 
کار دیگــر  کــرده و ده هــا  کــرده، خانــه را مرتــب  غذایــی درســت 
کــه  را در داخــل و خــارج از خانــه انجــام داده، امــا تنهــا چیــزی 
ــود.  ــه می ش گرفت ــذا  ــه از غ ک ــت  ــرادی اس ــد ای ــت می کن دریاف

کنیــد. نگذاریــد این گونــه باشــد، از او تشــکر 

همسرداری

 مهریه، پیرمرد 72ساله 
را زندانی کرد

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از جــام جــم، پیرمــرد 60 ســاله 
بــا مهریــه 100 ســکه تمــام بهــار آزادی و 14 مثقــال طا همســرش را 

عقــد کــرد و بــه خانــه بخــت رفــت.
کــرد و هیــچ   او در زمــان عقــد بــا غــرور مهریــه تعیین شــده را قبــول 
کــه شــاید ســال ها بعــد همیــن مقــدار ســکه و طــا  نمی دانســت 

گریبانگیــرش شــود. 
12 ســال از آن ماجــرا گذشــت و در طــول ایــن مــدت پیرمــرد بــه تنها 
ــود.  ــرش ب ــه همس ــرد، مهری ــر نمی ک ــی اش فک ــه در زندگ ک ــزی  چی
پیرمــرد 72ســاله شــده بــود کــه همســرش هــوای گرفتــن مهریــه بــه 
ســرش زد. ایــن موضــوع تــازه شــروع مشــکات ایــن مــرد بــود؛ زیــرا 
او توانایــی پرداخــت مهریــه را نداشــت. همســرش هــم از حــق خــود 

کوتــاه نمی آمــد. 
بــه ایــن ترتیــب او زندانــی شــد. پیرمــرد دو ســال بــرای ناتوانــی در 
کــه بخواهــد رنــج  پرداخــت مهریــه زندانــی شــد. او پیرتــر از آن بــود 
ــا  ــه. در ایــن مــدت او ب ــرای مهری کنــد، آن هــم ب ــدان را تحمــل  زن
کــرد و رنج هــای زیــادی  بیماری هــای زیــادی دســت و پنجــه نــرم 
کشــید. بــا پــا درمیانی هــای اطرافیــان، همســر پیرمــرد راضــی شــد 
کنــد؛ ولــی  کــه از مهریــه اش فقــط هشــت میلیــون تومــان دریافــت 
ــوان پرداخــت ایــن هشــت  کــه پیرمــرد حتــی ت ــود  موضــوع ایــن ب

میلیــون را هــم نداشــت.
ــت  ــا گذش ــن درگیری ه ــا همی ــه ب ــی مهری ــی زندان ــال از زندگ  دو س
تــا اینکــه باالخــره یــک فــرد خیــر از ایــن موضــوع باخبــر شــد و مبلــغ 
کمــک ایــن مــرد، پیرمــرد داســتان مــا  کــرد. بــا  مدنظــر را پرداخــت 

هــم پــس از دو ســال از زنــدان آزاد شــد.

خودکشی نافرجام 
را  خــود  داشــت  قصــد  کــه  مــردی  پیــش،  دقایقــی 
دادگاه  حوالــی  خیــام،  خیابــان  پیــاده  عابــر  پــل  از 
کنــد،  توســط عوامــل  پــرت  پاییــن  بــه  تجدیدنظــر 
آتش نشــانی نجــات داده شــد. خودکشــی نافرجــام 
ایــن مــرد، پنجمیــن مــورد از خودکشــی های علنــی 

گذشــته در تهــران اســت.  در دو هفتــه 
پیــاده  عابــر  پــل  از  را  خــود  ۶۵ســاله  مــردی  ابتــدا 
از  را  کــرد؛ ســپس مــردی خــود  میردامــاد حلق آویــز 
ــرد؛  ک ــاب  ــن پرت ــه پایی ــاد ب ــتان می ــای بیمارس پله ه
خــود  ۱۳ســاله  دختــری  رســید  خبــر  بعــد  روز  چنــد 
پاییــن  بــه  نیایــش  بزرگــراه  پل هــای  از  یکــی  از  را 
گذشــته هــم جوانــی  کــرد؛ پنجشــنبه هفتــه  پرتــاب 
۲۸ ســاله، خــود را از پــل عابــر پیــاده میــدان رســالت 
نافرجــام  خوشــبختانه  کــه  کــرد  پــرت  پاییــن   بــه 

بود.

حوادث یکشــــنـبه  26  اردیبهشت ماه  1395 ـــمـــاره 154 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

امــام صــادق)ع (: ان افضــل االعمــال عنــد اهلل یــوم القیامــة 

الصلــوة؛ همانــا بهتریــن عمــل در روز قیامــت نــزد خداونــد، نمــاز 

اســت .

مستدرک الوسایل، ج 3، ص 7 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

31   ْC

27   ْC
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کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه، معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد  گــزارش  بــه 
مبارکــه اصفهــان ضمــن اشــاره بــه تاریخچــه عملکــردی فــوالد مبارکــه در تامیــن نیــاز داخــل بــه ورق های 
فــوالدی، تحلیــل خــود از آینــده بــازار فــوالد و اســتراتژی های شــرکت فــوالد مبارکــه درحــوزه بازاریابــی و 

کــرد. در ادامــه توجــه خواننــدگان عزیــز را بــه ایــن مطلــب جلــب می کنیــم. فــروش را ارایــه 
کشــور   فــوالد مبارکــه بــه عنــوان بزرگ تریــن فوالدســاز منطقــه بــا ســهم ۵۰درصــدی از تولیــد فــوالد 
ــا تولیــد و عرضــه بیــش از ۸۵میلیــون تــن انــواع محصــوالت فــوالدی   از ابتــدای بهره بــرداری تاکنــون ب
 تامیــن نیــاز صنایــع پایین دســتی نظیــر خودروســازی، لولــه و پروفیــل ســاختمانی، انتقــال ســیاالت 
صنایــع بســته بندی و... را اولویــت اصلــی خــود قــرار داده و بــر خــود فــرض می دانــد در جایــگاه یــک 

کنــد. ــال  ــد داخــل همــواره ایــن رســالت را دنب ــت از تولی ــادر و در جهــت حمای صنعــت م
بــا توجــه بــه اینکــه تقاضــای بــازار داخــل طــی ســال های اخیــر بــه ســبب رکــود در بخش هــای محــرک 
مصــرف فــوالد کشــور دچــار افــت چشــمگیری شــد و از ۱۱.۵ میلیون تن در ســال 9۰ به حــدود ۸.۵ میلیون 
تــن در ســال گذشــته رســید و همزمــان واردات فــوالد بــا اســتفاده از کــد تعرفه هــای 4درصــدی فوالدهــای 
کــرد و بــه ۳.7  کاهــش شــدید قیمــت جهانــی، بــه شــدت رشــد  ممــزوج و اختصــاص ارز مبادلــه ای و 
کــه رشــدی ۳۲درصــدی نســبت بــه ســال قبــل داشــت، فــوالد مبارکــه بــا توجــه بــه  میلیــون تــن بالــغ شــد 
قابلیت هــا و توانمندی هــای خــود توانســت بخشــی از افــت تقاضــای داخــل را از طریــق افزایــش حضــور 

کنــد. در بــازار صــادرات جبــران 
کنــار افــت تقاضــای داخــل، فشــار  بــا ایــن حــال کاهــش شــدید قیمت هــای جهانــی و افزایــش واردات در 
ســنگینی را متوجه فوالدســازهای داخل کرد؛ به گونه ای که صنعت فوالد کشــور در ســال گذشــته تنها 

بــا ۵۵درصــد ظرفیــت خــود اقــدام بــه فعالیــت کرده اســت.
کــه توســعه صنعــت فــوالد بــه علــت اهمیــت اســتراتژیک آن در  ایــن واقعیــت تلــخ در حالــی رخ داد 
توســعه اقتصــادی و اشــتغال کشــور در اهــداف ســند چشــم انــداز تــا بیــش از دو برابــر ظرفیت هــای فعلــی 
کــه بــا توجــه بــه ســرمایه بر بــودن ایــن صنعــت و حــال و روز فعلــی فعــاالن ایــن  هدفگــذاری شــده اســت 
کــه در حــال دســت و پــا زدن جهــت حفــظ بقــای خــود هســتند، تحقــق ایــن چشــم انــداز دشــوار  بخــش 
خواهدبــود. دولــت یازدهــم نیــز از ابتــدای ســال جــاری و البته دیرتر از ســایر کشــورهای تولیدکننــده فوالد 
اقــدام بــه افزایــش تعرفه هــا از ۱۵درصــد بــه ۲۰درصــد و مســدود کردن راه هــای فرار واردکننــدگان از طریق 
کــه بــه ســرعت  کشــورها  کــه در مقایســه بــا ســایر  کــرد  کــد تعرفه هــای فوالدهــای ممــزوج  بهره گیــری از 

کــرد. کردنــد، دیرتــر اقــدام  افزایــش تعرفــه واردات را عملیاتــی 
کشــور  کنــار افزایــش اخیــر قیمت هــای جهانــی می توانــد بــرای صنعــت فــوالد  هرچنــد اعمــال تعرفــه در 

امیدبخــش باشــد، امــا بــا توجــه بــه اینکــه قیمت هــای جهانــی هنــوز بــا قیمت هــای دو ســال قبــل از آن 
کــرده اســت. البتــه جــّو  فاصلــه زیــادی دارد، تــداوم پوشــش حمایتــی تعرفــه را امــری ضــروری و موجــه 
ــا توجــه  کــه ســبب افزایــش نســبی قیمت هــای داخلــی شــده و ب ــی  روانــی حاصــل از قیمت هــای جهان
بــه نبــود تقاضــای موثــر داخلــی بــه نظــر می رســد ایــن رونــد ادامــه دار نبــوده و انتظــار ایجــاد رونــق 
محســوس در بــازار فــوالد بــرای ســال جــاری دور از دســترس باشــد؛ بنابرایــن کمــاکان توجــه بــه صــادرات 
در کنــار تامیــن نیــاز داخــل اجتناب ناپذیــر اســت؛ همچنــان کــه دولتمــردان نیــز همــواره افزایش صــادرات 

کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی را مــورد توجــه قــرار داده انــد. غیرنفتــی و 
البتــه حضــور موثــر در بازارهــای صادراتــی قاعــده خــاص خود را دارد و حمایت بیشــتر دولــت در این زمینه 
را می طلبــد و یکــی از دغدغه هــای مهــم صادرکننــدگان تثبیــت یــا کاهش نــرخ دالر در مقابل تــورم داخلی 
ــر از ایــن تثبیــت  کــه قیمــت تمام شــده تولیــد را افزایــش و درآمدهــای صادراتــی شــرکت ها را متاث اســت 
کار دولــت تدبیــر و امیــد همزمــان بــا نــرخ تــورم  گــر نــرخ دالر ۳7۰۰تومانــی در ابتــدای شــروع بــه  می کنــد. ا
داخلــی افزایــش یافتــه بــود، اســتراتژی های صادراتــی دولــت محتــرم بیــش از پیــش محقــق و امــکان 

کاالهــای مصرفــی و قابــل تولیــد در داخــل را محــدود می کــرد. واردات 

   نصب و راه اندازی سیستم پوشش سنج  واحد قلع اندود 
 محســن جزمــی، مدیــر بازرســی فنــی و اتوماســیون از نصــب و راه انــدازی سیســتم پوشش ســنج واحــد 
گفــت: ایــن پــروژه عــاوه بــر اســتفاده از دانــش فنــی  قلع انــدود شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان خبــر داد و 

کارکنــان، صرفه جویــی ده میلیــارد ریالــی را بــرای فــوالد مبارکــه بــه همــراه داشــت.
جزمــی افــزود: بومی ســازی دانــش تعمیــر هــد سیســتم پوشش ســنج و راه انــدازی دوبــاره آن و همچنیــن 
کاهــش هزینــه بــا عــدم خریــد تجهیــز از شــرکت ســازنده خارجــی و تاییــد اتوماســیون ناحیه، افتخــار بزرگ 

دیگــری را بــرای فــوالد مبارکــه رقــم زد.
ــادن هــد  کار افت گفــت: از  ــز در ایــن خصــوص  کالیبراســیون نی ــزار دقیــق و  کلوشــانی، رییــس اب کامــران 
پایینــی سیســتم پوشش ســنج قلع انــدود و ظاهــر شــدن پیغــام خطــا H.V Out Of Range بــر روی کنترل 
ــدود  ــد قلع ان ــنج ورق واح ــتم پوشش س ــن سیس ــاال و پایی ــای ب ــه هده ــوط ب ــنج مرب ــتم پوشش س سیس
کــه دســتگاه قــادر بــه اندازه گیــری مقــدار قلــع پوشــش ورق نباشــد؛ بدیــن منظــور بــا  منجــر بــه ایــن شــد 
هماهنگــی ســایر واحدهــای درگیــر نســبت بــه تعمیــر این سیســتم اقــدام شــد و خوشــبختانه در تاریــخ ۲۵ 

گرفــت. فروردیــن مــاه ســال جــاری مــورد بهره بــرداری قــرار 
 وی بــا اشــاره بــه عوامــل خرابــی ایــن سیســتم یادآور شــد: پس از شــروع پــروژه در تاریخ ۱۵ شــهریور ماه 94  
کــه  کردنــد  کنتــرل سیســتم و عیب یابــی آن  کارشناســان واحــد مبــادرت بــه  بــا تعریــف یــک پــروژه ، ابتــدا 

پــس از ایــن بازرســی ها مــواردی همچــون خرابــی المــپ مولــد اشــعه ایکــس، ایــراد در ترانــس تغذیــه بــرد 
ــان فیامــان المــپ اشــعه ایکــس، ایــراد در یونیزاســیون  ــرد جری H.V، ایــراد در مــاژول H.V، ایــراد در ب
کــه  کارافتادگــی تشــخیص داده شــد  چمبــر و بــرد اصلــی سیســتم پوشش ســنج بــه عنــوان نمونه هــای از 
ایــن ایرادهــا مشــکاتی همچــون عــدم تغذیــه HV مربــوط بــه المــپ ایکــس، عــدم ســاطع شــدن پرتــو 
ایکــس توســط المــپ، عــدم اندازه گیــری تعــداد BACK SCATER ، عــدم انتقــال مقادیــر بــه سیســتم 

کنترلــی و ... را بــه همــراه داشــت.
رییــس ابــزار دقیــق و کالیبراســیون در ادامــه بــه اقدامــات انجام شــده روی ماژول HV اشــاره کــرد و گفت: 
ــک ورودی  ــده و دارای ی ــاال پرش ــختی ب ــا س ــن ب ــل آن از رزی ــه داخ ک ــزی  ــس فل ــک باک ــاژول H.V از ی م
و یــک خروجــی و 4 خروجــی فیدبــک اســت، تشــکیل شــده و بــه صــورت عمــودی روی بــرد اصلــی هــد 
قلع انــدود نصــب می شــود؛ بــا بررســی بــه عمــل آمــده علی رغــم وجــود مــدارک فنــی و نقشــه در ایــن 
خصــوص مشــخص شــد ورودی ایــن مــاژول ۱۰۰۰ ولــت اســت کــه توســط یک ترانــس که روی بــرد اصلی 
قــرار دارد، تغذیــه می شــود و خروجــی آن ۱۰ کیلــو ولــت بــا جریــان ماکزیمــم ۱۵۰ میکــرو آمپر اســت که برای 
تغذیــه H.V المــپ اشــعه ایکــس اســتفاده می شــود؛ متأســفانه ایــن مــاژول ســوخته و تغذیــه المــپ تامین 
نمی شــد؛ بدیــن منظــور بــا همــکاری واحد تعمیرات الکترونیــک و همکاری شــرکت های همکار تصمیم 
گرفتــه شــد و در ایــن راســتا رزیــن داخــل آن و همچنیــن  بــه بومی ســازی و ســاخت دو عــدد از ایــن مــاژول 

مــدار داخلــی بــه صــورت شــماتیک مشــخص و یــک نمونــه ســاخته شــد.
کلوشــانی افــزود: متاســفانه نمونــه ســاخته شــده جریــان مــد نظــر را تامیــن نمی کــرد و ایــن امــر بــه علــت 
متناســب نبــودن مقاومــت مربــوط بــه مــدار فیدبــک آن بــود؛ بنابرایــن پــس از اقــدام دوبــاره در ایــن 
خصــوص بــا نمونــه موجــود مربــوط بــه هــد باالیــی و دقــت بیشــتر در خصــوص حــذف رزیــن، مشــخص 
شــد کــه مقاومــت فیدبــک بــه جــای ۳۰۰ کیلــو اهــم بایــد ۱۰۰ کیلــو اهم باشــد و بــا این تغییــر، نمونه جدید 

ســاخته و تســت آن نیــز موفقیت آمیــز بــود؛ بــا ایــن بومی ســازی H.V المــپ اشــعه ایکــس تامیــن شــد.
کالیبراســیون ادامــه داد: پــس از رفــع اشــکال مــاژول HV و مونتــاژ هــد، مشــخص  رییــس ابــزار دقیــق و 
کــه میــزان پوشــش اندازه گیــری شــده بســیار زیادتــر از میــزان مدنظــر اســت ) ۲.7g/m۲( و چــون  گردیــد 
میــزان پوشــش اندازه گیــری شــده بــا میــزان پالــس دریافتــی توســط اتاقــک یونــش نســبت عکس داشــت 
بنابرایــن مــواردی همچــون اشــکال المــپ اشــعه ایکــس و اشــکال اتاقــک یونــش )یونیزاســیون چمبــر( 

کنتــرل گردیــد.
ایــن  در  افــزود:  و  کــرد  بیــان  ایکــس  اشــعه  المــپ  عملکــرد  کنتــرل  را  پــروژه  بعــدی  مرحلــه  وی 
فیامــان  و  کاتــد   - آنــد  اصلــی  قســمت  دو  از  ایکــس  اشــعه  المــپ  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  خصــوص 
تشــکیل شــده اســت، بــرای اطمینــان از ســالم بــودن المــپ مذکــور اقــدام بــه دمونتــاژ و تســت آن 

ــد و المــپ  گردی ــا 9 ولــت بــه ورودی فیامــان اعمــال  کــه در ایــن مــورد ابتــدا ولتــاژ AC بیــن ۰ ت کردیــم 
 H.V کابــل ورودی گردیــد فیامــان داخلــی المــپ ســالم اســت؛ ســپس  روشــن شــد؛ بنابرایــن مشــخص 
کــه مشــخص شــد مشــکلی وجــود نــدارد؛ بنابرایــن المــپ  گردیــد  کنتــرل  تــا مســیر اتصــال آن بــه المــپ 
کنتــرل ولتــاژ و جریــان فیامــان و HV ورودی بــه  اشــعه ایکــس ســالم بــوده و نیــاز بــه تعویــض نداشــت. 
المــپ از طریــق بــرد اصلــی هــد از دیگــر اقداماتــی بــود کــه رییــس ابــزار دقیــق و کالیبراســیون بــه آن اشــاره 
کنتــرل مســیر ولتــاژ  گفــت: بــا توجــه بــه ســاخت مــاژول H.V و اطمینــان بــه عملکــرد آن اقــدام بــه  کــرد و 
کــه  فیامــان از طریــق بــرد اصلــی شــد و بــا بررســی رد آن مشــخص گردیــد قســمتی از بــرد اصلــی ) 4الیــه( 
ولتــاژ فیامــان را تامیــن مــی کنــد معیــوب و ولتــاژ فیامــان در حالــت راه انــدازی صفــر اســت؛ بدیــن منظور 
بــا توجــه بــه اینکــه بــرد اصلــی فاقــد نقشــه و در انحصــار یــک شــرکت آمریکایــی اســت، اقــدام بــه ســاخت 
مــدار تبدیل کننــده ولتــاژ ۲4 ولــت ورودی بــه 9 ولــت مــورد نیــاز بــا امــکان تنظیــم ولتــاژ خروجــی نمودیــم 
کــه پــس از ســاخت بــرد مذکــور و نصــب در داخــل هــد و تامیــن ولتــاژ فیامــان، المــپ اشــعه ایکــس فعــال 
گردیــد؛  کالیبــره  گردیــد. در نهایــت یکــی از هد هــای مذکــور راه انــدازی و  و پرتــو یونســاز مــورد نیــاز تامیــن 
کــه الزم بــود اتاقــک یونــش هــد دوم  ولــی میــزان پوشــش قرائــت شــده توســط هــد دوم بســیار زیــاد بــود 

گــردد. کنتــرل 
گفــت:  گرفتــه در خصــوص رفــع اشــکال اتاقــک یونــش هــد دوم نیــز  وی در خصــوص اقدامــات صــورت 
بــا کنتــرل اتاقــک یونــش هــد پاییــن، مشــخص شــد کــه پوشــش آلومینیومــی روی اتاقک یونش نشــتی 
گاز p۱۰ داخل آن از حد مجاز کمتر اســت و با توجه به اینکه شــرکت ســازنده  بســیار کمی داشــته و فشــار 
کلیــه پیچ هــای  گــردد، بنابرایــن  کــه در صــورت خرابــی تعویــض  ــه ای ســاخته  گون ــه  ــز را ب ایــن تجهی
اتصــال مربــوط بــه تلــق آلومینیومــی بــه وســیله چســب داخــل محــل رزوه محکــم گردیده بــود؛ به همین 
کــه رفــع اشــکال مذکــور ، زمــان  علــت هنــگام دمونتــاژ تلــق تعــدادی از پیچ هــا در محــل رزوه شکســت 
تعمیــر اتاقــک یونــش را افزایــش داد؛ بدیــن منظــور پــس از تعمیــر و شــارژ گاز p۱۰ داخــل اتاقــک یونــش و 

مونتــاژ هــد، مشــکل رفــع و نهایتــا سیســتم پوشــش قلــع راه انــدازی گردیــد .
گفــت: در ایــن  کــرد و  کلوشــانی، استانداردســازی فعالیت هــا را از اقدامــات موثــر ایــن پــروژه قلمــداد 
تدویــن  و   H.Vجریــان کارت  مــدارات  نقشــه  تهیــه   ،H.V کارت  مــدارات  نقشــه  تهیــه  خصــوص 

اســت. اقدامــات  ایــن  از مهم تریــن  تســت  دســتورالعمل چگونگــی 
وی در پایــان از واحدهــای نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات پرتــوزا ، نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات 
کــه در اجــرای ایــن  آزمایشــگاهی ، تعمیــرات الکترونیــک ، اتوماســیون و ابــزار دقیــق واحــد قلــع انــدود 

کــرد. پــروژه همــکاری نمودنــد، تشــکر و قدردانــی 

تأمین نیاز صنایع پایین دستی، اولویت فوالد مبارکه اصفهان 

ــرای درمــان پزشــکی اســتفاده  ــاه ب گی ــود تنهــا از یــک  ــرار ب ــر ق گ ا
کنــم، ســیر خــام ارگانیــک را انتخــاب می   کــردم.

ســرماخوردگی  کتــری ،  با و  اســت  طبیعــی  آنتی بیوتیــک  ســیر، 
چ هــا و آفــت را از  ــزا،    ویــروس ،    انــگل،    التهــاب،    زگیــل، قار آنفوالن

بیــن می بــرد.
   بوی سیر

تنهــا  بــد می دهــد،  بــوی  ســیر دهانتــان  خــوردن  هنــگام  گــر  ا
کــه بدنتــان را از شــر ســموم خــاص کنید. ســیر  راهــش ایــن اســت 

ــد می کنــد. ــوی ب ــه همــراه ســم، تولیــد ب ب
کــه ســموم از بیــن بــرود، بــوی بــد هــم از بیــن مــی رود.  زمانــی 
کــه آشــپزی می کنیــد و از بــوی ســیر یــا پیــاز آب از چشــمتان  وقتــی 

می افتــد، بســیار مفیــد اســت. در واقــع ایــن موضــوع باعــث از بیــن 
رفتــن عفونــت چشــم و تمیــز شــدن آن می شــود.

   قبل از خوردن غذا، سیر را برش دهید
گوگــرد بــه نــام آلیســین و آنزیــم  دو جــز از ســیر، ترکیبــی مبتنــی بــر 
گانــه در ســیر حفــظ شــده اســت؛ امــا  کــه بــه طــور جدا آلینــاز اســت 
کــه ســلول های ســیر از هــم جــدا می شــوند، عناصــر آزاد  زمانــی 
شــده، پــس از تمــاس بــا همدیگــر ترکیــب قدرتمنــد جدیــدی بــه 
کــه دارای  نــام آلیســین جدیــد ایجــاد می کنــد. ایــن ترکیــب جدیــد 
ــامتی  ــرای س ــادی ب ــواص زی ــت، از خ ــوزاننده اس ــد و س ــوی تن ب

برخــوردار اســت.
ــین  ــرده و ... آلیس ــرده، فش ک خ  ــر ــورت چ ــه ص ــده ب ــرد ش ــیر خ س
کــه ســیر را بــرش می دهیــد، چنــد  بیشــتری تولیــد می کنــد. زمانــی 
دقیقــه فرصــت دهیــد تــا فراینــد شــیمیایی تولیــد آلیســین صــورت 

گیــرد.

کثــر رســاندن اثــر ســیر، جویــدن آن به  راه حــل دیگــر بــرای بــه حدا
مــدت یــک دقیقــه اســت. در همــان زمــان داخــل و بیــرون دهــان 
کــه می توانیــد بــه جویــدن ادامــه و اجــازه  کنیــد. تــا جایــی  تنفــس 

دهیــد هــوا عبــور کنــد.
گیاه سیر    خاصیت 

خ و روده هــا را از  گونــه را ســر ســیر پوســت بــدن را خوشــرنگ و 
می کنــد. ک  پــا عفونت هــا 

   چگونه سیر را بپزیم؟
نشســت  بــرای  الزم  زمــان  اینکــه  از  قبــل  ســیر  دادن  حــرارت 
کــه مســئول تشــکیل آلیســین اســت  داشــته باشــد، آنزیم هایــی 

می کنــد. غیرفعــال  را 
قبــل از حــرارت دادن ســیر، بایــد بــه مــدت 5- 10 دقیقــه صبــر 
کوتــاه )تــا 15  کــم یــا متوســط بــرای زمــان  کنیــد. ســیر بــا حــرارت 
دقیقــه( بــدون از دســت دادن آلیســین پختــه می شــود. ایــن 

ــت  ــین اس ــترین آلیس ــد بیش ــرای تولی ــی ب ــا تضمین ــه تنه ــل ن  عم
بلکه سیر در مقابل حرارت نیز مقاوم تر می شود.

  زمان پخت و پز سیر
5 تا 15 دقیقه: از دست دادن حداقل مواد مغذی

15 تا 30 دقیقه: از دست دادن مقدار متوسط مواد مغذی
ــب توجهــی مــواد  بیــش از 45 دقیقــه: از دســت دادن مقــدار جال

مغــذی
  خاصیت سوزانندگی سیر

 ســیر پوســتتان را می   ســوزاند؛ پــس از اســتفاده از ســیر بــه صــورت 
کــه ســیر را از روی پوســت برداریــد.  موضعــی، مراقــب باشــید 
طوالنــی  مــدت  بــه  پوســتتان  روی  را  خــام  ســیر  تکه هــای 
نگذاریــد. هنــگام برداشــتن تکه هــای ســیر خــام از روی پوســت 
روی  ســوختگی  آیــا  کــه  کنیــد  بررســی  دقیقــه،   20 تــا   15 هــر 

پوســتتان هســت یــا نــه.

گیاه دارویی زمین شگفت آور   ترین 

تقدیر از »رسباز مهربان«

ــر  ــارا�ن اش را ب ــازی کــه ب ــر از رسب ــا یــک تصوی ــارا�ن پایتخــت ب چهارشــنبه ب

ــد  ــان بمان ــاری در ام ــاران به ــوم ب ــا از هج ــه ت ــروش گرفت ــودیک فال ف رس ک

ــدگار شــد. مان

ــای  ــه فض ــود ک ــته ب ــه از انتشارش نگذش ــد دقیق ــوز چن ــه هن ــری ک تصوی

ــن  ــر از ای ــر تقدی ــه فک ــس را ب ــرار داد و پلی ــری خــود ق مجــازی را تحــت تاث

ــت. ــان انداخ ــاز مهرب رسب

اســتوار دوم وظیفــه »ســعید اســماعیی« امــا خیــی زود مــورد توجــه 

کاربــران شــبکه های اجتماعــی و البتــه فرماندهانــش قــرار گرفــت تــا جــا�ی کــه 

ن ســاجدی نیا، فرمانــده انتظامــی پایتخــت، صبــح روز پنجشــنبه  رسدار حســ�ی

، تلگــرام و ...  ش از ایــن رسبــاز کــه کاربــران توییــرت بــا دعــوت از او بــه دفــرت

ــر کــرد. ــان« گذاشــته اند، تقدی لقبــش را »پلیــس مهرب

منبع: ایسنا

عکاس: برنا قاسمی


