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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

چهارمحال و بختیاری:

ح تبدیل سوخت  طر
تسهیل می شود

عزیمت کاروان »عاشقان 
 حسینی،  زائران خمینی« 

به مرقد امام

استقبال بی نظیر از
پالک شهدا در 

»قرار عاشقی« در اصفهان

 بهره برداری از 4 پروژه عمرانی 
در دولت آباد

جام حذفی به تهران می رود یا اصفهان؟

سبز یا آبی؟
مسئله این است
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اجازه نقض برجام 

را نخواهیم داد

سخنگوی دولت اعالم کرد:

استخدام
  ۳۵ هزار نفر 

در سال ۹۵

مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی)ره(   

له
قا

رم
س گذشــت پنجمیــن  کــه  در روزهــای پایانــی هفتــه ای 

ضمــن  کــرد؛  کار  بــه  آغــاز  خبــرگان  مجلــس  دوره 
انتخــاب رییــس و اعضــای هیئــت رییســه فعالیــت 

خــود را رســما شــروع و در روز آخــر، یعنــی پنجشــنبه اعضــای 
کردنــد  ایــن مجلــس بــا رهبــر معظــم انقــاب اســامی دیــدار 
دســترس  در  شــماره  همیــن  در  ایشــان  فرمایشــات  کــه 
کــه در مــاه خــرداد  مخاطبــان عزیــز اســت؛ امــا از آنجایــی 
یــاد حضــرت  بــه  مــاه  ایــن  در  کــه  بــه جاســت  هســتیم، 
اســامی  جمهــوری  مقــدس  نظــام  بنیانگــذار  امــام)ره(، 
کنیــم و  کــرده را مــرور  باشــیم و دیــدگاه هــا ی آن عزیــز ســفر 
یــاد آور باشــیم و ایــن وظیفــه همــه ماســت؛ لــذا در ســطوری 
کــه در پیــش اســت بــه جایــگاه و اهمیــت ایــن مجلــس 
از  دیــدگاه ایشــان مــی پردازیــم. مجلــس خبــرگان یکــی از 
کــه در قانــون اساســی جمهــوری  نهادهــای عالــی اســت 
کــه ســه وظیفــه مهــم  اســامی ایــران پیــش بینــی شــده 
شناســایی، انتخــاب و نظــارت بــر رهبــری را بــر عهــده دارد. 
کــه از ســوی  اعضــای ایــن نهــاد عالمانــی متعهــد هســتند 
 مــردم برگزیــده مــی شــوند و بــرای 8 ســال ماموریــت خــود 
کنــون پنجمیــن دوره روزهــای  را بــه انجــام مــی رســانند و ا

کرده انــد... اول دوره 8 ســاله را شــروع 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 راه پیشرفت و مقابله با نفوذ 
اقتدار و جهاد کبیر است

فراغت های اوقات فراغت

 شبکه های اجتماعی غربی، دنیا را 

به لجن زار تبدیل کرده  است

گذراندید؟ اوقات فراغت خود را چگونه 

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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گهی شرکت در مناقصه  آ

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان م الف:6017

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اصفهــان در نظــر دارد انجــام خدمــات 
د را از  یکــی و مراقبــت از ادارات و تابعــه ی خــو انتظامــی، حفاظــت فیز
یــق مناقصــه یــک مرحلــه ای بــه واجدیــن شــرایط تاییــد صالحیــت  طر
وی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران و ســایر مراجــع  شــده توســط نیــر
ذیصــالح واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط 
یــخ انتشــار نوبــت  وز از تار د حداکثــر ظــرف مــدت ده ر تقاضــا مــی شــو
د را بــه دفتــر امــور تــدارکات و خدمــات  دوم آگهــی، اعــالم آمادگــی خــو
اطالعــات  یافــت  در جهــت  لطفــا  نماینــد.  ارســال  شــرکت  پشــتیبانی 
بیشــتر بــه تارنمــای شــرکت بــه نشــانی http://www.esrw.ir قســمت 

رگانــی مراجعــه فرماییــد. مناقصــه هــای امــور باز
یا ل می باشد. 1- مبلغ برآوردی خدمات پنجاه و دو میلیارد ر

یال می باشد . 2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/240/000/000 ر

3- نــوع تضمیــن مطابــق آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی خواهــد 
د. بــو

آدرس : اصفهان، پل خواجو ، ابتدای بلوار آئینه خانه ، شرکت آب 
منطقه ای اصفهان، امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 
تلفن : 5-36615360 داخلی 2165 دورنگار: 36611128

شرکتآبمنطقهای
اصفهان

وژه ساختمان سالن اجتماعات گلزار شهدای فوالد شهر  شهرداری فوالد شهر در نظر دارد جهت اتمام پر

چاپ اول 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت )نوبت اول(

وش هــای معمــول مشــارکتی بــه اشــخاص  ــا ر  باســتناد شــیوه نامــه امــور  ســرمایه گــذاری و مشــارکت در شــهرداری هــا ب
حقیقــی و حقوقــی اقــدام نمایــد.

عالقمنــدان محتــرم مــی تواننــد جهــت مطالعــه کامــل اســناد فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت به شــهرداری 
فوالدشــهر یــا پرتــال شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نمایند.

 خواهشــمند اســت جهــت شــرکت در فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت نســبت بــه تکمیــل فــرم پیشــنهاد
دن مــدارک درخواســتی در فــرم  ده و بــا پیوســت نمــو  ) جهــت شناســایی ســرمایه گــذار( و مهــر و امضــاء آن اقــدام فرمــو
ــس از  ــل داده و پ ــهرداری تحوی ــت ش ــه حراس ــه دبیرخان ــورخ 95/03/26 ب ــنبه م وز چهارش ــت اداری ر ــان وق ــا پای ــور ت مذک

ــد. ــت نمائی یاف ــید در ــت ، رس ــه حراس ــر خان ــت آن در دبی ثب
یافــت نماینــد  ر از دبیــر خانــه شــماره ثبــت در ده ولــی نتواننــد تــا پایــان مهلــت مقــر  افــرادی کــه بــه نحــوی مــدارک را ارســال نمــو

د.  وم خواهنــد بو از شــرکت در فراخــوان محــر
پیشــنهادات رســیده در جلســه کمیتــه فنــی و هیــات عالــی ســرمایه گــذاری شــهرداری فــوالد شــهر مطــرح و تصمیــم گیــری 
 خواهــد شــد. متعاقبــا از پیشــنهاد دهنــدگان جهــت مذاکــرات فنــی و مالــی دعــوت خواهــد شــد و بعــد از آن موضــوع طــی 
الیحــه ای پیشــنهادی جهــت تصویــب بــه شــورای اســالمی محتــرم شــهر ارســال و پــس از تاییــد و تصویــب آن مطابــق آئیــن 

نامــه مالــی  شــهرداری هــا اقــدام خواهــد شــد. 
الف( مشخصات فنی و مالی موضوع فراخوان 

وژه ساختمان : سالن اجتماعات گلزار شهدای فوالدشهر نام و مشخصات پر
وش های معمول مشارکتی  وش سرمایه گذاری : ر ر

ســهم طرفیــن : بــر اســاس پیشــنهاد ســرمایه گــذار کــه بایــد بــا توجــه بــه صرفــه و صــالح شــهرداری باشــد و بــه صــورت اعــالم 
مــدت زمــان بهــره بــرداری بــر اســاس حداقــل مــدت باشــد .) اجــاره ســالن مــی بایــد طبــق تعرفــه مصــوب شــورای محتــرم 

اســالمی شــهر باشــد (
د  آورده شهرداری فوالدشهر: سالن اجتماعات با وضع و شرایط موجو

ینــه هــای اجرایــی و تکمیــل ســاختمان تــا بهره برداری کامــل طبق بر آورده مبلــغ 5/329/889/243  یک: تمــام هز آورده شــر
یــال پیــش بینــی مــی گردد.  ر

وز بــازار  و نوســانات دارای 10 در صــد افزایــش یــا کاهــش مــی  )مبلــغ بــر آورد تــا زمــان انعقــاد قــرار داد بــا توجــه بــه شــرایط ر
باشــد( 

ب ( شرایط فراخوان :
وژه با شند .  1-شرکت کنندگان باید دارای توان اجرایی و تجربه متناسب با عملیات موضوع پر

بدیهــی اســت در غیــر اینصــورت هیــات عالــی ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری نســبت بــه رد پیشــنهادات 
د. اقــدام خواهدنمو

2-شرکت کنندگان موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولتی و شهرداری ها می باشند. 
3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 



 مجلس خبرگان 
از نگاه امام خمینی)ره(                                  

ادامه از صفحه یک: 
کــه رهبــری در نظــام اســامی  بدیهــی اســت بــه همــان انــدازه 
کــه  نیــز  خبــرگان  مجلــس  دارد،  بلنــد  و  رفیــع   جایگاهــی 
وظیفــه اش در ارتبــاط بــا رهبــری اســت، مهــم و ارزشــمند 

اســت.
انقــاب  بنیانگــذار  و  بــه عنــواِن معمــار  امــام خمینــی)ره( 
اســامی  از ســال های نخســتین شــکل گیری ایــن نهــاد بــه 
تبییــن جایــگاه ایــن مجلــس  پرداختنــد و  خبــرگان منتخــب 

ــد. ــه فرمودن ــه توصی ــام وظیف ــت در انج ــه دق ــردم را ب م
در این جا گزیده ای از سخنان امام تقدیم می گردد:

گشــایش اولیــن  امــام در قســمتی از پیامــی  کــه بــه هنــگام 
ایــن  جایــگاه  بــه  داشــتند  ارســال  خبــرگان  مجلــس  دوره 

فرمودنــد: و  کردنــد  اشــاره  مجلــس 
ای  و  خبــرگان  شــورای  فقهــای  ای  شــما  کنــون  ا و   …«
تاریــخ شاهنشــاهی  طــول  در  ســتم دیده  ملــت   برگزیــدگان 
کــه در رأس  قبــول فرمودیــد  را  و ستم شــاهی، مســئولیتی 
همــه مسئولیت هاســت و آغــاز بــه کاری کردیــد که سرنوشــت 
ــرو  گ ــده ]در[  ــهید داده و داغ دی ــده و ش ــِت رنج دی ــام و مل اس

آن اســت.« )صحیفــه نــور، ج18، ص43(
و بــه دلیــل ایــن جایــگاه مهــم، بــه اهمیــت شــرکت مــردم 
»امــروز  می فرماینــد:  و  می پردازنــد  خبــرگان  انتخابــات  در 
ح اســت قضیــه مجلــس خبــرگان بــرای  در ملــت مــا مطــر
ملــت  نبایــد  کــه  اســت  مســئله ای  ایــن  رهبــری.  تعییــن 
دســته  یــک  االن  باشــد.  قایــل  ج  ار کــم  آن  بــرای  ایــران 
مجلــس  ایــن  کــه  افتاده انــد  دوره  شــنیدم  کــه  قــراری  از 
خبــرگان نبایــد باشــد، بــرای اینکــه تضعیــف رهبــری اســت. 
گــول ایــن حرف ها   مجلــس خبــرگان، تقویــت رهبــری اســت؛ 
را نخورنــد؛ بایــد همــه وارد بشــوند؛ ایــن یــک تکلیف اســت.« 

)همــان، ج17، ص79(
ایــن توصیــه موکــد حضــرت امــام نشــان از اهمیــت ویــژه 
مجلــس خبــرگان دارد و حضــور مــردم می توانــد ایــن جایــگاه 
کنــد. در عیــن حــال حضــرت  را پاســداری، تقویــت و بیمــه 
امــام  بــه اعضــای خبــرگان و برگزیــدگان مــردم نیــز توصیــه ای 

موکــد دارنــد:
»تاریــخ و نســل های آینــده دربــاره شــما قضــاوت خواهنــد 
کــرد و اولیــای بــزرگ خــدا ناظــر آرا و اعمــال شــما می باشــند: 
کوچک تریــن ســهل انگاری و  »َواهّلُل مــْن َورائهــم ُمحیــط«؛ 
مســامحه و کوچک ترین اعمال نظرهای شــخصی و خدای 
نخواســته تبعیــت از هواهــای نفســانی کــه ممکــن اســت ایــن 
عمــل شــریف الهــی را بــه انحــراف کشــاند، بزرگ تریــن فاجعه 

تاریــخ را بــه وجــود خواهــد آورد.« )همــان، ج 18، ص42(
امــام دو بــار در جمــع نماینــدگان مجلــس خبــرگان ســخنرانی 
تیرمــاه  در  دیگــر  بــار  و  تیرمــاه 1362  در  بــار  یــک  کردنــد: 
کیــد کردنــد: یکی  1364. در ایــن دو ســخنرانی بــر دو نکتــه تا
حفــظ شــئون اهــل علــم و رعایــت زّی طلبگــی و دیگــری 

پرهیــز از اختــاف.
زِیّ  کــه  روحانیــت  زِیّ  آن  از  اینکــه  قضیــه  یکــی   …«
گــر  ا بشــویم،  ج  خــار مــا  گــر  ا اســت،  بــوده  طلبگــی 
تاریــخ  طــول  در  مــا  مشــایخ  کــه  زی  آن  از  روحانیــون 
داشــته اند  علیهــم  اهّلل  ســام  هــدی  ائمــه  و   داشــته اند 
کــه یــک شکســتی  ج بشــویم، خــوف ایــن اســت  گــر خــار مــا ا
بــه روحانیــت بخــورد و شکســت بــه روحانیــت شکســت بــه 
کــه  اســام اســت. اســام بــا اســتثنای روحانیــت محــال اســت 
ــه حرکــت خــودش ادامــه بدهــد.« )همــان، ص44( و نیــز  ب

فرمودنــد:
کــه مــردم بــه آن توجــه دارنــد و موافــق مــذاق  »آن چیــزی 
باشــد.«  ســاده  شــما  زندگــی  کــه  این]اســت[  اســت  عامــه 

 )188 ص  ج19،  )همــان، 
کــه بــاز انســان را می ترســاند ... ایــن اســت  »مطلــب دیگــری 
کــه بیــن آقایــان در بــاد اختــاف باشــد... اختــاف ریشــه اش 
کــه مــن بــرای  کــس خیــال می کنــد  از حــّب نفــس اســت. هــر 
خــدا ایــن آقــا را باهــاش اختــاف می کنــم، یــک وقــت درســت 
کجاســت.  کنــد ببینــد ریشــه  بنشــیند در نفــس خــودش فکــر 
حســن ظــن بــه خــودش نداشــته باشــد، ســوء ظــن داشــته 
باشــد، ریشــه همــان ریشــه شــیطانی اســت که آن حــّب نفس 

انســان اســت.« )همــان، ج 18، ص46(

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 مدیریت مادی 
راه نفوذ دشمنان         

 
 استاد و محقق  حوزه و دانشگاه

 سیدحسین  هاشمی

                                      
ع  نــو مــادی  دســتاوردهای  جهان بینــی  از 
جهــان  بــر  امــروزه  کــه  اســت  مدیریتــی 
حکمفرماســت. جهان بینــی مــادی رابطــه خــود 
یــا  می کنــد  انــکار  را  آن  یــا  قطــع  معنویــت  بــا  را 
ــد. آنچــه  ــه امــور شــخصی افــراد می دان محــدود ب
اوســت.  آزادی  و  انســان  خواســت  اســت  مهــم 
جهان بینــی چنیــن  از  حاصــل  مدیریــت   هــدف 
ع  ــو تامیــن منافــع مــادی انســان اســت. در ایــن ن
مدیریــت ســعی می شــود انســان بــه رفــاه مــادی 
البتــه  برســد.  خــود  نفســانی  خواهش هــای  و 
 در عمــل آنچــه اتفــاق افتــاده، مدیریــت مــادی 
گرفتــه  کار  گروهــی خــاص بــه  در جهــت منافــع 
پایمــال  را  انســان ها  از  بســیاری  حقــوق  و  شــده 
وقتــی  کــه  اســت  آن  هــم  علــت  اســت؛  کــرده 
شــخص  نباشــد،  ح  مطــر خداونــد  و  معنویــت 
گــروه مدیــر خــود را ملــزم بــه رعایــت حقوقــی  یــا 
کــه  باشــد  قــرار  گــر  ا نمی دانــد.  دیگــران  مــادی 
همــه چیــز در ایــن دنیــای مــادی خاصــه شــود 

شــد.  خواهــد  بی معنــی  انصــاف  و  عدالــت 
الهــی  جهان بینــی  مــادی،  جهان بینــی  برابــر  در 
ــز را خاصــه در جهــان مــادی  کــه همــه چی اســت 
نمی دانــد؛ بلکــه جهــان مــادی را جزیــی از هســتی 
دارد  عوالمــی  وجــود  چــون  می دانــد؛  نامحــدود 
بــا حــواس قابــل درک نیســت. جهان بینــی  کــه 
کــه  اســت  قایــل  هســتی  بــرای  را  خالقــی  الهــی 
او  از  بــرکات  و  اســت و همــه خیــرات  بی نهایــت 
 ناشــی می شــود. از ایــن دیــدگاه خداونــد انســان 
کنــد  کــرده تــا بــه حیــات طیبــه دســت پیــدا  را خلــق 
و از ســعادت اخــروی بهره منــد شــود. در بینــش 
الهــی جهــان مــادی محلــی اســت بــرای رشــد و 
تعالــی انســان؛ جایگاهــی اســت تــا انســان بتوانــد 
در آن اســتعدادهای خــود را بــه فعلیــت برســاند؛ 

جهــان مــادی، مزرعــه جهــان آخــرت اســت. 
هــدف مدیریــت مبتنــی بــر بینــش الهــی، مدیریــت 
انســان ها و هدایــت آن هــا بــه ســعادت اخــروی 
اســت. مدیریــت الهــی عــاوه بــر اینکــه بــه دنبــال 
احتیــاج  قــدر  بــه  انســان  مــادی  منافــع  تامیــن 
حیــات  بــه  را  انســان ها  اســت  درصــدد  اســت، 
هــدف  آنچــه  دیگــر،  بیــان  بــه  برســاند؛  طیبــه 
و  اســت  انســان  معنــوی  ســعادت  اســت  اصلــی 
انســان  اخــروی  ســعادت  چــون  راســتا،  ایــن  در 
کــه انســان از زندگــی مــادی مطلوبــی  احتیــاج دارد 
برخــوردار باشــد، مدیریــت الهــی بــه تامیــن زندگــی 

می پــردازد.  نیــز  انســان  دنیــوی 
ــرای  ــزار ب ــه اب ــران از هم ــادی، مدی ــت م در مدیری
رســیدن بــه منافــع مــادی اســتفاده می کننــد؛ حتی 
از زنــان و جذابیــت آن هــا در ایــن راســتا نمی گــذرد. 
کــه بحث آزادی زنــان و ورود آن ها  کســانی  اولیــن 
کردنــد ح   در اجتمــاع و حــق اشــتغال آن هــا را مطــر
بــا  چــون  بودنــد؛  غــرب  در  ســرمایه  صاحبــان 
کارخانه هــا و صنایــع، آن هــا بــه  اشــتغال زنــان در 
جهان بینــی  می یافتنــد.  دســت  بیشــتری  ســود 
خــود  حیــات  بــه  بتوانــد  آنکــه  بــرای  مــادی 
رقیــب  بایــد  دهــد  ادامــه  آن  دســتاوردهای  و 
آن  یــا  ببــرد  بیــن  از  را  الهــی  جهان بینــی   خــود، 

کند.  را تضعیف 
ســردمداران جهان بینــی الهــی و مدیریــت الهــی 
آن هــا  از  پــس  و  بوده انــد  انبیــا  تاریــخ  طــول  در 
نیــز  معاصــر  زمــان  در  آن هــا.  گردان حقیقــی  شــا
جهان بینــی  احیــای  پرچمــدار  خمینــی  امــام 
الهــی و دســتاوردهای آن اســت. انقــاب اســامی 
 بــر دیــن اســام و مکتــب تشــیع مبتنــی اســت و 
داعیــه مدیریــت اســامی  و الهــی دارد. موفقیــت 
کــه همــان ســردمداران  انقــاب بــرای دشــمنانش 
تحمــل  قابــل  هســتند،  مــادی  جهان بینــی 
خــود  تــاش  تمــام  دلیــل  همیــن  بــه   نیســت؛ 

کار می برند.  را برای نابودی آن به 
آن  رهگــذر  از  می تواننــد  کــه  راه هایــی  از  یکــی 
در  نفــوذ  کننــد،  بی محتــوا  اســامی  را  انقــاب 
مدیریــت انقــاب اســت؛ یعنــی بــه مســئوالن نظــام 
مدیریــت  الگــوی  کشــور  اداره  در  کــه  بقبوالننــد 
و  مــادی  اندیشــه  بــا  بگیرنــد.  کار  بــه  را  مــادی 
کــه هــدف آن فقــط کســب منافــع مادی  مدیریتــی 
کننــد  کشــور و نظــام اســامی  مدیریــت  اســت در 
کــه هــدف آن تعالــی معنــوی انســان  تــا انقابــی 
اجــرای  و  مظلــوم  از  حمایــت  ظلــم،  بــا  مبــارزه 
کــه در آن جــاری  احــکام اســامی اســت، مدیریتــی 
ایــن دو  باشــد.  مــادی  منافــع  دنبــال  بــه  اســت 
گانگــی بــه مــرور زمــان منجــر بــه ســاقط شــدن 

انقــاب اســامی  خواهــد شــد.
ــوم  ــاع از مظل ــر ســر دو راهــی دف مدیریــت مــادی ب
کســب منافــع مــادی، دومــی را انتخــاب می کنــد  و 
گشــایش اقتصــادی  و اســتقال سیاســی را فــدای 
ک رفــاه مــادی  می کنــد. در مدیریــت مــادی مــا
اســت؛ بــه همیــن خاطــر حاضــر اســت ارزش هــای 

کنــد.  الهــی را فــدای آن 
ع مدیریــت بــه حجــاب اهمیــت  مدیــران ایــن نــو
جایــز  را  زن  و  مــرد  اختــاط  نمی دهنــد؛  زیــادی 
زیــادی  اهمیــت  زنــان  اشــتغال  بــه  می شــمارند؛ 
ــا دشــمنان جهان بینــی  الهــی ارتبــاط  می دهنــد؛ ب
برقــرار می کننــد؛ از لهــو و لعــب بــرای جلــب نظــر 
مــردم اســتفاده می کننــد؛ در مســایل اقتصــادی 
عدالــت مــورد توجــه آنــان نیســت؛ بلکــه توجــه 
ــامی  گــروه خــاص اســت؛ نمادهــای اس بــه یــک 
کلــی  طــور  بــه  و  می برنــد  بیــن  از  را  انقابــی   و 
تبدیــل  ارزش  ضــد  بــه  را  الهــی  ارزش هــای 
می کننــد و آن هــا را در نظــر مــردم زشــت و قبیــح 
تــا  می کننــد  تــاش  همچنیــن  می دهنــد؛  جلــو 

کننــد. از انقــاب خــود پشــیمان  مــردم را 

یادداشت

حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
و  رییــس  بــا  دیــدار  در  خردادمــاه   6 پنجشــنبه  روز   صبــح 
نماینــدگان منتخــب ملــت در پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان 
ایــن مجلــس را پدیــده ای عظیــم خواندنــد و بــا تبییــن »هویــت 
کردنــد: تنهــا راه بقــا و  کیــد  و مســیر انقابــی« ایــن مجلــس تا
پیشــرفت نظــام و تحقــق اهــداف انقــاب، »اقتــدار حقیقــی 
کشــور« و »جهــاد کبیــر«، یعنــی تبعیت نکردن از دشــمن اســت.

ایشــان بــا سپاســگزاری بــه درگاه پــروردگار بــرای انتخابــات 
خــوب، اســتقبال وســیع مــردم و تشــکیل مجلــس وزیــن و 
ــرگان، موهبتــی الهــی  ــد: مجلــس خب ــرگان افزودن ــرم خب محت
اســت و حتــی صــرف نظــر از وظایــف خــود در قانــون اساســی 

پدیــده ای عظیــم و تأثیرگــذار بــه شــمار مــی رود.
رهبــر انقــاب شــکل گیری مجموعــه »منتخــب و مــورد وثــوق 
مــردم« از علمــا و صاحب نظــران دینــی و علمــی  را فــی نفســه 
ایــن مجموعــه  افزودنــد:  و  فــراوان دانســتند  حایــز اهمیــت 
ــادل نظــر ــرای تب ــی دارای ظرفیتــی عظیــم ب  برجســته و متعال

هماهنگی و فعالیت تأثیرگذار است.
و  علمــا  ارتبــاط  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  اهّلل  آیــت  حضــرت 
ــا قشــرهای مختلــف مــردم  فضــای عضــو مجلــس خبــرگان ب
کشــور و قــدرت تأثیرگــذاری آن هــا بــر افــکار عمومــی  در سراســر 
 خاطرنشــان کردنــد: نبایــد ایــن مجموعــه تــا هنگام سررســیدن 
ح در قانــون اساســی  زمــان الزم بــرای ایفــای وظایــف مصــر

بمانــد. بی تحــرک 
»تمرکــز  مختلــف«،  مســایل  دربــاره  »هم اندیشــی  ایشــان 
خواســته ها«  و  مواضــع  »اعــام  نظــر«،  مــورد  مســایل  بــر 
از  را  عمومــی«  مطالبــه  و  گفتمــان  نوعــی  »شــکل دهی  و 
در  افزودنــد:  و  برشــمردند  خبــرگان  مجلــس  ظرفیت هــای 
ایــن هــدف، قــوای مختلــف و مســئوالن و  صــورت تحقــق 
مجریــان نیــز بــه طــور طبیعــی بــرای تامیــن آن مطالبــه حرکــت 

کــرد. خواهنــد 
بــر اینکــه مســیر و اهــداف مجلــس  کیــد  بــا تا رهبــر انقــاب 
باشــد  انقــاب  هدف هــای  و  مســیر  همــان  بایــد  خبــرگان 
کمیــت اســام«، »آزادی«، »اســتقال«، »عدالــت  افزودنــد: »حا
جهــل«  و  فقــر  »ریشــه کنی  عمومــی«،  »رفــاه   اجتماعــی«، 
اخاقــی  فســادهای  بنیان کــن  ســیل  مقابــل  در  »مقاومــت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی جاری در غرب« و »ایســتادگی 
در مقابــل ســلطه جبهــه اســتکبار« از مهم تریــن اهــداف انقاب 

اســامی  ملــت ایــران اســت.
و  خواندنــد  اســتکبار  طبیعــت  و  ذات  را  ســلطه گری  ایشــان 
گیــر  کردنــد: جبهــه اســتکبار ذاتــا بــه دنبــال فرا خاطرنشــان 
کشــور و ملتــی مقاومــت  کــردن ســلطه بــر ملت هاســت و هــر 

می شــود. اســیر  آن  دام هــای  در  نکنــد، 
حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای، اســام را بــدون تردیــد قلــع و 
آن  البتــه  افزودنــد:  و  خواندنــد  اســتکبار  و  ظلــم  قمع کننــده 
و  مقاومــت  جهانــی  زورگویــان  مقابــل  در  اســامی  می توانــد 
جبهــه ســلطه را نابــود کنــد کــه بــه صــورت یک نظــام حکومتی 
سیاســی نظامــی،  قــدرت  ابزارهــای  دارای  و  یافتــه   اســتقرار 

اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای باشد.
ایشــان حفــظ انقــاب را دشــوارتر از ایجــاد آن خواندنــد و در 
تشــریح چگونگــی مواجهــه صحیــح بــا جبهــه ظالمــان جهانــی 
را در  ابتــدا تهاجــم ســخت  ایــران  افزودنــد: دشــمنان ملــت 
کار قــرار دادنــد؛ جنــگ تحمیلــی 8 ســاله، شــورش های  دســتور 
گروهک هــای تروریســتی، حملــه  اوایــل انقــاب، حمایــت از 
هواپیمــای  کــردن  ســرنگون  و  ایــران  نفتــی  ســکوهای  بــه 
یــاری  بــه  کــه  بــود  تهاجــم  ایــن  نمودهــای  از  مســافربری 
و  صبــر  و  خمینــی  امــام  الهــی  هیبــت  پرتــو  در  و  پــروردگار 

مقاومــت ملــت، بــه شکســت دشــمنان انجامیــد.
رهبــر انقــاب، »حملــه نــرم« را مرحلــه دیگــری از تهاجمــات 
کردنــد:  بی وقفــه زورگویــان جهانــی خواندنــد و خاطرنشــان 
سیاســی  پیوســته  حمــات  اقتصــادی،  مســتمر   تحریــم 
گــر و زدن عقبه هــای جمهــوری اســامی  در دیگــر  تبلیغــات اغوا
کــه  کشــورها از روش هــای مرحلــه دوم تهاجــم دشــمنان اســت 
ــج مــورد  ــه نتای ــداری ملــت و مســئوالن ب ــه فضــل الهــی و پای ب

نظــر آنــان منجــر نشــده اســت.
حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای مرحلــه ســوم تهاجــم دشــمنان 
جنــگ  همــان  ادامــه  و  ک  خطرنــا بســیار  را  »نفــوذ«  یعنــی 
نفــوذ  راهبــرد  در  اســتکبار  کردنــد:  کیــد  تا و  برشــمردند  نــرم 
کــز  چنــد هــدف اصلــی را دنبــال می کنــد: »تأثیرگــذاری در مرا

تصمیم ســاز و تصمیم گیــر«، »تغییــر باورهــای مــردم« و »تغییــر 
مســئوالن.« مواضــع  و  محاســبات 

جملــه  از  انقــاب  نهادهــای  و  مبانــی  بــه  حملــه  ایشــان 
ســپاه پاســداران، شــورای نگهبــان، جوانــان حــزب اللهــی و 
روحانیــون انقابــی را از جملــه روش هــای جــاری بیگانــگان 
ایــن  در  دشــمنان  اصلــی  هــدف  کردنــد:  کیــد  تا و  خواندنــد 
مرحلــه از جنــگ نــرم، زمینه ســازی بــرای تهــی شــدن نظــام از 

اســت. قــدرت  عناصــر درونــی 
گــر ایــن هــدف محقــق و  کردنــد: ا رهبــر انقــاب خاطرنشــان 
جمهــوری اســامی  از عناصــر قــدرت تهــی شــود، از بیــن بــردن 
کار دشــواری نیســت؛  آن یــا تغییــر اساســِی جهــِت حرکــت آن، 
کیــد می کنیــم تبعیــت نکــردن از  کــه تا بــه همیــن علــت اســت 
کبیــر«  دشــمن و مقاومــت در برابــر خواســته های آن، »جهــاد 

اســت.
تبییــن مســیر حرکــت  از  پــس  آیــت اهّلل خامنــه ای  حضــرت 
منضبــط  نوآوری هــای  افزودنــد:  خبــرگان  مجلــس  انقابــی 
دینــی بــه وســیله عناصــر باســواد و دارای قــدرت اســتنباط و 
می کنــد  وارد  دشــمن  کــه  زخم هایــی  بــه  بخشــیدن   التیــام 
ــی« و  ــات جناح ــی«، »اختاف ــی و طائف ــه مذهب ــه »تفرق از جمل
کشــور«، از دیگــر وظایــف  »ایجــاد دو قطبی هــای مصنوعــی در 

مجلــس خبــرگان اســت.
ایشــان خطــاب بــه منتخبــان ملــت در مجلــس پنجــم خبرگان 
کیــد کردنــد: ایســتایی جایــز نیســت؛ اصل تحول و پیشــرفت  تا
را بــرای تحقــق اهــداف اســام و انقــاب همــواره بــه طــور جدی 

مــورد نظــر داشــته باشــید.
تشــریح وظایــف  بــه  انقــاب  رهبــر  ســخنان  پایانــی  بخــش 
عمومــی  مســئوالن در ایــن برهــه زمانــی اختصــاص داشــت.

کشــور را تنهــا راه »بقــا، پیشــرفت  ایشــان مقتــدر شــدن حقیقــی 
و تحقــق اهــداف انقــاب و ملــت« برشــمردند و افزودنــد: همــه 
کــه بایــد  مســئوالن و دســتگاه ها در ایــن مســیر وظایفــی دارنــد 

کننــد. بــه طــور جــدی بــه آن عمــل 
از  حتــی  امتیازگیــری  موجــب  را  کشــور  اقتــدار  انقــاب  رهبــر 
کردنــد:  خاطرنشــان  و  خواندنــد  جهــان  اصلــی  قدرت هــای 
ــر هــم  ــای ضعیــف و حقی ــر ایــن صــورت، حتــی دولت ه در غی

ایــران می شــوند. ملــت  طلبــکار 
از  نمونــه  یــک  تشــریح  در  خامنــه ای  اهّلل  آیــت  حضــرت 
کشــور افزودنــد: دوســتان  امتیازگیــری از دشــمن در پرتــو اقتــدار 
گرفتیــم و  کــرات هســته ای امتیــاز  عزیــز مــا می گوینــد در مذا
پذیرفتنــد؛  را  ایــران  هســته ای  صنعــت  مقابــل  طرف هــای 
ایــن مســئله البتــه بعــد از عینــی شــدن اقتــدار ایــران، یعنــی 
کــه همــه می داننــد  غنی ســازی 2۰ درصــد حاصــل شــد؛ چــرا 
کار  در غنی ســازی، رســیدن بــه 2۰ درصــد دشــوارترین مرحلــه 

اســت.
اول«  نســل  ســانتریفیوژ  هــزار   19 »تولیــد  انقــاب  رهبــر 
 »به کارگیــری ده هــزار ســانتریفیوژ«، »تولیــد نســل های دوم

ســوم و چهــارم ســانتریفیوژ« و »کارخانــه تولیــد آب ســنگین« 
و  خواندنــد  ایــران  هســته ای  قــدرت  نمودهــای  دیگــر  از  را 
کــه زمانــی حاضــر نبــود وجــود حتــی یــک  افزودنــد: دشــمن 
ســانتریفیوژ را در ایــران بپذیــرد، پــس از مواجــه شــدن بــا قــدرت 
هســته ای کشــور، مجبــور بــه پذیــرش شــد؛ در واقــع ایــن امتیــاز 
گرفتیــم. را آمریکایی هــا ندادنــد؛ بلکــه مــا در پرتــو قــدرت خــود 
بــا عینــی شــدن نتایــج  رهبــر انقــاب افزودنــد: ان شــاء اهّلل 
دشــمن  کشــور،  اقتصــاد  قدرت گیــری  و  مقاومتــی  اقتصــاد 

کــرد. خواهــد  درک  نیــز  را  تحریــم  حربــه  بــودن  بی اثــر 
تحقــق  پیگیــری  و  مطالبــه  خامنــه ای،  اهّلل  آیــت  حضــرت 
از جملــه  را  از مســئوالن و دســتگاه ها  اقتــدار  عناصــر درونــی 
ایــن  ظرفیت هــای مجلــس خبــرگان برشــمردند و افزودنــد: 
ــا عظمــت می توانــد در ایــن رونــد نیــز تأثیرگــذار باشــد. جمــع ب
شــجاعت  تقــوا،  همچنیــن  خامنــه ای  اهّلل  آیــت  حضــرت 
ســرزنش  از  نهراســیدن  الزم،  وقــت  بــه  صراحــت  بصیــرت، 
دیگــران و شــناخت صحیــح و دقیــق از جبهــه دشــمن و ســاز و 
ک هــای اصلــی انقابــی بــودن برشــمردند. کارهــای آن را از ما
ــی  ــدف خاص ــا ه ــمن ب ــی دش گاه ــد:  کردن ــان  ــان خاطرنش ایش
داخــل  در  کــه  می دهــد  انجــام  مثبــت  ظاهــر  بــا  کارهایــی 
گــر هــدف واقعــی  ایــران بــا اســتقبال روبــه رو می شــود، امــا ا
توصیــه  خــورد.  نخواهیــم  فریــب  باشــیم،  کــرده  درک  را  او 
آخــر رهبــر انقــاب بــه منتخبــان مــردم در مجلــس خبــرگان 

بــود. روحــی  انهــزام  از  مراقبــت  و  درونــی  اعتمادبه نفــس 

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس خبرگان: 

کبیر است راه پیشرفت و مقابله با نفوذ، اقتدار و جهاد 

آمریــکا  گفــت:  برجــام  اجــرای  پیگیــری  ســتاد  رییــس   
کنــار  ایــران  بــا  را  خــود  دشــمنی  صهیونیســتی  رژیــم  و 
و  دارد  ادامــه  آن هــا  بــا  مــا  چالش هــای  و  نگذاشــته اند 
کــه نقــض برجــام بــه طــور صریــح  اجــازه نخواهیــم داد 

گیــرد. صــورت 
گــزارش کیمیــای وطــن از ایرنــا، ســید عبــاس عراقچــی  بــه 
گفت وگــوی خبــری درخصــوص مصوبــه اخیــر  در یــک 
کنگــره آمریــکا مبنــی بــر جلوگیــری از خریــد آب ســنگین 
صــورت  در  مصوبــه  ایــن  افــزود:  آمریــکا  توســط  ایــران 

تصویــب هــم اهمیتــی نــدارد .
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مصوبــه بایــد بــه ســنا بــرود و بعــد 
از تصویــب بایــد مــورد وتــوی رییــس جمهــور آمریــکا قــرار 
کــه در مجلــس ســنا تــاش  گیــرد، افــزود: در دور قبلــی 
گرفتــه شــود،  شــد تــا جلــوی فــروش آب ســنگین ایــران 

موفقیت آمیــز نبــود و رای نیــاورد. 
ــرد:  ک رییــس ســتاد پیگیــری اجــرای برجــام خاطرنشــان 
اصــوال طبــق برجــام، آمریــکا و هیــچ کشــور دیگــری متعهــد 
کــه  بــه خریــد آب ســنگین از ایــران نیســت. تنهــا تعهــدی 
کــه مــازاد بــر نیــاز آب ســنگین خــود  ایــران دارد ایــن اســت 
گــر  را بــه بازارهــای بیــن المللــی عرضــه کنــد بــرای فــروش؛ ا

خریــدار پیــدا شــد، شــد و نشــد هــم، نشــد.

معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه آب ســنگین 
کاالی بــا ارزشــی اســت و مشــتریان زیــادی بــرای آن وجــود 
تــن آب ســنگین  دارد، اظهــار داشــت: آمریــکا خــود 4۰ 
ایــران را خریــداری کــرد و بــرای 4۰ تــن دیگــر بــا کشــورهای 

ــره هســتیم.  ک دیگــر درحــال مذا
گــر هــم مشــتری  بــه گفتــه رییــس ســتاد پیگیــری برجــام، ا
خ نــداده و نــه  پیــدا نشــود، در اجــرای برجــام مشــکلی ر
آن هــا متعهــد بــه خریــد هســتند و نــه مــا متعهــد به فــروش؛ 

مــا فقــط متعهــد بــه عرضــه هســتیم. 
عراقچــی بــا اشــاره بــه ترویــج فضــای ایران هراســی و تاثیــر 
کــه بــرای  گفــت: تاش هایــی  ــر رونــد اجــرای برجــام  آن ب
ایران هراســی در داخــل آمریــکا توســط جناح هــای تنــدرو و 
گرفتــن اســت، در جهــت  در منطقــه هــم در حــال صــورت 
ــرای اســتفاده از فضــای برجــام  اجــازه نــدادن بــه ایــران ب
کــه تمــام تــاش  اســت.  این هــا همــان جریاناتــی هســتند 
کــرات هســته ای بــه نتیجــه نرســد و  کــه مذا کردنــد  خــود را 
کام ماندنــد، بــه ایــن مســئله روی آورده اند. وقتــی آنجــا نــا
کــرد: بایــد بــا سیاســت  کیــد  معــاون وزیــر امــور خارجــه تا
ایران هراســی مبــارزه کــرد و فضــای اعتمادبخشــی را بــرای 
کــه روابــط شــکل  کنیــم  جامعــه اقتصــادی دنیــا فراهــم 

گیــرد.

ــس  ــت مجل ــاز فعالی ــه آغ ــاره ب ــا اش ــزد ب ــت ی ــه موق ــام جمع ام
دهــم از هفتــه آینــده از نماینــدگان مجلــس خواســت تــا خــود 

ــد. ــی نکنن ــی و جناح ــایل سیاس ــر مس را درگی
کیمیــای وطــن، حجــت  االســام محمدحســن  گــزارش  بــه 
معزالدینــی در خطبه هــای دیــروز نمازجمعــه یــزد بــا اشــاره بــه 
ــه مــاه مبــارک رمضــان اظهــار داشــت: همــه  نزدیــک شــدن ب
کنیــم تــا در ایــن مــاه بــه تزکیــه نفــس و زدودن  بایــد تــاش 

گناه هــا و معاصــی بپردازیــم. جســم و جــان از 
کــرد:  وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بــازار و معیشــت مــردم عنــوان 
این زیبنده جامعه اســامی  و پایتخت اســام و دارالعباده یزد 
نیســت کــه در بــازار یــک کاال را بــه چنــد قیمت بفروشــند و الزم 
اســت مســئوالن و متولیــان امــر و همچنیــن مــردم این مســایل 
کننــد؛ ضمــن اینکــه بایــد در قوانیــن بازنگــری شــود.  کنتــرل  را 

امــام جمعــه موقــت یــزد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
کار نماینــدگان  اشــاره بــه بازگشــایی مجلــس جدیــد و آغــاز بــه 
کار مجلــس  منتخــب مــردم در مجلــس دهــم اظهــار داشــت: 
کشــور اســت.  شــورای اســامی  ریل گــذاری و بسترســازی امــور 
کان در وضــع قوانیــن داشــته  نماینــدگان مجلــس بایــد نــگاه 
ــایل  ــر مس ــود را درگی ــا خ ــد ت کنن ــاش  ــه ت ــن اینک ــند؛ ضم باش

سیاســی و جناحــی نکننــد.
کــه  ــه باشــد  ــد وکیل الدول معزالدینــی ادامــه داد: نماینــده نبای
کــه از ســوی دولــت بــه مجلــس آمــد، تصویــب  هــر الیحــه ای را 
ــه  ک ــه ای را  ــر الیح ــه ه ک ــد  ــت باش ــف دول ــد مخال ــا نبای ــد ی کن
آمــد، رد کنــد؛ بلکــه بایــد با بررســی کارشناســی و در نظر گرفتن 
همــه ابعــاد، بــه رد یــا تاییــد لوایــح بپــردازد؛ زیرا حتــی رای یک 

نماینــده نیــز در رد یــا تاییــد یــک الیحــه اثرگــذار اســت.

تبلیغاتــی  برنامه هــای  گفــت:  مــکارم شــیرازی  آیــت اهّلل 
کــه برنامه هــای شــوم شــبکه های  بایــد قــوی باشــد؛ چــرا 
ــا 9۵ درصــد  فاســد و مفســد اجتماعــی قــوی اســت و 9۰ ت
شــبکه های اجتماعــی غربــی، دنیــا را بــه لجــن زار تبدیــل 
کــه بایــد بــا تبلیغــات در برابــر  کــرده  و رمضــان ماهــی اســت 

آن ایســتاد. 
دانشــجو خبرگــزاری  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش   بــه 

فقــه  ج  خــار درس  در  مــکارم  شــیرازی  ناصــر  آیــت  اهّلل 
کــرد:  در مســجد اعظــم قــم بــا اشــاره بــه حدیثــی اظهــار 
اطاعــت خــدا، نشــانه عقــل و معصیــت خــدا، نشــانه جهــل 
ــاز  ــردد؛ نم ــردم برمی گ ــه م ــن ب ــکام دی ــت اح ــت؛ منفع اس
کــی، روزه بــرای تقــوا و حــج بــرای عظمــت اســام  بــرای پا

و مســلمین اســت.
گر  وی خاطرنشــان کرد: خداوند موجودی بی نیاز اســت؛ ا
کنــد گــر اطاعــت   مفســده اســت بــه خــود فــرد برمی گــردد و ا

پاداش دنیا و آخرت را به او می دهند.
ایــن مرجــع تقلیــد بــا بیــان اینکــه محبوبیــت در بیــن مردم 
گــر تــرک اطاعــت  کــرد: ا از مــوارد مهــم اســت، خاطرنشــان 
کنیــد، معاصــی ضررهایــی بــرای انســان دارد و  خداونــد 
غیبــت، رشــوه خواری و ظلــم بــه انســان لطمــه می زنــد و 

کیفــر و منفوریــت در جامعــه را بــه همــراه دارد.
مبــارک  مــاه  کــرد:  تصریــح  شــیرازی  مــکارم  آیــت  اهّلل 
کی، تقــوا، آمرزش  رمضــان نزدیــک اســت؛ رمضــان، مــاه پا
گناهــان، رحمــت و فضــل پــروردگار اســت؛ بنابرایــن باید از 

ــیم. ــته باش ــت اســتفاده را داش ــاه نهای ــن م ای
مســاجد  رمضــان  مــاه  نزدیــک  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
کــه  همان گونــه  گفــت:  می کننــد،  تمیــز  و  غبارروبــی  را 
نیــز  را  باطــن  بایــد  می کنــد،  غبارروبــی  را  انســان ظاهــر 
کنــد؛ اســتغفار و توحید محــوری از اعمــال مهــم  غبارروبــی 

مــاه شــعبان اســت تــا انســان ها آمــاده اســتقبال از مــاه 
رمضــان شــوند.

ســجاد)ع(  امــام  کــرد:  خاطرنشــان  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
دربــاره مــاه رمضــان می فرماینــد مــاه طهــور اســت؛ چیــزی 
کــی  پا مــاه  رمضــان  می کنــد؛  ک  پــا و  اســت  ک  پــا  کــه 

ک کننده است؛ البته باید مقدمات آن فراهم شود. و پا
کیــد کرد: برنامه های   آیــت  اهّلل مــکارم شــیرازی در ادامه تا
کــه برنامه هــای شــوم  تبلیغاتــی بایــد قــوی باشــد؛ چــرا 
شــبکه های فاســد و مفســد اجتماعــی قــوی اســت؛ 9۰ 
تــا 9۵ درصــد شــبکه های اجتماعــی غربــی، دنیــا را بــه 
کــه بایــد بــا  کــرده  و رمضــان ماهــی اســت  لجــن زار تبدیــل 

ــرد. ک ــان را بیمــه  ــر آن ایســتاد و جوان تبلیغــات در براب
وی خاطرنشــان کــرد: عــاوه بــر تبلیغــات در مســاجد، صدا 
و ســیما و رســانه های دیگــر بایــد در برابــر ایــن هجــوم 
می گوینــد  آن هــا  کننــد؛  ایســتادگی  دشــمن  تبلیغاتــی 
کــرد؛ در  را تســخیر  گــر دنیــا فاســد شــود، می تــوان آن  ا
گــر انســان ها ســالم و صالــح شــوند، تســخیر  کــه ا صورتــی 
دنیــا مشــکل اســت؛ بنابرایــن بایــد بــا ایــن توطئــه مقابلــه 
گذشــته در  کنیــم و تبلیغــات امســال قوی تــر از ســال های 

رســانه ها و مســاجد باشــد.
آیــت  اهّلل مــکارم  شــیرازی بــا بیــان اینکــه بایــد از تظاهــر بــه 
هنجارشــکنی مــاه رمضــان جلوگیــری شــود، گفــت: در مــاه 
رمضــان نبایــد روزه خــواری علنــی شــود، رســتوران ها بــاز 
نباشــد، تــا جمعیــت بــا رفتــن بــه آن هــا آبــروی مــاه رمضــان 
را زیــر ســوال ببرنــد؛ بایــد در برابــر هنجارشــکنی ها ایســتاد.
ــرد: رمضــان مــاه نیکــوکاری اســت؛ در  ک وی خاطرنشــان 
کنــار فریضــه روزه بایــد نیکــوکاری وجــود داشــته باشــد؛ 
 بایــد بــه یتیمــان، افــراد دارای مشــکل  و زندانیــان بی گنــاه 

کرد. در ماه رمضان کمک 

عراقچی:

اجازه نقض برجام را نخواهیم داد
کرد: کید  امام جمعه موقت یزد تا

ضرورت پرهیز نمایندگان مجلس از درگیر شدن با مسایل سیاسی و جناحی 

آیت اهلل مکارم شیرازی:

کرده  است  شبکه های اجتماعی غربی، دنیا را به لجن زار تبدیل 

حتما بخوانید!
اجازه نقض برجام را نخواهیم داد شنبه 8 خردادماه 21395

ســـــال دوم    شمـــاره164

اݡست ݡسىݔ

گهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای شماره 95/6/ن آ

روابط عمومی  اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در نظــر دارد انجــام امــور بیمــه ای )شــخص ثالــث  اداره 
و بدنــه خــودرو ســبک و نیمه ســنگین، آتش ســوزی و مســئولیت مدنــی( را بــه شــرکتهای دارای 

گــذار نمایــد. صاحیــت از طریــق مناقصــه عمومــی  وا
بــه   9۵/3/8 تاریــخ  تــا  مناقصــه  اســناد  دریافــت  جهــت  می گــردد  دعــوت  متقاضیــان  از 
مراجعــه  http://iets.mporg.ir نشــانی  بــه  کشــور  مناقصــات  رســانی  اطــاع  ملــی   پایــگاه 

 نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهادها تا تاریخ  9۵/3/18    گشایش پیشنهادها ساعت 9 صبح  9۵/3/19 

نشانی: اصفهان - خیابان سعادت آباد                   تلفن: ۰31-36681۰68 

م الف: 6721

نوبت دوم



 تقدیر وزیر اقتصاد و امنیت ژنو 
از میزبانی شرکت فوالد مبارکه

ــو و هیئــت همــراه  ــر اقتصــاد و امنیــت ژن کیمیــای وطــن: وزی
پــس از بازدیــد از شــرکت فــوالد مبارکــه و آشــنایی بــا توانمنــدی 
ایــن فوالدســاز بــزرگ خاورمیانــه، طــی نامــه ای از همراهــی 
شــرکت فــوالد مبارکــه تقدیــر کــرد. در متن این نامــه خطاب به 
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه آمــده اســت: در اینجــا مایلــم 
سپاســگزاری عمیــق خــود را نســبت بــه شــما و دیگــر اعضایــی 
کــه در پذیرایــی گــرم از اعضــای تیم اقتصــادی ژنــو در تاریخ 10 
اردیبهشــت ســال جاری شــرکت داشــتند، ابراز نمایم. به ویژه 
کارخانــه بســیار تأثیرگــذار بــوده و ایــن  بازدیــد از خطــوط تولیــد 
کنــار دیــدار از شــهر زیبــای اصفهــان، نقطــه عطــف  بازدیــد در 
ســفر ما به اصفهان بود. حضور جنابعالی و پاســخگویی شــما 
بــه ســواالت مطــرح شــده، بــه مــا در درک بهتــر پویایــی عظیــم 
صنعــت فــوالد ایــران و بررســی پتانســیل موجــود در برقــراری 
کــرد.  کمــک شــایانی  ارتبــاط تجــاری بیــن اصفهــان و ژنــو 
شــرکت کنندگان در برنامــه توانســتند اطالعــات ارزشــمندی 
کنــار درک بهتــر از شــرکت شــما و نقــش آن در بــازار فــوالد  را در 
بــه دســت آورنــد. امیــدوارم بــه زودی ســعادت مالقــات دوبــاره 
شــما را پیــدا کنــم. آرزوی موفقیــت شــما در تالش های فعلی را 
دارم. از طــرف اعضــای هیئــت اقتصــادی ژنــو تقدیــر صادقانــه 

گــرم برنامه هــای شــما ابــراز می نمایــم. خــود را از پذیرایــی 

 صرفه جویی در مصرف آب 
ذوب آهن در دست اقدام

از  یکــی  آب،  مصــرف  کاهــش  وطــن:  کیمیــای 
دغدغه هــای اصلــی صنایــع ایران اســت. یکــی از صنایع 
کاهــش  کشــور مــا یعنــی ذوب آهــن نیــز در راســتای  مهــم 
ح هــای  طر اجــرای  دنبــال  بــه  همــواره  آب  مصــرف 
بــا  آهــن  ذوب  شــرکت  آبرســانی  مدیــر  اســت.  جدیــد 
اقــدام جهــت  اینکــه پروژه هــای در دســت  بــه  اشــاره 
ج هــای  بر بازســازی  شــامل  صرفه جویــی مصــرف آب 
کارخانــه  خنک کننــده و ســاخت تصفیــه پســاب صنعتــی 
کارخانــه  آب  مصــرف  حاضــر  حــال  در  گفــت:  اســت، 
پاالیشــگاه  ســبا،  فــوالد  کارخانــه،  شــامل  آهــن،  ذوب 
بــه  مجموعــه،  در  واقــع  شــرکت های  دیگــر  و  قطــران 
طــور متوســط 60000 متــر مکعــب در شــبانه روز اســت. 
مصــرف  در  شــده  تعریــف  اســتانداردهای  و  الگوهــا 
جغرافیــای  تولیــد،  تکنولــوژی  ع  نــو بــه  بســته  آب 
منطقــه و فرهنــگ آن منطقــه تفــاوت دارد و در مقــام 
مقایســه نیــاز اســت پارامترهــای بســیاری مدنظــر قــرار 
ــود  ــی خ ــرق مصرف ــوالدی ب ــرکت ف ــک ش ــاید ی ــرد. ش  گی
کارخانــه ذوب آهــن  کنــد؛ ولــی در  کامــال خریــداری  را 
ــود  ــد می ش ــه تولی کارخان ــل  ــی در داخ ــرق مصرف ــام ب تم
کارخانــه مربــوط بــه  کــه حــدود 25 درصــد آب مصرفــی 

نیروگاه هاســت.

اخبار کوتاه

   مهنــدس مجتبــی ســرداری، مدیــر شــرکت 
چهارمحال و بختیاری

 حسینی

منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی 
کــه بــه منظــور  چهارمحــال و بختیــاری در نشســت هم اندیشــی 
ــا ارایــه  ح تبدیــل ســوخت برگــزار شــد، ب تســریع اجــرا شــدن طــر
اقداماتــی منســجم  آغــاز نظــارت ویــژه و  از  راهبردهــای الزم 
برنامه ریــزی شــده و پیگیــر در راســتای اجرایــی شــدن ایــن 
ح بــا غربالگــری و شناســایی مصرف کننــدگان جــزء و عمــده  طــر
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی  در اســتان خبــر داد. بــه 
پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه چهارمحــال و بختیــاری 
دومیــن نشســت هم اندیشــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی منطقــه در اردیبهشــت ماه ســال جــاری بــا هــدف بررســی 
ارایــه  و  منطقــه  در  ســوخت  تبدیــل  ح  طــر چالش هــای 
ــل  ح تبدی ــر ــریع در ط ــع و تس ــع موان ــت رف ــای الزم جه راهکاره
 ســوخت بــا حضــور مدیــر منطقــه مهنــدس مجتبــی ســرداری

مسئوالن واحدها و رؤسای نواحی برگزار شد.
  تسریع در تبدیل سوخت

ــت:  ــان داش ــرداری اذع ــی س ــدس مجتب ــت، مهن ــن نشس در ای
شــهری  خانگــی  بخش هــای  در  ســوخت  تبدیــل  در  تســریع 
پرداختــن  و  جــزء  مصرف کننــدگان  عنــوان  بــه  روســتایی،  و 
ســطح  صنعتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  ســوخت  تبدیــل  بــه 
پخــش  ملــی  شــرکت  عمــده  مصرف کننــدگان  کــه  اســتان 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه چهارمحــال و بختیــاری می باشــند 
 از اولویت هــای ویــژه عملیاتــی ایــن شــرکت در ســال جــاری 

است.
  بازدید از وضعیت مصرف کنندگان

منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  مدیــر 
کــرد: جهــت انجــام بررســی های میدانــی و شناســایی  عنــوان 
گروه هــای ویــژه ای متشــکل از  مصرف کننــدگان جــزء و عمــده، 
کارشناســان امــر بــه ســطح  مســؤالن واحدهــا، روســای نواحــی و 
کــه ایــن تیم هــای تخصصــی بــا بازدیــد  اســتان اعــزام می شــوند 
ســوخت  تبدیــل  خصــوص  در  مصرف کننــدگان  وضعیــت  از 

گاز طبیعــی بــه جــای ســوخت  کــردن  نســبت بــه جایگزیــن 
مایــع در مصــارف خانگــی، تولیــدی و صنعتــی و ســوق دادن 
گاز رســانی تالشــی  مصرف کننــدگان اســتان بــه ســمت توســعه 

می نماینــد. پیگیــر 
  بررسی های میدانی

در  عمــل  دقــت  افزایــش  جهــت  افــزود:  ســرداری  مجتبــی 
بررســی های میدانــی، شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
منطقــه تمهیداتــی اندیشــیده تــا غربالگری مصرف کننــدگان به 

نحــو مطلوبــی انجــام شــود.
  تسهیل طرح تبدیل سوخت

مهنــدس ســرداری اظهــار داشــت: جهــت همــکاری هــر چــه 
ح تبدیــل ســوخت خانوارهــا و واحدهــای  بیشــتر و تســهیل طــر
بــه  کــه  مصرف کنندگانــی  از  دســته  آن  صنعتــی،  و  تولیــدی 
دارنــد  قــرار  رســانی  گاز  شــبکه  محــدوده  در  مکانــی  لحــاظ 
دو  تــا  اســت  شــده  واقــع  آن هــا  نزدیکــی  در  گاز  لولــه  خــط  و 
پخــش  ملــی  شــرکت  توســط  آن هــا  نیــاز  مــورد  فــرآورده  مــاه 
طــول  در  و  شــد  خواهــد  تامیــن  منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای 
تبدیــل  بــرای  مصرف کننــدگان  ایــن  می بایــد  مــاه  دو  ایــن 
و  آورنــد  عمــل  بــه  جــدی  اقدامــی  خــود  نیــاز  مــورد  ســوخت 
ــرکت  ــکاری ش ــه هم ــن زمین ــد؛ در ای کنن ــدام  ــی اق گازکش ــرای  ب
ضــروری امــری  مقصــود  ایــن  تامیــن  منظــور  بــه  اســتان   گاز 

 است.
گاز طبیعی   ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از 

منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  مدیــر 
بــه  پرداختــن  بــا  نمــود:  تصریــح  بختیــاری  و  چهارمحــال 
کثــر تــوان و ظرفیــت اســتان در جهــت تبدیــل ســوخت و  حدا
گاز طبیعــی، مســلما  ترغیــب مصرف کننــدگان بــه اســتفاده از 
بهینه ســازی مصــرف  و  ســوخت  شــدت مصــرف  کاهــش  در 
ج از  انــرژی و همچنیــن پیشــگیری از قاچــاق و عرضــه خــار
شــبکه فرآورده هــای نفتــی، شــاهد آثــار مثبتــی خواهیــم بــود 
و هموطنــان  شــهروندان  زندگــی  در  اثــرات  ایــن  بازتــاب  کــه 

داشــت. خواهــد  پــی  در  را  عمومــی  رضایتمنــدی 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری:

ح تبدیل سوخت تسهیل می شود طر

ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه برنامــه حــذف یارانــه 2۴ 
میلیــون نفــر براســاس قانــون بودجــه ۹5، از اســتخدام 
گفــت: دولــت  ۳5 هــزار نفــر در ســال جاری خبــر داد و 
قطــع  دارد،  زیــادی  درآمــد  کــه  را  کســی  هــر  یارانــه 
می کنــد. محمدباقــر نوبخــت در پاســخ بــه ایــن پرســش 

برنامــه ای  دولــت  امســال  آیــا  کــه 
گفــت: امســال  بــرای اســتخدام دارد، 
گذشــته،  ســال های  ماننــد  هــم 

دارد.  اســتخدام  دولــت 
و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
کشــور بــا اعــالم اینکــه  برنامه ریــزی 
بــر اســاس بنــد )ج( مــاده 26 قانــون 
بــه  کشــوری  خدمــات  مدیریــت 
کــه بــه  دولــت ایــن اجــازه را می دهــد 

کــه بازنشســته می شــوند، یــک نفــر   ازای هــر ۳ نفــری 
کــه بــر همین اســاس در ســه ســال گذشــته  را جــذب کنــد 
کــرد:  هــر ســال دولــت اســتخدام هایی داشــت، تصریــح 
کــه در  اســتخدام هایی  بــه  توجــه  بــا  کنــون هــم  هم ا

ســال های گذشــته انجــام شــده، بیــش از 5۳ هــزار نفــر از 
کاهــش یافتــه اســت. کارکنــان دولــت 

 ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم بــا بیــان اینکــه مجــوز 
اســتخدام 16 تا 1۷ هزار نفر در وزارت بهداشــت در ســال 
جــاری صــادر شــده اســت، اظهــار داشــت: بــر اســاس 
و  بهداشــتی  واحدهــای  مجــوز،  ایــن 
کــه افتتــاح می شــوند،  درمانــی جدیــدی 
هــم از نظــر تجهیــزات پزشــکی و هــم 
می شــوند.  مجهــز  انســانی  نیــروی 
اینکــه  یــادآوری  بــا  دولــت  ســخنگوی 
نیــروی  از  تعــدادی  اســتخدام  اجــازه 
انســانی را بــه آمــوزش و پــرورش و قــوه 
کــرد:  کیــد  تا داده ایــم،  هــم  قضاییــه 
موضــوع اشــتغال را نبایــد فقــط از طریــق 
افزایــش  پــی  در  بایــد  بلکــه  کنیــم؛  حــل  اســتخدام، 
بــا  امســال  امیدواریــم  و  باشــیم  شــغلی  فرصت هــای 
کــردن ۷ هــزار و 500 واحــد تولیــدی در سراســر  فعــال 
کشــور، 1۳0 تــا 150 هــزار نفــر بــه شــاغالن اضافــه شــوند.

کرد: سخنگوی دولت اعالم 
استخدام ۳۵ هزار نفر در سال ۹۵

دســتگاه های  عملکــرد  ارزیابــی  آغــاز  از  اقتصــاد  وزیــر 
اجرایــی بر مبنای شــاخص های کمــی اقتصاد مقاومتی 
در ســال  جــاری خبــر داد. علــی طیب نیــا در همایــش 
»تبییــن الگوهــای عملــی اقتصــاد مقاومتــی« بــا بیــان 
اینکــه مــن بــه قاطعیــت می گویم هیــچ کــدام از بندهای 

کــه مورد  اقتصــاد مقاومتــی نیســت 
و تحلیلگــران  کارشناســان  قبــول 
همــه  و  نباشــد  کشــور  اقتصــادی 
بــه  مســئوالن،  و  صاحب نظــران 
ســوی  از  کــه  سیاســت ها  ایــن 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
گرفتــه اســت  نیــز مــورد تاییــد قــرار 
گفــت: هــدف  ایمــان راســخ دارنــد، 
اقتصــاد  سیاســت های  اصلــی 

مقاومتــی، مقابلــه بــا ضعف هــای ســاختاری اقتصــاد 
کــه خــود  اســت  خ رشــد  نــر از جملــه نوســانات  کشــور 
برآمــده از وابســتگی بودجه هــای دولتــی بــه درآمــد نفتی 
کشــور اســت و مــورد  خ بهــره وری در  ــر ــودن ن و پاییــن ب

کیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز قــرار دارد.  تا
ــا اعــالم اینکــه در ســی  وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ب
خ رشــد اقتصــادی  گذشــته، میانگیــن نــر و چنــد ســال 
هفــت  بــاالی  )از  بســیار،  نوســانات  بــا  هــم  آن  کشــور 
درصــد تــا برخــی ضرایــب منفــی( معــادل ۳.2 درصــد 
درصــد  زیــر ۳  اخیــر  ســال   10 طــول  در  و 
ــی  ــن در حال ــرد: ای ک ــح  ــت، تصری ــوده اس ب
رشــد  شمســی،   ۴0 دهــه  در  کــه  اســت 
پایــدار بــاالی 12 و حتــی 1۸ تــا 20 درصــد 
کابینــه  کرده ایــم. ایــن عضــو  را نیــز تجربــه 
تفاســیر  ایــن  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  دولــت 
خ رشــد ۸ درصــدی پیش بینــی شــده  نــر
قابــل  کامــال  توســعه  ششــم  برنامــه  در 
دســتیابی اســت، اظهــار داشــت: ایــن رشــد 
ــت و در  ــار اس ــه اجب ــاب، بلک ــک انتخ ــه ی ــدی ن ۸ درص
گــر  کــردن آن نداریــم؛ زیــرا ا حقیقــت چــاره ای جــز دنبــال 
ــا ایــن ارقــام  خ رشــد پایــدار می خواهیــم، بایــد ب یــک نــر

کنیــم. هدفگــذاری 

کیمیــای وطــن: مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان 
گفــت: شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 2  اصفهــان 
میلیــون و ۴00 هــزار خــط تلفــن ثابــت، ۴ میلیــون و 600 
 هــزار خــط تلفــن همــراه و ۸00 هــزار مشــترک اینترنتــی 
کیمیــای وطــن، حســین  گــزارش  را پوشــش می دهــد. بــه 
کشــایی در ســخنان پیــش از خطبــه نمــاز جمعــه اصفهــان 
ــوان روز  ــه عن ــال ب ــرد: 2۷ اردیبهشــت ماه هــر س ک ــار  اظه
امســال  شــعار  کــه  شــده  نامگــذاری  ارتباطــات  جهانــی 
بــر  آن  تأثیــر  و  اطالعــات  فنــاوری  ارتباطــات،  صنعــت 
جامعــه اســت. وی افــزود: ارتباطــات بــه عنــوان صنعتــی 
کــه تمــام شــئونات زندگــی مــردم را تحــت تأثیــر  اســت 
کاربــر  میلیــون  بــر 20  بالــغ  قــرار داده و جمعیتــی  خــود 

ایــران وجــود دارد.  شــبکه های اجتماعــی در 
ــرات  ــرکت مخاب ــال 1۳۸۸ ش ــرد: در س ک ــح  ــایی تصری کش

عنــوان  بــه  و  شــد  گــذار  وا بخــش غیردولتــی  بــه  کشــور 
یــک بخــش خصوصــی بــه فعالیت هــای خــود ادامــه داد 
کــه توســعه شــبکه مخابراتــی را در اقصــی نقــاط اســتان 

اصفهــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 110 میلیــارد تومــان در پــی 
داشــته اســت. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه و ارتقــای 
کــرد:  کیــد  سیســتم ها و خدمــات مخابراتــی بــه مــردم تا
درصــدد هســتیم تــا در ســال جــاری پوشــش مخابراتــی 
کــه  موبایــل نســل ۴ را در اختیــار مــردم قــرار دهیــم؛ چــرا 
شــهروندان روزبــه روز نیازمنــد ســرویس های مخابراتــی 
کار  جدیــد هســتند تــا بتواننــد تکنولوژی هــای نــو را بــه 
گیرنــد. مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات افــزود: مــا هنــوز 
مــردم  نیازهــای  پاســخگوی  خوبــی  بــه  نتوانســته ایم 
کارهــای اجرایــی در بخــش مخابــرات  کــه  باشــیم؛ چــرا 

بســیار پرهزینــه، پیچیــده و زمان بــر اســت. 
ــا حضــور معــاون  گذشــته ب وی اذعــان داشــت: در هفتــه 
علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور، 10۳1 پــروژه مخابراتــی 

بــا اعتبــار 11۸ میلیــارد تومــان افتتــاح شــد.

کیمیــای وطــن: مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در 
بیســت و یکمین جلســه کمیته ایمنی آب شــرب اســتان اصفهان 
گفــت: کمیتــه ایمنــی آب اســتان اصفهــان قطعــا با بررســی عوامل 
آب  تامیــن  زمینه هــای  زاینــده رود  آبریــز  حــوزه  مخاطره انگیــز 
شــرب ســالم و بهداشــتی را بــه صــورت پایــدار و همیشــگی بــرای 
مشــترکین مهیــا می ســازد. مهنــدس هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه 
نماینده هــای  از  متشــکل  اســتان  آب  ایمنــی  کمیتــه  اعضــای 
کمیتــه  کنــون  کــرد: هم ا دســتگاه های مختلــف اســت، اعــالم 
ایمنــی آب اســتان اصفهــان متشــکل از نماینده هایــی از شــرکت 
کل حفاظــت و  کشــاورزی، اداره  آب منطقــه ای، ســازمان جهــاد 
محیــط زیســت، شــرکت آب و فاضــالب روســتایی، مرکــز بهداشــت 
اســتان، شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان اصفهــان اســت 
کمیتــه طــی دوســال اخیــر بــا بررســی عوامــل  کــه اعضــای ایــن 
گاه موجــب آلودگــی آب می شــوند، درصــدد  کــه  مخاطره انگیــز 
کــز  تاییــد مرا کــه مــورد  تامیــن آب ســالم و بهداشــتی هســتند 
ــار مــردم  کیفیــت و بهداشــتی در اختی ــا  ــا آب ب ذی صــالح اســت ت
قــرار گیــرد. وی بــا بیــان اینکــه یکــی از راهبردهــای اساســی وزارت 

نیــرو ایمنــی آب اســت، بیــان داشــت: وزارت نیــرو بســیار بــر ایمنــی 
کیفیــت مطلــوب، خــط  کــه  کیــد دارد؛ بــه نوعــی  و ســالمت آب تا
زمینــه شــرکت  ایــن  نیــرو محســوب می شــود و در  قرمــز وزارت 
آبفــای اســتان اصفهــان در دوســال اخیــر بــا تشــکیل کمیتــه ایمنی 
آب شــرب اســتان اصفهــان توانســت بــا مهــار بعضــی از عوامــل 
گذشــته بســتر  مخاطــره انگیــز بــرای آب اســتان ماننــد ســال های 
تامیــن آب شــرب ســالم و بهداشــتی را در اصفهــان مهیــا ســازد. 

گفــت: متولــی تامیــن آب شــرب ســالم و  مهنــدس هاشــم امینــی 
بهداشــتی، فقــط یــک دســتگاه و شــرکت خــاص نیســت؛ بلکــه 
بــرای داشــتن آب شــرب ســالم و بهداشــتی همــکاری بســیاری 
از دســتگاه ها بــا یکدیگــر الزم اســت؛ بــه عنــوان مثــال شــرکت 
کــه باعــث ورود  ــی را  ــد عوامل پخــش فرآورده هــای نفتــی می توان
از  و  شناســایی  می شــود،  زاینــده رود  رودخانــه  بــه  نفتــی  مــواد 
کشــاورزی  کنــد و همچنیــن ســازمان جهــاد  ایــن امــر جلوگیــری 
کــه پــرورش ماهــی و دیگــر آبزیــان   بــا نظــارت بــر مکان هایــی 
کــه مطمئنــا نظــارت  دارنــد، مانــع از ورود آلودگــی بــه آب می شــوند 
گونــه آالینــده در رودخانــه زاینــده رود بســیار  دقیــق بــر ورود هــر 
مؤثــر بــر تامیــن آب شــرب ســالم و بهداشــتی اســت. مدیــر عامــل 
ــت:  گف ــان  ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــره ش ــت مدی ــس هیئ و ریی
کارشناســی می تواننــد  کمیتــه ایمنــی آب بــا بررســی های  اعضــای 
کننــد. ایــن  مدیــران ارشــد اســتان را در تامیــن آب ســالم یــاری 
مــوارد  ارزیابــی  بــا  توانســت  کمیتــه  ایــن  کــه  اســت  درحالــی 
ــن آب  ــرای تامی ــه ب ک ــی را  ــیاری از دغدغه های ــز بس مخاطره انگی

ــد. کن ــرف  ــت، برط ــود داش ــان وج ــتان اصفه ــرب اس ش

اخبار کوتاه 

تمدید فروش نفت به ترکیه
مدیــر امــور بیــن  الملــل شــرکت نفــت بــا اشــاره بــه تمدیــد 
ترکیــه  پاالیشــگاه  بزرگ تریــن  بــه  نفــت  فــروش  قــرارداد 
نفــت  بیــن شــرکت  نفــت  فــروش  بــرای  گفــت: اختالفــی 
و توپــراش ترکیــه وجــود نــدارد. ســید محســن قمصــری 
دربــاره آخریــن وضعیــت افزایــش فــروش نفــت خــام بــه 
گفــت: قــرارداد فــروش نفــت  ترکیــه در دوران پســاتحریم 
خــام بــه شــرکت »توپــراش« بــه عنــوان بزرگ تریــن شــرکت 
پاالیشــگاهی ترکیــه تمدیــد شــده اســت. مدیــر امــور بیــن 
 الملــل شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکــه میــزان و حجــم 
صــادرات نفــت خــام ایــران بــه ترکیــه معــادل ســال 2015 
کراتــی را بــا ترکیــه بــه  کــرد: مذا میــالدی اســت، تصریــح 
کرده ایــم.  منظــور افزایــش حجــم صــادرات نفــت خــام آغــاز 
کیــد بــر اینکــه حجــم فــروش نفــت  ایــن مقــام مســئول بــا تا
ــش  ــان افزای ــک دوره نوس ــرای ی ــت ب ــن اس ــه ممک ــه ترکی ب
کاهــش داشــته باشــد، امــا در بلندمــدت یــک متوســط  یــا 
کشــور همســایه وجــود دارد، اظهــار  صــادرات نفــت بــه ایــن 
داشــت: بــه عبــارت دیگــر، ممکــن اســت یــک شــرکت بنــا به 
شــرایط خــاص خــود در بعضــی ماه هــا افزایــش برداشــت و 

کاهــش برداشــت نفــت داشــته باشــد. برخــی ماه هــا 

گندم ایرانی هم صادراتی شد
می رســد  نظــر  بــه  و  شــد  ممنــوع  گنــدم  واردات  امســال 
خودکفایــی  مــرز  بــه  اســتراتژیک  محصــول  ایــن  نه تنهــا 
آن  صــادرات  بــرای  دولتــی  مســئوالن  بلکــه  رســیده، 
ســخنگوی  کــه  کرده انــد  تعریــف  یارانــه  و  برنامه ریــزی 
بــرای خریــد  تومــان  میلیــارد  هــزار  کــرد 10  اعــالم  دولــت 
گرفتــه  گنــدم در نظــر  تضمینــی و یارانــه بــرای صــادرات 
 ۸5 خودکفایــی  از  پــس  دیــد  بایــد  حــال  اســت.  شــده 
گذشــته )1۳۹۴ -  گنــدم در ســال زراعــی  درصــدی تولیــد 
1۳۹5( و تضمیــن خوداتکایــی 100درصــدی در ســال زراعی 
کشــاورزان می تواننــد روزگار خودکفایــی و شــادی  پیــش رو، 
ناشــی از بســته شــدن درهــای گمــرک را بــه روی گندم هــای 

ببیننــد. خارجــی 

کید دولت بر استاندارد بودن   تا
اشعه آنتن ها

ــه  ک ــی اســت  ــه موضوعات ــه ســرطان از جمل ــال ب افزایــش ابت
تصــور  ایــن  مــردم  عامــه  میــان  گذشــته  ســال های  طــی 
کــه ورود تلفــن همــراه بــه زندگــی انســان  کــرده   را ایجــاد 
جملــه  از  موبایــل  دکل هــای  از  حاصــل  تشعشــعات  و 
دالیــل مهــم ابتــال بــه بعضــی بیماری هاســت. البتــه ایــن 
موضــوع مختــص ایــران نبــوده و ایــن نگرانی هــا در ســطح 
کنــون تحقیقــات  ح اســت؛ بــا ایــن حــال تا جهانــی نیــز مطــر
کجــای دنیــا چنیــن مســئله ای را بــه  صورت گرفتــه در هیــچ 
طــور علمــی ثابــت نکــرده اســت. معــاون وزیــر ارتباطــات 
کــه تشعشــعات آنتن هــای BTS در  کــرده  کیــد  بــه تازگــی تا

کشــور پایین تــر از حــد اســتاندارد اســت.

حتما بخوانید!
3استخدام 35 هزار نفر در سال 95 شنبه 8 خرداد ماه 1395

ســـــال دوم   شـمـــاره 164
اقتصـــاد

کرد: وزیر اقتصاد اعالم 
کمی اجرای »اقتصاد مقاومتی« در دستگاه ها آغاز پایش 

کرد: مدیر عامل مخابرات استان اصفهان عنوان 
پوشش 800 هزار مشترک اینترنت و 4 میلیون و 600 هزار خط تلفن همراه

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:
کیفیت مطلوب آب، خط قرمز وزارت نیروست

آگهی مجمع عمومی نوبت دوم نظام صنفی کشاورزی شهرستان برخوار
زی  زی اســتان، مجمــع عمومــی نوبــت دوم نظــام صنفی کشــاور و نامــه شــماره 66/132/95 مــورخ 95/02/04 نظــام صنفــی کشــاور پیــر
رس مــورخ 95/03/20 از ســاعت 9 الــی 11 صبــح در محــل مســجد  شهرســتان برخــوار بــا دســتور کار انتخابــات هیئــت مدیــره و بــاز
یــر  زان و اعضــاء ز وی اداره ثبــت احــوال برگــزار مــی گــردد، لــذا از کلیــه کشــاور وبــر الزهــرا واقــع در دولــت آبــاد انتهــای خیابــان میثــم ر

مجموعــه نظــام صنفــی ایــن شهرســتان دعــوت مــی گــردد حضــور بهــم رســانید.

کشاورزی شهرستان برخوار  نظام صنفی 

وژه ساختمان تجاری و اداری و پارکینگ ساختمان پیام شهرداری فوالدشهر در نظر دارد جهت اتمام پر

چاپ اول 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت )نوبت اول(

وش هــای معمــول  ن ب فوالدشــهر باســتناد شــیوه نامــه امــور  ســرمایه گــذاری و مشــارکت در شــهرداری هــا بــا ر ز  در مرکــز بــر
مشــارکتی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اقــدام نمایــد.

عالقمنــدان محتــرم مــی تواننــد جهــت مطالعــه کامــل اســناد فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت به شــهرداری 
فوالدشــهر یــا پرتــال شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نمایند.

خواهشــمند اســت جهــت شــرکت در فراخــوان شناســایی ســرمایه گــذار جهــت مشــارکت نســبت بــه تکمیــل فــرم پیشــنهاد 
دن مــدارک درخواســتی در فــرم  ده و بــا پیوســت نمــو )جهــت شناســایی ســرمایه گــذار( و مهــر و امضــاء آن اقــدام فرمــو
ــس از  ــل داده و پ ــهرداری تحوی ــت ش ــه حراس ــه دبیرخان ــورخ 95/03/26 ب ــنبه م وز چهارش ــت اداری ر ــان وق ــا پای ــور ت مذک

یافــت نمائیــد. ــه حراســت، رســید در ــر خان ثبــت آن در دبی

یافــت نماینــد،  ر از دبیرخانــه شــماره ثبــت در ده ولــی نتواننــد تــا پایــان مهلــت مقــر افــرادی کــه بــه نحــوی مــدارک را ارســال نمــو
د.  وم خواهنــد بــو از شــرکت در فراخــوان محــر

ــم گیــری  ــی ســرمایه گــذاری شــهرداری فوالدشــهر مطــرح و تصمی ــأت عال ــی و هی ــه فن پیشــنهادات رســیده در جلســه کمیت
خواهــد شــد. متعاقبــا از پیشــنهاددهندگان جهــت مذاکــرات فنــی و مالــی دعــوت خواهــد شــد و بعــد از آن موضــوع طــی 
الیحــه ای پیشــنهادی جهــت تصویــب بــه شــورای اســالمی محتــرم شــهر ارســال و پــس از تاییــد و تصویــب آن مطابــق 

آئین نامــه مالــی  شــهرداری هــا اقــدام خواهــد شــد. 
الف( مشخصات فنی و مالی موضوع فراخوان 

ن ب فوالدشهر  ز وژه ساختمان: تجاری و اداری و پارکینگ ساختمان پیام در مرکز بر نام و مشخصات پر
وش های معمول مشارکتی  وش سرمایه گذاری: ر ر

ســهم طرفیــن: بــر اســاس پیشــنهاد ســرمایه گــذار کــه بایــد بــا توجــه بــه صرفــه و صــالح شــهرداری باشــد و بــه صــورت اعــالم 
ــای  ــد ه ــی از واح ــد مابق ــف و 50 در ص ــه همک ــاری طبق ــای تج ــد ه ــغ از واح ــد از مبل ــه 50 درص ــذار ک ــرمایه گ ــغ آورده س مبل

د تجــاری طبقــه اول  بــا قیمــت کارشناســی واگــذار مــی شــو
ــا  ــا ب ن ب فــوالد شــهر ی ز ــام در مرکــز بــر آورده شــهرداری فوالدشــهر: ســاختمان تجــاری و اداری و پارکینــگ ســاختمان پی

د وضــع یــا شــرایط موجــو
ینه های اجرایی و تکمیل ســاختمان تا بهره برداری کامل طبق بر آورده مبلغ 15/812/968/363  یک: تمام هز آورده شــر
ــازار  و نوســانات دارای 10  وز ب ــا توجــه بــه شــرایط ر ــا زمــان انعقــاد قــرار داد ب ــر آورد ت یــال پیــش بینــی مــی گــردد. )مبلــغ ب ر

درصــد افزایــش یــا کاهــش مــی باشــد( 
ب ( شرایط فراخوان:

وژه با شند.  1-شرکت کنندگان باید دارای توان اجرایی و تجربه متناسب با عملیات موضوع پر
بدیهــی اســت در غیــر اینصــورت هیــأت عالــی ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری نســبت بــه رد پیشــنهادات 

د. اقــدام خواهــد نمــو
2-شرکت کنندگان موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولتی شهرداری ها می باشند. 

3-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 



 رییس مرکز فناوری های نوین 

شهرداری اصفهان خبر داد:

استقبال از غرفه فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان

شــهرداری  نویــن  فناوری هــای  مرکــز  رییــس  وطــن:  کیمیــای 
گفــت: مرکــز فناوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان در  اصفهــان 
کــه در تهــران  کشــور  پنجمیــن نمایشــگاه جامــع مدیریــت شــهری 
برگــزار شــد، حضــور یافــت. ایــن مرکــز بــا هــدف اســتفاده از تجربیــات 
شــرکت های دانش بنیــان و افــرادی کــه دارای دانــش فناوری های 
نویــن در حــوزه شــهری بودنــد در ایــن نمایشــگاه حضــور یافــت. 
محمدرضا نیلفروشــان با اشــاره به اینکه طی دو روز گذشــته در این 
کــرات خوبــی در حوزه هــای مختلــف در غرفــه مرکــز  نمایشــگاه مذا
فناوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان انجــام شــده اســت، افــزود: 
کــرات دربــاره موضوعاتــی همچــون انرژی هــای  بیشــتر ایــن مذا
کاربــرد اپلیکیشــن های تلفــن  نــو، فناوری هــای نویــن بازیافــت، 
همــراه در مدیریــت شــهری، حمــل و نقــل پــاک، مباحــث شــهر 
کاربــرد رنگ هــای  کاربــرد نانــو در رنگ آمیــزی شــهری و  هوشــمند، 
افلکتــور در مباحــث شــهری بــوده اســت. رییــس مرکــز فناوری هــای 
ــزاری نخســتین جشــنواره  نویــن شــهرداری اصفهــان، معرفــی برگ
از دیگــر  را  نویــن شــهری در اصفهــان  فناوری هــای  بین المللــی 
اهــداف حضــور مرکــز فناوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان در 
کــرد  کشــور عنــوان  پنجمیــن نمایشــگاه جامــع مدیریــت شــهری 
از شــرکت های دانش بنیــان  بــا بعضــی  ایــن زمینــه  افــزود: در   و 

کراتی داشتیم. و شهرداری های سطح کشور مذا

سرمایه گذاری در زیرساخت های 
گردشگری کرمان

گردشــگری اســتان  مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گفــت: در حــال حاضــر شــرایط و فضــای ارتباطــی بســیار  کرمــان 
حــوزه  فعــاالن  و  اســتانی  مســئوالن  اســتاندار،  کنــار  در  خوبــی 
گذشــته  گردشــگری در فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت. در 
گردشــگری اســتان وجــود  کمبودهایــی در مســیر حرکــت توســعه 
ــبختانه امــروز بســیاری از ایــن مــوارد حــل شــده  ــه خوش ک ــت  داش
بخــش  فعــاالن  خوشــبختانه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت. 
ــا دولــت تعامــل خوبــی دارنــد، افــزود: بیــش از 2 هــزار  خصوصــی ب
گردشــگری  زیرســاخت های  در  ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد 
اســتان اســتارت خورده اســت. حدود 70 خانه روســتایی بوم گردی 
گردشــگران تجهیــز  در سراســر اســتان جهــت ارایــه خدمــات بــه 
ــزاری نمایشــگاه  ــه برگ ــا اشــاره ب شــده اســت. ایــن مقــام مســئول ب
ــن  ــزود: ای ــان اف کرم ــی  ــگ بوم ــتی و فرهن ــع دس ــگری، صنای گردش
زیرســاخت های  و  قابلیت هــا  زیبایی هــا،  از  بســیاری  نمایشــگاه 

گذاشــت. گردشــگری اســتان را بــرای اولین بــار بــه نمایــش 

اخبار  کوتاه 

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:
برخورد با شهرداران خاطی

از  نبایــد  شــهرداران  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
دســتگاه های  هــم  چــون  کننــد؛  سوءاســتفاده  اختیاراتشــان 
نظارتــی ناظــر بــر کار آن هــا هســتند، هــم در اختیــارات اســتانداران 
بــه  اقــدام  بــا قانــون  کــه در صــورت مشــاهده مغایــرت  اســت 
کیمیــای وطــن،  گــزارش  کننــد. بــه  لغــو ابــاغ شــهردار خاطــی 
ــورای  ــاده ش ــع فوق الع ــن مجم ــتکی در اولی ــلیمانی دش ــم س قاس
ســازمان همیــاری شــهرداری های چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 
گردشــگری شــیدا   کــرد: بــرای تکمیــل طرح هایــی مثــل منطقــه 
و منطقــه ویــژه اقتصــادی، جمعــا اعتبــاری بالــغ  بــر 30 میلیــارد 
ریــال تخصیــص داده شــد؛ ولــی تاکنــون حتــی یــک ریــال از ایــن 
اعتبــارات ابــاغ نشــده اســت. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
بــا بیــان اینکــه از دســتگاه های نظارتــی خواســته شــده تــا بــه 
شــهرداری که به ســهو مرتکب اشــتباهی شــده اســت مهلت بدهد 
ــا  ــرد: ام ک ــان  ــد، خاطرنش ــتباه برآی ــع آن اش ــت رف ــد در جه ــا بتوان ت
گــر شــهرداری بــه عمــد و بــا سوءاســتفاده از موقعیــت خــود اقــدام  ا
کنــد و ایــن موضــوع  بــه انجــام اعمــال غیراخاقــی چــون اختــاس 
بــرای ســازمان بازرســی مســجل شــود، مراتــب بــه دســتگاه های 
قانونــی چــون دادگســتری ارجــاع داده خواهــد شــد. وی تاکید کرد: 
مصوب شــد کارشناســی مجــرب خــارج از سیســتم اداری به عنوان 
نماینــده اســتاندار در هیئــت مدیــره ایــن ســازمان باشــد؛ ولــی ایــن 

مصوبــه تاکنــون پیگیــری نشــده اســت.

 ظرفیت 20 میلیارد دالری 
صادرات صنعت برق

انــرژی  و  بــرق  امــور  در  نیــرو  وزیــر  معــاون  وطــن:  کیمیــای 
در  کشــور  فنی-مهندســی  خدمــات  صــادرات  ظرفیــت  گفــت: 
بخــش صنعــت بــرق تــا 20 میلیــارد دالر قابــل افزایــش اســت. 
هوشــنگ فاحتیــان در بازدیــد از هشــتمین نمایشــگاه دوســاالنه 
میــزان  حاضــر  حــال  در  کــرد:  اعــام  اصفهــان  بــرق  صنعــت 
تــا  فنی-مهندســی  خدمــات  بــا  مرتبــط  کاالهــای   صــادرات 
کــه 2/8 میلیــارد دالر آن مربــوط  3 میلیــارد دالر افزایــش یافتــه 
بــه حــوزه صنعــت بــرق اســت. وی بــا اشــاره بــه مراجعــات مکــرر 
شــرکت های خارجــی پــس از برجــام افــزود: در ایــن شــرایط وزارت 
کیفیــت محصــوالت داخلــی بــا مشــارکت  نیــرو بــه دنبــال افزایــش 
شــرکت های خارجــی اســت تــا بــا دســتیابی بــه فناوری هــای برتــر 
کــرده   محصــوالت ایرانــی را در حــد و اندازه هــای جهانــی تولیــد 
و از فرصــت حضــور برندهــای جهانــی در بــازار ایــران بدیــن شــکل 
کــه پســاتحریم نبایــد بــه  کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن  اســتفاده 
کســب بازارهــای داخلــی توســط برندهــای خارجــی باشــد  معنــای 
کــه  اظهــار داشــت: هــر ســال در ایــن نمایشــگاه ها شــاهد هســتیم 
نخبــگان و صنعتگــران، نوآوری هایــی ارایــه می دهنــد و از طریــق 
مهندســی معکــوس یــا دانــش، تحقیــق و پژوهــش در ایــن مســیر 
قــدم برمی دارنــد؛ بنابرایــن بایــد از ایــن شــرایط برای کســب ســهم 

کــرد. بیشــتری از بــازار جهانــی اســتفاده 

اخبار کوتاه 

   مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان 
کیمیای وطن 

زهره عباسی

گفــت: هیــچ منطقــه بــدون برقــی در  اصفهــان 
ــواری  ــدارد و حتــی روســتاهای چنــد خان اســتان اصفهــان وجــود ن
مراســم  در  موســی الرضایی  رســول  هســتند.  بــرق  دارای  نیــز 
افتتاحیــه هشــتمین نمایشــگاه بین المللــی دوســاالنه صنعــت بــرق 
در نمایشــگاه بیــن المللــی اســتان اصفهــان در جمــع خبرنــگاران 
کارنامــه بســیار  کشــور در اســتان اصفهــان  کــرد: صنعــت بــرق  اظهــار 

درخشانی در خدمات برق رسانی و توسعه شبکه دارد.
کشور در اصفهان    تولید 10 درصد برق 

کشــور در اســتان  وی بــا بیــان اینکــه 10 درصــد از بــرق مــورد نیــاز 
اصفهــان تولیــد می شــود، افــزود: مصــرف بــرق اســتان اصفهــان 
کیلــووات ســاعت اســت.  بــه صــورت ســالیانه حــدود 23 میلیــارد بــر 
کارخانه هــای بزرگــی ماننــد فــوالد مبارکــه و ذوب  بــه دلیــل وجــود 
صنعــت  مصــرف  صــرف  اســتان  در  بــرق  مصــرف  عمــده  آهــن 
اســتان  در  انتقــال  شــبکه های  اجــزای  تامیــن  بــرای  می شــود. 
کارخانه هــای بزرگــی وجــود دارد کــه تجهیزاتــی ماننــد کابل، ســیم، 
کــه میــزان تولیــد ایــن تجهیــزات در  مقــره و یــراق تولیــد می کننــد 
گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت.  مقایســه بــا ســال های 
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان بــه لحــاظ تولیــد بــرق و ارایــه 
گفــت: اســتان  کشــور قــرار دارد،  خدمــات مهندســی در رتبــه اول 

کشــورهای منطقــه نیــز بــه لحــاظ  اصفهــان بــه تنهایــی از بعضــی 
تکنولوژی هــای صنعــت بــرق برتــر اســت.

  وضعیت مناسب شبکه های فوق توزیع و انتقال
مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
کــرد: در  وضعیــت مناســب شــبکه های فــوق توزیــع و انتقــال اظهــار 
حــال حاضــر هفت پســت 400 کیلو ولت در حال نصــب و راه اندازی 
کــه در ســال های اوایــل  در اســتان وجــود دارد؛ ایــن درحالــی اســت 
ــز  ــت نی کیلوول ــدازی پســت 63  ــرای نصــب و راه ان انقــاب حتــی ب

وابســته بــه شــرکت های خارجــی بودیــم. هیــچ منطقــه بــدون برقی 
در اســتان اصفهــان وجــود نــدارد و حتــی روســتاهای چنــد خانــواری 
نیــز دارای بــرق هســتند. مــا متولیــان صنعــت بــرق، خــود را موظــف 
کــه از مشــاوران اســتان، تولیدکننــدگان بومــی   و متعهــد می دانیــم 
و ارایه دهندگان خدمات مهندســی در صنعت برق اســتان حمایت 
کنیــم و بــا آن هــا تعامــل داشــته باشــیم. مدیــر عامــل شــرکت بــرق 
منطقــه ای اســتان اصفهــان بــه پیک مصــرف در روزهای تابســتان 
کرد: حدود 300 ســاعت پیک مصرف از روزهای 15  کید  اشــاره و تا

 خــرداد تــا 15 شــهریور در اســتان وجــود دارد. بــا افزایــش دمــای هــوا
ــد  کاهــش می یاب  از یــک طــرف ظرفیــت انتقــال تاسیســات شــبکه 
موســی  یافــت.  خواهــد  افزایــش  نیــز  مصــرف  دیگــر  طــرف  از  و 
ح »ذخیــره عملیاتــی« اشــاره و خاطرنشــان  الرضایــی بــه اجــرای طــر
ســاعات  طــی  صنعــت  مصــرف  میــزان  ح،  طــر ایــن  طبــق  کــرد: 

خاصــی محــدود خواهــد شــد.
کمتــر از هشــت درصــد در شــرکت های توزیــع    ثبــت تلفــات 

اســتان
گفــت:  همچنیــن مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
تلفــات  اصفهــان  شهرســتان  و  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت های 
کــه از ایــن حیــث جــزو  کرده انــد  کمتــر از هشــت درصــد را ثبــت 
کشــور محســوب می شــویم. در 23  ــم در  ک ــا تلفــات  شــرکت های ب
شهرســتان اســتان اصفهــان، یــک میلیــون و 350 هــزار مشــترک 
وجــود دارد.  38 درصــد بــرق اســتان توســط صنعتگــران اســتان 
خریــداری می شــود و حــدود 20 درصــد در بخــش کشــاورزی مصرف 
می شــود. مشــترک های خانگــی و تجــاری نیــز در رتبه هــای بعــدی 
کــه  ارزیابی هایــی  قــرار دارنــد.  در آخریــن  بــرق  کننــده  مصــرف 
شــرکت های  شــد،  انجــام  کشــور  بــرق  توزیــع  شــرکت های  بیــن 
برتــر  رتبه هــای  اصفهــان  شهرســتان  و  اســتان  بــرق   توزیــع 

را کسب کردند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان:

منطقه بدون برق در استان اصفهان وجود ندارد

گفــت: کســب رضایــت مــردم و ارتقــای مشــارکت  شــهردار اصفهــان 
بــه  پاســخگویی  نیازمنــد  شــهرداری،  برنامه هــای  در  آن هــا 
کــه ایــن موضــوع در  مطالبــات و دغدغه هــای شــهروندان اســت 
گرفتــه اســت.  اولویت هــای تیــم مدیریــت شــهری اصفهــان قــرار 

گفتمــان  تحقــق  راســتای  در  جمالی نــژاد  مهــدی 
ــه پاســخگویی بــه مطالبــات  جدیــد اصفهــان، مقول
قــرار داده و  مــردم را در اولویــت برنامه هــای خــود 
بــه مشــکات و  بــه پاســخگویی  در همیــن راســتا 
راســتا  ایــن  در  اســت.  پرداختــه  دغدغه هایشــان 
برنامــه  بــه  جمعــه  روز  صبــح  اصفهــان  شــهردار 
یــک ســاعت ضمــن  صــدای شــهر رفــت و حــدود 

گرفتــه در دو هفتــه اخیــر  گــزارش از فعالیت هــای صــورت  ارایــه یــک 
بــه بعضــی از ســواالت مــردم دربــاره برنامه هــا و مســایل مختلــف 
شــهر پاســخ داد. پــس از ایــن برنامــه جمالی نــژاد در اداره ارتباطــات 
مردمــی شــهرداری )ســامانه 137( حاضــر شــد و مســتقیما مخاطــب 
گرفــت. وی در ایــن  صحبت هــای شــهروندان نصف جهــان قــرار 

حضــور یک ســاعته بــه 23 تمــاس پاســخ داد و دغدغه های مختلف 
شــهروندان را شــنید و بــه راهنمایــی آن هــا دربــاره مســایل مختلــف 
گفــت: در  پرداخــت. شــهردار اصفهــان در حاشــیه ایــن برنامه هــا 
گفتمــان جدیــد اصفهــان و شــکل گیری مکتــب  حــال حاضــر بــا آغــاز 
جدیــد نصف جهــان، پاســخگویی بــه مطالبــات و 
اصلــی  اولویت هــای  از  یکــی  مــردم  دغدغه هــای 
کــه می توانــد بــه ارتقــای وضعیــت جامعــه   بــوده 
کمــک  و ایجــاد همدلــی میــان مــردم و مســئوالن 
مــردم  بــه  پاســخگویی  کــرد:  تاکیــد  وی  کنــد. 
می توانــد در ایجــاد همدلــی و ارتقــای اعتمــاد آن هــا 
به مســئوالن تأثیرگذار باشــد و مشــارکت شــهروندان 
کــرد:  را در برنامه هــای مختلــف افزایــش دهــد. جمالی نــژاد بیــان 
برنامه هــای  در  آن هــا  ارتقــای مشــارکت  و  مــردم  رضایــت  کســب 
دغدغه هــای  و  مطالبــات  بــه  پاســخگویی  نیازمنــد  شــهرداری 
کــه از همیــن رو پاســخگویی بــه مطالبــات مــردم  شــهروندان بــوده 
گرفتــه اســت. در اولویت هــای تیــم مدیریــت شــهری اصفهــان قــرار 

کنگــره ملــی امامــزاده محمــد هــال   نخســتین 
کیمیای وطن

  زهرا نصیری
ــا حضــور مســئوالن  ــی آران و بیــدگل ب ــن عل ب
المســلمین  و  االســام  حجــت  شــد.  برگــزار  اســتانی  و  کشــوری 
ماننــد  امامــزادگان  گفــت:  کشــور  اوقــاف  رییــس  محمــدی، 

دشــمنان  مقابــل  در  نشــدند  حاضــر  اجدادشــان 
بــه  هجرتشــان  و  شــوند  تســلیم  قــرآن  و  اســام 
حجــت  دارد.  مقاومــت  ایــن  از  نشــان  ایــران 
و  کبــر  ا جهــاد  محمــدی،  المســلمین  و  االســام 
تســلیم نشــدن در مقابــل دشــمن را نشــانه اصلــی 
گفــت: بــا تکیــه بــر  ســیره امامــزادگان دانســت و 
کشــور  همیــن اصــل می توانیــم همــه ســختی های 
را بــا اقتــدار حــل کنیــم و بــه قــدرت واقعی برســیم. 

در  نشــدن  تســلیم  نشــان دهنده  ائمــه  ســیره  داد:  ادامــه  وی 
بیــان  وی  اســت.  دشــمنان  درمقابــل  و  زورگویی هــا  مقابــل 
کــه بایــد  داشــت: ورود امامــزادگان در ایــران نشــان از ایــن اســت 
کردنــد را ادامــه  کــه اهــل بیــت انتخــاب  همــان راه و مســیری 
دهیــم و ملــت ایــران در مقــام عمــل نیــز همــان رویه را نشــان داد. 
کــه  گفــت: برخــی می گوینــد نمی شــود  حجــت االســام محمــدی 

امــا  نپذیرفــت؛  را  آن  فرهنــگ  و  پذیرفــت  را  غــرب  صنعــت 
صحبت هــای صریــح مقــام معظــم رهبــری بیانگــر ایــن اســت کــه 
کنیــم.  مخالــف ارتبــاط نیســتیم؛ ولــی نبایــد از اصــول عــدول 
رییــس اوقــاف کشــور تصریــح کــرد: مقــام معظم رهبــری فرمودند 
کــه تنهــا راه حــل مشــکات کشــور در  زمینه هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی عمــل بــه همین راه اســت 

و بس. 
 در پایــان ایــن همایــش امــام جمعــه اصفهــان 
بــه  بــا اشــاره  و نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
ــردم  اینکــه روشــنگری و تبییــن دیــن در بیــن م
گرفتــه اســت،  بــه وســیله امامــزادگان صــورت 
ــت امامــزادگان راحفــظ  ــد شــأن و منزل گفــت: بای
کــه مقــام معظــم رهبــری  کنیــم و بقــاع متبرکــه را همان گونــه 

کنیــم. بــه قطب هــای فرهنگــی تبدیــل  فرمودنــد 
 آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــا اظهــار اینکــه امامزاده هــای بســیاری 
کــه نیــاز بــه بازســازی دارد، گفت:  در اســتان اصفهــان وجــود دارد 
کــه  ح اســت  ــاره بعضــی از ایــن بقــاع مطــر مشــکات میراثــی درب

بایــد بــا تعامــل میــراث فرهنگــی ایــن مشــکات برطــرف شــود.

ح شد: کنگره ملی امامزاده محمد هالل بن علی مطر در 
تسلیم نشدن در مقابل دشمن، نشانه اصلی سیره امامزادگان است

شهردار اصفهان:
کار، پاسخگویی به مردم است اولویتم در 

حتما بخوانید!
ظرفیت 20 میلیارد دالری صادرات... شنبه 8  خردادماه 41395

ســـــال دوم   شـمـــاره 164

در شـهـــر

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای جمشید مشایخی  دارای شناسنامه شماره 480/1352 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 210/95 ش 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
وان مجتبی مشایخی  بشناسنامه 72 مورخ 1321/10/2  توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت  و د بدر یخ 1395/1/24 اقامتگاه دائمی خو در تار
آن مرحوم منحصر است به دو پسر سه دختر و همسر دائمی که به شرح ذیل می 
2972/1347 صادره  زند مجتبی به ش ش  فر 1- حمید رضا مشایخی   : باشد 
480 صادره از  زند مجتبی به ش ش 1352/  از تهران   2- جمشید مشایخی فر
زند مجتبی به ش ش 12319/1359 صادره از تهران    تهران 3- زهرا مشایخی فر
زند مجتبی به ش ش 9689/1361 صادره از تهران  5-  4- مرضیه مشایخی فر
ل  زند مجتبی به ش ش 877/1365 صادره از خوانسار6- بتو امینه مشایخی فر
زند اسماعیل به ش ش 61/1331 صادره از گلپایگان و الغیر  اینک با  اطیابی فر
آگهی  یکمرتبه  نوبت ماهی  یک   را در مزبور یفات مقدماتی درخواست  انجام تشر
یخ  می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
ل حقوقی شورای حل اختالف شهرستان  شد. شماره : 93/م الف رئیس شعبه او

 گلپایگان
گهی حصروراثت رونوشت آ

شرح  به   3/1330 شماره  شناسنامه  دارای  غضنفری   میر  مجتبی  سید  آقای 
دادخواست به کالسه 197/95 ش 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  غضنفر   میر  یداله  سید  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو
د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1388/8/18 یخ  تار در   1302/7/1 مورخ   8333
الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر یک دختر  زندگی گفته ورثه حین 
زند  و همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد : 1- سید مجتبی میر غضنفری فر
غضنفر  میر  مجتبی  سید   -2 گلپایگان    از  صادره   3/132 ش  ش  به  یداله  
از گلپایگان 3- سید اصغر میر  33 صادره  زند سید یداله به ش ش 1342/  فر
زند سید یداله به ش ش 36/1337 صادره از گلپایگان    4- سید  غضنفری  فر
زند یداله به ش ش 48/1340 صادره از گلپایگان   5-  عباس میر غضنفری  فر
از  صادره   22/1332 ش  ش  به  اله   ید  سید  زند  فر غضنفری   میر  ربابه  سیده 
زند سید باقر به ش ش 546/1310 صادره  گلپایگان 6- فاطمه میر غضنفری  فر
یک   را در یفات مقدماتی درخواست مزبور از گلپایگان و الغیر  اینک با انجام تشر
از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  نوبت 
تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی 
ل حقوقی  دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 92/م الف رئیس شعبه او

شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
گهی حصروراثت رونوشت آ

شرح  به   3/1330 شماره  شناسنامه  دارای  غضنفری   میر  مجتبی  سید  آقای 
دادخواست به کالسه 198/95 ش 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
وان فاطمه میر غضنفری  بشناسنامه 546  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/11/21 یخ  تار در   1310/4/1 مورخ 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر یک دختر و همسر 
زند یداله  به  دائمی که به شرح ذیل می باشد : 1- سید مجتبی میز غضنفری فر
سید  زند  فر غضنفر  میر  مهدی  سید   -2 گلپایگان    از  صادره   3/1330 ش  ش 
غضنفری   میر  اصغر  سید   -3 گلپایگان  از  صادره   33  /1342 ش  ش  به  یداله 
عباس  سید   -4 گلپایگان     از  صادره   36/1327 ش  ش  به  یداله  سید  زند  فر
زند یداله به ش ش 48/1340 صادره از گلپایگان   5- سیده  میر غضنفری  فر
زند سید ید اله  به ش ش 22/1332 صادره از گلپایگان   ربابه میر غضنفری  فر

یک  نوبت ماهی  را در یفات مقدماتی درخواست مزبور و الغیر  اینک با انجام تشر
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  باشد از تار

صادر خواهد شد. 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی  ل  او شعبه  رئیس  الف  91/م   : شماره 

گلپایگان
گهی مزایده اموال غیر منقول  آ

 950014 اجرائی  ونده شماره  پر اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  یاست  ر له  گاوی  چم  خیرحمزه  قدم  علیه  موضوع 
وش شش دانگ پالک ثبتی 636 فرعی از 12 اصلی  یخ 95/4/5 به منظور فر تار
نسبت  نه  بخش  در  واقع   54716 ثبت  شماره  به  مسکونی  تجاری  بصورت 
گاز  شهرک   – ران  زاز در  واقع  گاوی   چم  خیر  قدم  خانم   / آقای  ملکی  اصفهان 
می   54716 شماره  به  ثبتی  سابقه   دارای  که  عصر  ولی  مسجد  وی  ر وبه  ر  –
 10 از ساعت  باشد  نمی  متعلق حق غیر  و  باشد  وز می  مفر و ملک مذکور  باشد 
 224 اطاق  11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  الی 
مبلغ  به  مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری  نماید ملک موضوع  برگزار 
وز  ر پنج  توانند  می  ید  خر متقاضیان  است.  شده  یابی  ز ار یال  ر  2/000/000/000
قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده 
ین قیمت را پیشنهاد  تر وع و برنده کسی است که باال یابی شده شر ز از قیمت ار
می  کسانی  و  د  بو خواهد  برنده  عهده  بر  مزایده  های  ینه  هز کلیه  ضمنا  نماید 
یابی  ز ار قیمت  صد  در  ده  حداقل  که  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  توانند 
شده را همراه داشته باشند. شماره : 133 / م الف دادور اجرای احکام حقوقی 

فالورجان
گهی احضار متهم آ

حاجی  زند  فر صادقی  دستان  متهم   930902 کالسه  ونده  پر در  اینکه  به  نظر 
اتهام مشارکت در کالهبرداری موضوع شکایت علی خلیل طهماسبی  به  محمد 
ماده  اجرای  در  لذا  است  گردیده  اعالم  المکان  ل  مجهو علی  حمزه  زند  فر
های  وزنامه  ر از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   344
یخ  تار در  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  االنتشار  کثیر 
انقالب  دادگاه  در   د  خو اتهام  به  رسیدگی  جهت  صبح   10 ساعت   95/4/30
ارسال  عدم  یا  حضور  عدم  صورت  در  نماید  دفاع  د  خو از  و  حاضر فالورجان 
مبادرت  و  محسوب  ابالغ  منزله  به  فوق  آگهی  د  خو وکیل  معرفی  دفاعیه  الیحه 
 به اتخاذ تصمیم خواهد شد. شماره : 135 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو 

فالورجان
ابالغ رای

ونده: 1975/94  شماره دادنامه: 186 مورخ 95/2/8 مرجع رسیدگی:  کالسه پر
نشانی:  پور  ثابت  رضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   32 شعبه 
حسینی  جواد  ک  عنایتی،  شهید  ک  ـ  سلمانی  شهید  خ  ـ  بهمن   22 خ  ـ  اصفهان 
محتشم  ابتدای  ـ  وحید  خ  ـ  اصفهان  نشانی:  دانشجور  رضا  وکیل:   37 پالک  ـ 
صادقی  علی  آقای  دفتر  ـ   7 واحد  ـ   4 ط  ـ  عقیق  ساختمان  )دقیقی(  کاشانی 
 60/000/000 مبلغ  خواسته:  المکان  ل  مجهو نشانی  علی¬جانی  یوسف  خوانده: 
یه مشورتی اعضا  ونده و اخذ نظر یال یک فقره چک با عنایت به محتویات پر ر
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
آقای  طرفیت  به  پور  ثابت  رضا  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
فقره  یک  وجه  یال  ر  60/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  جانی  علی  یوسف 
94/11/10 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق  چک به شماره 207552 مورخ 

ل مستندات در ید  بقای اصو و  ونده  پر به محتویات  با توجه  قانونی،  خسارات 
ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  های  گواهی  صدور  و  خواهان 
اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در 
و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد  د ابراز و ارایه ننمو خو
قانون   522 519و   ،515  ،198 و  تجارت  قانون   314 و   312 مواد  به  مستندا  که 
 60/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
ینه دادرسی و حق الوکاله  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 1/065/000 ر ر
های  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل 
می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا   94/11/10 موصوف 
از ابالغ قابل واخواهی  وز پس  نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی  وز پس  در همین مرجع و ظرف بیست ر

حقوقی اصفهان می باشد.
یم نباتی   5766 / م الف قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان ـ مر

ابالغ رای
مرجع   95/2/15 مورخ   266 دادنامه:  شماره    1824/94 ونده:  پر کالسه 
اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه  رسیدگی: 
وکیل: فهیمه احمدی نشانی اصفهان، خ نظر شرقی، کوچه شهید احمد زارعی، 
محمد  زند  فر معلمی  علی  خوانده:  وکالت  دفتر  همکف،  طبقه  آسیاب،  مجتمع 
مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  المکان    ل  مجهو نشانی 
شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  اعضا 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
از بانک مهر  رای قاضی شورا در خصوص دعوی خانم فهیمه احمدی بوکالت 
 46/123/136 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  معلمی  علی  آقای  طرفیت  به  اقتصاد 
یال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره 203821 مورخ 94/7/22 به عهده  ر
توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  فردوسی  خیابان  شعبه  ملی  بانک 
گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  ل  اصو بقای  و  ونده  پر محتویات  به 
خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  های 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و 
یق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  قانونی از طر
د  خو از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
که  رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ده  ننمو ارایه  و  ابراز 
مستندا به مواد 312 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519و 522 قانون آیین 
یال  دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ46/123/136 ر
وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  290/000 و  خواسته  اصل  بابت 
رسید چک های موصوف  یخ سر طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای  94/07/22 تا تار
همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره 
حقوقی  عمومی  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و  مرجع 

اصفهان می باشد.
یم نباتی   5788 / م الف قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان ـ مر

ابالغ رای
ونده: 2034/94  شماره دادنامه: 226 مورخ 95/2/11 مرجع رسیدگی:  کالسه پر
زند داراب  شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابراهیم قرهی قهی فر
آسیا  پوشاک  ده،  ستو سرای  جنب  قلندرها،  بازار  حکیم،  خ  اصفهان،  نشانی 
ل المکان   با عنایت به  زند حسن نشانی مجهو خوانده: امیر نامدار کله خانی فر

یه مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی  ونده و اخذ نظر محتویات پر
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

آقای  طرفیت  به  قهی  قرهی  ابراهیم  اقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
فقره  یک  وجه  یال  ر  68/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  خانی  کله  نامدار  امیر 
انضمام  به  سپه  بانک  عهده  به   94/12/8 مورخ   101511 های  شماره  به  چک 
ل مستندات  ونده و بقای اصو با توجه به محتویات پر مطلق خسارات قانونی، 
بانک محال علیه که  در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور 
حضور  جلسه  در  آگهی  نشر  یق  طر از  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
علیه  خواهان  دعوی  لذا  ده  ننمو ارایه  و  ابراز  د  خو از  خواهان  دعوی  به  نسبت 
و  تجارت  قانون   314 و   312 مواد  به  مستندا  که  رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده 
خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 519و   ،515  ،198
یال بابت  ر  1/110/000 و  یال بابت اصل خواسته  ر  68/000/000 به پرداخت مبلغ 
موصوف  های  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای  94/12/8 تا تار
همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره 
حقوقی  عمومی  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و  مرجع 

اصفهان می باشد.
یم نباتی   5790 / م الف قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان ـ مر

ابالغ رای
مرجع   95/2/11 مورخ   225 دادنامه:  شماره    2035/94 ونده:  پر کالسه 
قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه  رسیدگی: 
ده،  ستو سرای  جنب  قلندرها،  بازار  حکیم،  خ  اصفهان،  نشانی  داراب  زند  فر
المکان    ل  مجهو نشانی  ایرج  زند  فر محسنیان  ارسالن  خوانده:  آسیا  پوشاک 
اعالم  ضمن  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با 
 ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای

 می نماید. 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی اقای ابراهیم قرهی قهی به طرفیت آقای ارسالن محسنیان 
های  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر  11/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
مطلق  انضمام  به  صادرات  بانک  عهده  به   94/9/10 مورخ   865/230406
ل مستندات در ید  بقای اصو و  ونده  پر به محتویات  با توجه  قانونی،  خسارات 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
هیچگونه  و  نیافته  حضور  جلسه  در  آگهی  نشر  یق  طر از  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه 
به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ده  ننمو ارایه  و  ابراز  د  خو از  خواهان 
519و   ،515  ،198 و  قانون تجارت   314 و   312 به مواد  نظر می رسد که مستندا 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522
ینه دادرسی و نشر  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 255/000 ر 11/000/000 ر
 94/9/10 موصوف  های  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  آگهی 
صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا 
و  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  وز  ر بیست  ظرف 

می باشد.
یم نباتی  5791 / م الف قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان ـ مر



   فراغــت در لغــت بــه معنــی »آســودگی« اســت و 
سرویس فرهنگی

 دامون رشیدزاده

معمــوال در مقابــل کار و انجــام امــور روزمره به کار 
کــه فــرد بــه  کلــی اوقــات فراغــت زمانــی اســت  مــی رود. بــه صــورت 
ــا برنامه ریزی هــای  ــردازد. در همــه دنی عالیــق شــخصی خــود می پ
کــردن اوقــات فراغــت قشــر جــوان و نوجــوان  ــرای پــر  گســترده ای ب
کارشناسی شــده معمــوال  برنامه ریزی هــای  ایــن  انجــام می گیــرد. 
باعــث می شــود نســل آینــده نســلی کاراتر و مفیدتــر برای جامعــه و آن 
ــی  ــر کس ــت ب ــات فراغ ــت از اوق ــتفاده درس ــت اس ــد. اهمی ــور باش کش
نیازمنــد  برنامه هایــی  چنیــن  اجــرای  امــا  نیســت؛  پوشــیده 
گســترده دولت هاســت و جــزو  زیرســاخت های قــوی و برنامه ریــزی 

اهداف کالن هر جامعه ای به شمار می رود.
  اوقات فراغت در ایران

کشــور مــا ایــران کشــوری جــوان محســوب می شــود و بیشــتر جمعیت 
کشــور را جوانــان تشــکیل می دهنــد؛ از همیــن رو برنامه ریــزی بــرای 
کشــور مــا از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت.  اوقــات فراغــت در 
 متأســفانه درخصــوص فراغــت جوانــان، ماننــد تحصیــل، اشــتغال 
ــر دوش خانواده هاســت.  ــار مســئولیت ب ــان، بیشــترین ب و ازدواج آن
در واقــع، خانواده هــا در ایــن حــوزه نیــز ماننــد بخش هــای یــاد شــده 
بــار مســئولیت دولــت را بــر  دوش می کشــند. از ســویی، برنامه هــای 
کمــی به شــدت، محــدود   دولــت بــرای فراغــت جوانــان از لحــاظ 
و ناکافی است و از سوی دیگر، کیفیت مطلوبی ندارد؛ به شکلی که 
خانواده هــا ترجیــح می دهنــد بــا تقبــل هزینه هــای فراغــت فرزنــدان 
ــا  ــد ی گیرن ــر عهــده  خودشــان برنامه ریــزی اوقــات فراغــت آن هــا را ب
کار را بــه بخــش خصوصــی بســپارند. ثمــره ایــن وضعیــت، وارد  ایــن 
ــه  ک ــه  ــر خانواده هاســت. در واقــع، خان شــدن فشــار هرچــه بیشــتر ب

بایــد محــل اســتراحت و آرامــش والدیــن و فرزنــدان باشــد، بــه عرصــه 
تــالش دایمــی والدیــن بــرای تامیــن هزینه هــای تحصیلــی و فراغــت 
 و ازدواج جوانــان تبدیــل شــده اســت و تنــش و اســترس در خانــواده
مــدام افزایــش می یابــد. یکــی از دالیــل عمــده پیــش آمــدن چنیــن 
ــه مســئله اوقــات فراغــت اســت.   وضعیتــی، بی توجهــی دولت هــا ب
در واقــع، مســئله فراغــت همواره مســئله ای حاشــیه ای و کم اهمیت 
گرفتــه شــده و هیــچ گاه برنامــه بلندمــدت و جامعــی بــرای  در نظــر 
گرفتــه نشــده  تامیــن اوقــات فراغــت همــه اقشــار جامعــه در نظــر 
بــر  متمرکــز  و  جزیی نگــر  عمدتــا  دولت هــا  برنامه هــای  اســت. 

گروه هــای ســنی خــاص و فعالیت هــای  ــی خــاص،  دوره هــای زمان
خــاص بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر، مســئله اوقــات فراغــت هیــچ گاه 
گیــر کــه بــه تمــام اقشــار جامعــه  بــه صــورت مســئله ای اجتماعــی و فرا
گرفتــه نشــده اســت. در ایــران، تماشــای  ــوط می شــود، در نظــر  مرب
کــه اوقــات فراغــت افــراد را  تلویزیــون عمده تریــن فعالیتــی اســت 
کشــورهای جهــان تماشــای  گرچــه تقریبــا در تمــام  پــر می کنــد. ا
تلویزیــون، عمده تریــن فعالیــت افــراد در زمــان فراغــت اســت؛ امــا 
کــه در ایــران صــرف تماشــای تلویزیــون می شــود اختــالف  زمانــی 
کشــورها دارد. ، در جوامــع پیشــرفته، تلویزیــون  زیــادی بــا ســایر 

کتــاب، روزنامــه، ســینما، موســیقی ورزش و جشــن های  کنــار  در 
عمومــی برنامه هــای اوقــات فراغــت را تکمیــل می کنــد؛ در حالــی کــه 
در کشــور مــا فراغــت صرفــا به تماشــای تلویزیون و مســافرت محدود 
می شــود. فضاهــای شــهری بــه هیــچ وجــه امکانــات مناســبی بــرای 
کــردن اوقــات فراغــت شــهروندان نــدارد و از همیــن روی، شــهرها  پــر 
در روزهــای تعطیــل خلوت تریــن ســاعات خــود را می گذراننــد. خالــی 
شــدن شــهرها در تعطیــالت و هجــوم مــردم بــه نواحــی خــارج شــهری 

ــت. ــهر اس ــح در ش ــب تفری ــای مناس ــدان فرصت ه ــده فق بیان کنن
  اوقات فراغت در اصفهان

ســال 93 پرتــال اوقــات فراغــت در اصفهــان افتتــاح شــد تــا فهرســت 
فرهنگــی،  ورزشــی،  مختلــف  اجرایــی  طرح هــای  و  برنامه هــا 
فراغــت  اوقــات  غنی ســازی  مهارت آمــوزی،  کالس هــای  هنــری 
کتابخوانــی،  جوانــان اردوهــای جهــادی، ســمینارها و همایش هــا، 
آنالیــن  صــورت  بــه  آموزشــی  کارگاه هــای  و  گردشــگری  قرآنــی 
کنــار آن مــردم بتواننــد از طریــق ســامانه  اطالع رســانی شــود و در 
ایــن  کننــد. متاســفانه  را پیگیــری  شــکایات شــکایت های خــود 
پرتــال نــه  تنهــا مــورد توجــه جوانــان واقــع نشــده، حتــی آخریــن 
 94 ســال  بهمــن   6 بــه  مربــوط  پرتــال  ایــن  در  شــده  درج  خبــر 
ــتور  ــدازه در دس ــه ان ــا چ ــت ت ــات فراغ ــد اوق ــان می ده ــه نش ک ــت  اس
کار مســئوالن اصفهــان قــرار دارد. متاســفانه اصفهــان نیــز از نظــر 
ــد از بســیاری از شــهرهای  برنامه ریزی هــای اوقــات فراغــت هــر چن
کل وضعیــت مطلوبــی نــدارد و بــه نظــر  کشــور بهتــر اســت، امــا در 
می رســد تــا اوقــات فراغــت بــه عنــوان یــک اصــل مهــم اجتماعــی در 
کار دولت هــا قــرار نگیــرد، اوضــاع بــه همیــن صــورت خواهــد  دســتور 

 بود.

اوقات فراغت خود را چگونه گذراندید؟

فراغت های اوقات فراغت

یــک روزنامــه ســعودی بــا اشــاره بــه موفقیــت شــهاب حســینی 
در جشــنواره ســینمایی کــن و ســابقه فرهنگــی درخشــان ایــران 
کــه امــروز هــم فرهنــگ  در تاریــخ تمــدن اســالمی، مدعــی شــد 
کشــور  ایــران، به ویــژه ســینمای آن، بیــش از سیاســت ایــن 
ک اســت! روزنامــه ســعودی »مکــه«  بــرای ســعودی ها خطرنــا

در مقالــه ای بــا اشــاره بــه اینکــه »تمــدن 
مــردم  مدیــون  بــرای همــه چیــز  اســالمی 
ایــران اســت«، ضمــن اعتــراف بــه ضعــف 
فرهنگــی عربســتان در برابــر ایــران نوشــت: 
»ایــران تمــام جهــان را بــا صنعــت ســینمای 
اســت.«  درنوردیــده  خــود  حرفــه ای 
نویســنده مقالــه ســپس بــا اشــاره بــه بعضــی 
آثــار فاخــر ســینمای ایــران آورده اســت: قبــال 
دربــاره فیلــم »ُملک ســلیمان« که در ســطح 

کــرده ام و  فیلم هــای هالیــوودی ســاخته شــده بــود، صحبــت 
کــه چگونــه ایــن فیلــم البــی صهیونیســم را نگــران  گفتــه ام 
کــرده بــود. البتــه ایــن تنهــا دســتاورد تأثیرگــذار ســینمای ایــران 

در ســطح جهــان نبــوده، بلکــه ایــران بــا فیلم هــای دیگــری 
ماننــد »یوســف پیامبــر« و »محمــد رســول  اهلل« نیــز جهــان 
ــا  ــان، ب ــه در پای را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. نویســنده مقال
ــد، نوشــته  کــه حســرت و شرمســاری در آن مــوج می زن لحنــی 
اســت: »ایــران در حالــی تمــام ایــن موفقیت هــا را بــه دســت 
کــه مــا )عربســتان( تنها کشــور دنیا  مــی آورد 
کــه در آن ســینما وجــود نــدارد!«  هســتیم 
کارگــردان  فرهــادی  اصغــر  اســت  گفتنــی 
»فروشــنده« در شــصت و نهمیــن جشــنواره 
جایــزه  دریافــت  بــه  موفــق  »کــن«  فیلــم 
بهترین نویســنده فیلمنامه شــد. همچنین 
شــهاب حســینی نیــز جایــزه بهتریــن بازیگــر 
کــرد.  خــود  آن  از  را  جشــنواره  ایــن  مــرد 
ــزه ای  ــا دو جای ــم »فروشــنده« ب عوامــل فیل
گرفته انــد، صبــح دیــروز، جمعــه  کــن فرانســه  کــه از جشــنواره 
گــرم مــردم در  ــد و مــورد اســتقبال  ــه ایــران آمدن 7 خردادمــاه ب

ــد. گرفتن ــرار  ــی ق ــام خمین ــرودگاه ام ف

روزنامه سعودی: شهاب حسینی خطرناک است
ایــن روزهــا بــازار انتشــار اخبــار در شــبکه های اجتماعــی 
گاه  و  اســت  داغ  گرام  اینســتا و  تلگــرام  به ویــژه 
کــه زندگــی هنرمنــدان را هــم تحــت  کنی هایــی  دروغ پرا
می شــود؛  دیــده  فضــا  ایــن  در  می دهــد،  قــرار   تأثیــر 
کــه دیگــر نمی شــود جلــوی انــواع شــایعات در  در حالــی 

گرام  اینســتا مثــل  مجــازی  فضاهــای 
گرفــت. چنــد وقتــی اســت  و تلگــرام را 
بازیگــران  درگذشــت  شــایعه  بــازار 
پیشکســوت و جــوان هــم ایــن فضاهــا 
گذشــته  روز  اســت.  کــرده  اشــغال  را 
درگذشــت  شــایعه  تعجــب  کمــال  در 
کشــورمان امیــن حیایــی  بازیگــر جــوان 
و  گرام  اینســتا در  دست به دســت 
ــا اینکــه عــده ای از  تلگــرام می چرخیــد ت

ج خبــر تکذیــب آن در  نزدیــکان ایــن بازیگــر مجبــور بــه در
ــی  ــه معین ــال روزب ــور مث ــه ط ــدند؛ ب ــازی ش ــات مج صفح
بــا انتشــار مطلبــی در صفحــه مجــازی خــود خبــر فــوت 

کــرد و از ســالمتی ایــن بازیگــر  امیــن حیایــی را تکذیــب 
کــه ایــن  کنی هــا حکایــت از ایــن داشــت  خبــر داد. خبرپرا
جــاده  در  رانندگــی  درحیــن  تلویزیــون  و  ســینما  بازیگــر 
ــرده اســت.  ک ج - تهــران دچــار ســانحه شــده و فــوت  ــر ک
بــر همیــن مبنــا روزبــه معینــی، مدیــر برنامه هــای ایــن 
صفحــه  در  مطلبــی  انتشــار  بــا  بازیگــر 
ســالمت  و  صحــت  از  خــود  مجــازی 
شــایعه  وایــن  داد  خبــر  حیایــی   امیــن 
کــرد. بــه نظــر می رســد از آنجا  را تکذیــب 
کــه نمی شــود در دنیــای مجــازی دیگــر 
گرفــت  را  شــایعات  این گونــه  جلــوی 
کــم  بهتــر اســت در ایــن مواقــع دســت 
اســتناد  رســمی  رســانه های  بــه  مــردم 
از  اخبــاری  انتشــار  بی جهــت  تــا  کننــد 
ایــن دســت زندگــی چهره هــای هنــری را مختــل نکنــد. 
ــه شــایعات جایــی در  ــه این گون ک ــم روزی برســد  امیدواری

خبرهــای روزمــره مــردم نداشــته باشــد.

ترکش شایعات این بار به امین حیایی خورد

استقبال بی نظیر از پالک شهدا 
در قرار عاشقی در اصفهان

آزادی  ســالروز  خــرداد  ســوم 
سرویس فرهنگی

مرضیه طبیبی
و  یادماندنــی  بــه  روزی  خرمشــهر، 
کــه امســال  مانــدگار در تاریــخ انقــالب اســالمی اســت 
اســتقبال  و  خالقانــه  ابتــکاری  بــا  اصفهــان  در 
بی نظیــر مردمــی همــراه شــد. برنامــه قــرار عاشــقی 
بــه عنــوان یــک ابتــکار زیبــا از ســوم خــرداد در ســطح 
توجــه  جالــب  اســتقبال  بــا  و  آغــاز  اصفهــان  شــهر 
مــردم شــهر اصفهــان مواجــه شــد و برگزارکننــدگان 
ن   آ
اول،  روز   3 در  کــه  طــوری  بــه  کــرد؛  ذوق زده  را 
ک هــای شــهدای تهیــه شــده بــه  بخــش عمــده پال
ــال  ــه احتم ــده ب ــای آین ــد و در روزه ــم ش ــردم تقدی م
شــاید  عــده ای  مــردم،  بیشــتر  حضــور  بــا  زیــاد 

ک خواهند ماند. بی پال
کیمیــای وطــن،  ایــن ویژه برنامــه در 7  گــزارش   بــه 
نقطــه شــهر اصفهــان و در قالــب برپایــی غرفه هایــی 
بــرای هم عهــدی مــردم اصفهــان بــا شــهدا برگــزار 
 شــده و با شــعار »هر شــهروند اصفهانی، یک شــهید« 
در حــال اجراســت. غرفه هــای اجــرای ویژه برنامــه 
احمدآبــاد  اللــه،  میدان هــای  در  عاشــقی  قــرار 
و  انقــالب  اســالمی،  جمهــوری  ج،  بــر بزرگمهــر، 
گلســتان شــهدا میزبــان عمــوم شــهروندان اصفهانــی 
ــه در  ک ــه ای اســت  گون ــه  اســت. روال ایــن برنامــه ب
ــرار  ک 8 هــزار شــهید اصفهــان در غرفه هــا ق آن، پــال
ک  گرفتــه و هــر یــک از مــردم، بــا دریافــت یــک پــال
در  تــا  امضــا می کننــد  ایــن شــهید  بــا  عهدنامــه ای 
ــار بــه زیــارت قبــر مطهــر وی برونــد  طــول ســال، 5 ب
کننــد. هــر یــک از شــهروندان پــس از  و بــا او خلــوت 
گردنشــان  ک بــه  مراجعــه بــه غرفه هــا و انداختــن پــال
آن  از  پــس  و  می بندنــد  عهــد  شــهید  یــک   بــا 

برنامه های معنوی مختلفی اجرایی می شود. 
فرهنگســرای  مســئوالن  برنامه ریــزی  اســاس  بــر 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  پایــداری 
اصفهــان، قــرار بــود ایــن برنامــه تــا 11 خــرداد اجرایــی 
توجــه  جالــب  اســتقبال  بــه  توجــه  بــا  امــا  شــود؛ 
ک هــای تهیــه شــده شــهدا  مــردم از آن و پایــان پال
جمــع آوری مقــرر  زمــان  از  زودتــر   غرفه هــا 

فرهنگســرای  مدیــر  صرامــی،  می شــود.   
هــدف  افــزود:  بــاره  ایــن  در  اصفهــان  پایــداری 
خــرداد   11 تــا  برنامــه  ایــن  کــه  بــود  ایــن  مــا 
از  مردمــی  اســتقبال  امــا  باشــد؛  داشــته  ادامــه 
شــویم  مجبــور  شــاید  کــه  بــود  گونــه ای  بــه  آن 
شــده  تهیــه  ک هــای  پال پایــان  بــه  توجــه   بــا 

آن را زودتر به پایان برسانیم.

سالروز آزادی خرمشهر

عزیمت کاروان »عاشقان حسینی 
زائران خمینی« به مرقد امام

امــام  رحلــت  مناســبت  بــه  ســاله  هــر    
سرویس فرهنگی

رضا صفری 
کاروان هــای پیاده متشــکل  خمینــی)ره( 
کشــور بــه منظــور زیــارت مرقــد  از اقشــار مختلــف و از سراســر 
مطهــر حضــرت امــام)ره( عــازم می شــوند تــا میثــاق خــود را بــا 
کننــد و آمادگــی خــود  کــرده تجدیــد  آرمان هــای آن عزیــز ســفر 
را در پاســداری از رکــن اصلــی انقــالب اســالمی، یعنــی تبعیــت 
از والیــت فقیــه بــه نمایــش بگذارند و امســال نیــز کاروان ۷۰۰ 
از  متشــکل  خمینــی«  زائــران  حســینی،  »عاشــقان  نفــری 
از  امیرالمؤمنیــن)ع(  دانشــگاهی  مجتمــع  دانشــجویان 
اصفهــان عــازم مرقــد بنیانگــذاری جمهــوری اســالمی ایــران 
کاروان دانشــجویان  کیمیــای وطــن،  گــزارش  می شــوند. بــه 
اســتان  ســپاه  امیرالمؤمنیــن)ع(  دانشــگاهی  مجتمــع 
اصفهــان بــه صــورت دو امــدادی عــازم حــرم مطهــر امــام 
کاروان، روز دوشــنبه 10 خــرداد ســال  راحــل می شــود. ایــن 
اصفهــان  شــهدای  گلســتان  از  صبــح  ســاعت 8  از  جــاری 
همچــون  شــهرهایی  از  و  می کنــد  آغــاز  را  خــود  حرکــت 
نجف آبــاد، شاهین شــهر، دلیجــان، مورچه خــورت، نظنــز 
کــرده و در قالــب  کاشــان و قــم عبــور  بــادرود، آران و بیــدگل، 
گــروه بــه صــورت دوی امــدادی حرکــت می کنــد. دیــدار  چنــد 
بــا خانواده هــای شــهدا عطرافشــانی گلزارهــای شــهدا و دیــدار 
بــا علمــا و بــزرگان همچــون آیــت اهلل مصبــاح یــزدی از جملــه 
ــران  کاروان 700 نفــری »عاشــقان حســینی، زائ برنامه هــای 
کاروان صبــح روز 14  خمینــی« در طــول مســیر اســت. ایــن 

خرداد در مرقد مطهر امام راحل حضور می یابند.

پورمحمدی از صدا و سیما رفت
گمانه زنــی بعضــی رســانه ها دربــاره رفتــن »علی اصغــر  در پــی 
پورمحمــدی« از ســمت معاونــت ســیما، او ایــن خبــر را تاییــد 
گفت وگــو بــا ایســنا بــا تاییــد ایــن خبــر  کــرد. پورمحمــدی در 
بــرد  نــام  خــودش  جایگزیــن  به عنــوان  میرباقــری  علــی   از 
و افــزود: در هفتــه ای کــه گذشــت، جلســاتی بــا حضــور عبدالعلی 
 علی عســکری )رییــس ســازمان صداوســیما( برگــزار و در نهایــت
معــاون  به عنــوان  میرباقــری  علــی  کــه  شــد  گرفتــه  تصمیــم 
ــی  ــن از معرف ــدی همچنی ــود. پورمحم ــی ش ــیما معرف ــد س جدی
شــدن میرباقــری به عنــوان معــاون ســیما در چنــد روز آینــده خبــر 
داد. علی اصغــر پورمحمــدی در حالــی از معاونــت ســیما مــی رود 
کــه قــرار بــود دوشــنبه آینــده، بــا خبرنــگاران نشســتی بــا هــدف 
کــه  معرفــی برنامه هــای ســیما در مــاه رمضــان داشــته باشــد. او 
بــا انتخــاب شــدن محمــد ســرافراز به عنــوان رییــس ســازمان 
مــدت حــدود 18  بــه  بــود،  صداوســیما، معــاون ســیما شــده 
مــاه ایــن ســمت را عهــده دار بــود. همچنیــن علــی میرباقــری 
ــود  ــی می ش ــدی معرف ــن پورمحم ــه جایگزی گزین ــوان  ــه به عن ک
 در دوره ریاســت ســیدعزت اهلل ضرغامــی، معــاون ســیما بــود 

و سپس جای خود را به علی دارابی داد.

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر شنبه 8 خردادماه 1395 حتما بخوانید!
ســـــال دوم    شــمـــاره 164پورمحمدی از صدا و سیما رفت

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
 89/08 مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  اختصاصی  د  حدو تحدید  چون 
بع به شماره فرعی 2068 جزئی از 658 و 659 از 36 اصلی  واقع در حوزه  متر مر
یان  و غیره  در جر قناعی قمصری  بنام رضا  ثبتی  ونده  پر ثبتی قمصر که طبق 
قسمت  بدستور  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  بعلت  است  ثبت 
مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر 
وع و انجام خواهد شد  یخ 1395/4/26 در ساعت 8 صبح در محل شر در تار
ل  موکو بعد  وز  بر د  حدو تحدید  عملیات  تعطیلی  وز  ر با  مصادف  صورت  در  و 

خواهد شد. 
و  وز  ر در  که  د  شو می  اخطار  مالکین  و  ین  مجاور بکلیه  آگهی  این  بموجب  لذا 
امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات  شوند  حاضر  محل  در  ر  مقر ساعت 
پذیرفته  وز  ر سی  تا  تحدیدی  صورتمجلس  یخ  تار از  ثبت   قانون   20 ماده  طبق 
های  ونده  پر تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  شد.  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این  معترضی ثبت ، معترض تا ظرف مدت یک ماه از تار
تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مرجع   به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره 
یخ انتشار : 1395/3/8 رئیس  دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. تار

اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

مشهور   یبی  جر نیم  زمین  قطعه  ششدانگ  اختصاصی  د  حدو تحدید  چون 
قمصر  در  واقع  اصلی   36 از   1180 فرعی  شماره  به  شکاری  شکری  زمین  به 
بعلت  است  ثبت  یان  جر در  صفا   با  شمسی  بنام  ثبتی  ونده  پر طبق  که 
 15 ماده  اخیر  قسمت  بدستور  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  حضور  عدم 
یخ  تار در  مرقوم  ملک  د  حدو تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  ثبت  قانون 
در  و  شد  خواهد  انجام  و  وع  شر محل  در  صبح   8 ساعت  در   1395/4/27
ل خواهد  وز بعد موکو د بر وز تعطیلی عملیات تحدید حدو  صورت مصادف با ر

شد. 
و  وز  ر در  که  د  شو می  اخطار  مالکین  و  ین  مجاور بکلیه  آگهی  این  بموجب  لذا 
امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات  شوند  حاضر  محل  در  ر  مقر ساعت 
پذیرفته  وز  ر سی  تا  تحدیدی  صورتمجلس  یخ  تار از  ثبت   قانون   20 ماده  طبق 
های  ونده  پر تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  شد.  خواهد 
یخ تسلیم اعتراض به این  معترضی ثبت ، معترض تا ظرف مدت یک ماه از تار
تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مرجع   به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره 
یخ انتشار : 1395/3/8 رئیس  دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. تار

اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

در  واقع   19/870 شماره  یکبابخانه  ششدانگ  د  حدو تحدید  اینکه  به  نظر 
رای  بموجب  به  ثبتی  ونده  پر و  سوابق  طبق  که  اصفهان  ثبت   9 بخش  کلیشاد 
شماره 7000273-1375/1/19 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
یان ثبت است  زند قربانعلی  در جر رسمی به نام خانم عزت رفیعی کلیشادی فر
دستور  به  بنا  اینک   . است  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  د  حدو تحدید  عملیات  و 
پالک  د  حدو تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت 
وع و به  وزدو شنبه مورخ 1395/3/31 ساعت 9 صبح در محل شر مرقوم در ر
ین اخطار می گردد که  عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاور
ر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  وز و ساعت مقر در ر
یخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  ین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار مجاور
یخ انتشار : 1395/3/8 مجتبی شادمان معاون  وز پذیرفته خواهد شد. تار 30 ر

واحد ثبتی فالورجان

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د اختصاصی ششدانگ پالک های 804 و 806  مجزی شده  چون تحدید حدو
از پالک یک اصلی بخش 12 ثبت اصفهان که با پالک های 807 و 808 فرعی از 
و  را داده است   تیران  نگین  تواما تشکیل عرصه مجتمع تجاری  اصلی مذکور 
یان  ونده ثبتی پالک های 804 و 806  فرعی به نام شهرداری تیران در جر طبق پر
د آن بعمل نیامده است اینک بنا به دستور  ماده  ثبت می باشد و تحدید حدو
وز شنبه مورخه 1395/03/29  در  د ملک مرقوم در ر 15 قانون ثبت تحدید حدو
ین و مالکین  وع به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاور محل شر
اعتراضات  شوند  حاضر  محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  د  شو می  اخطار 
صورتمجلس  یخ  تار از  ثبت   قانون   20 ماده  طبق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور
قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  شد.  خواهد  پذیرفته  وز  ر سی  تا  تحدیدی 
یخ  از تار ونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یکماه  تعیین تکلیف پر
ذیصالح  مرجع   به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 
یخ  تار نماید.  تسلیم  اداره  باین  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضائی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  الف  م   /52  : شماره   1395/03/08  : انتشار 

تیران مهدی شبان
گهی احضار متهم مهدی طاهری فرزند علی آ

زند علی  101 متهم مهدی طاهری فر 941598 ک  ونده کالسه  پر اینکه در  به  نظر 
به اتهام اخالل در نظم عمومی وارتکاب نعل حرام قمه زنی در مالء عام موضوع 
لذا  است  گردیده  اعالم  المکان  ل  مجهو  ........ زند  فر انتظامی  مرجع  شکایت 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   344 ماده  اجرای  در 
ابالغ می گردد  نامبرده  به  و بدینوسیله  آگهی  و  االنتشار درج  وزنامه های کثیر  ر
دادگاه  در   د  خو اتهام  به  رسیدگی  جهت  صبح   11 ساعت   95/6/10 یخ  تار در 
عدم  یا  حضور  عدم  صورت  در  نماید  دفاع  د  خو از  و  حاضر فالورجان  انقالب 
و  محسوب  ابالغ  منزله  به  فوق  آگهی  د  خو وکیل  معرفی  دفاعیه  الیحه  ارسال 
 101 شعبه  رئیس  الف   م   /136: شماره  شد.  خواهد  تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت 

دادگاه کیفری دو فالورجان
مفادآراء

و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
تصرفات  یدونشهر  فر امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
ز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان  مالکانه و بالمعارض متقاضیان محر
به فاصله  به منظور اطالع عموم در دو نوبت  یر  ز و امالک مورد تقاضا به شرح 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  میشو آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تار
از اخذ رسید ،  را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس  د  دو ماه اعتراض خو
را به مرجع قضایی  د  ، دادخواست خو اعتراض  یخ تسلیم  تار از  ظرف یک ماه 
ل  تقدیم نمایند:1-برابر رای شماره 139560302013000065 – 95/1/24 هیات او
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  شهر  یدون  فر ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
بشماره  قلی  رضا  زند  فر یدنی  فر رستمی  اله  رحمت  آقای   متقاضی  بالمعارض 
یدونشهر در یک باب مغازه به مساحت 23.50 متر  از فر شناسنامه 192 صادره 
از  فرعی   1 از پالک  و مجزی شده  وز  مفر 238 اصلی  از  فرعی   2591 بع پالک  مر
آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  یداری  خر یدونشهر  فر در  واقع  اصلی   238

ز گردیده است. قربانعلی اصالنی محر
ل موضوع قانون  2-برابر رای شماره 139560302013000107 – 95/2/7 هیات او

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
متقاضی  مالکانه بالمعارض  یدون شهر تصرفات  فر ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد 
یدونشهر  زند رضا علی بشماره شناسنامه 182 صادره از فر خانم زهرا کاظمی فر
اصلی   231 از  فرعی   469 پالک  بع  مر متر   155 مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
آباد  یدونشهر ، وحدت  از 231 واقع در فر از پالک 2 فرعی  وز و مجزی شده  مفر
محمدی  دو  هر  اصغر  علی  و  هاشم  محمد  آقایان  رسمی  مالکین  از  یداری  خر

ز گردیده است.  محر
موضوع  ل  او هیات   95/2/14  -139560302013000133 شماره  رای  3-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
یدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فر
از  صادره   216 شناسنامه  بشماره  محمد  زند  فر باتوانی  ابراهیم  آقای  متقاضی 
فرعی   2593 پالک  بع  مر متر   156.70 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  یدونشهر  فر
در  واقع  اصلی   238 از  فرعی   1 پالک  از  شده  مجزی  و  وز   مفر اصلی   238 از 
و  رحیمی  ویش  در آقایان  رسمی  مالکین  از  الواسطه  مع  یداری  خر یدونشهر  فر

ز گردیده است. رضا میکالنی و محمد میکالنی و وراث حیدر میکالنی محر
ل قانون تعیین  4-برابر رای شماره 139560302013000134 – 95/2/14 هیات او
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بانو  یدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض خانم شهر  ثبتی حوزه ثبت ملک فر
یدونشهر در سه  زند نبی اله بشماره شناسنامه 1749 صادره از فر خدادادی فر
بع پالک 227  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 428.90 متر مر
در  واقع  22 اصلی  از  فرعی   1 از پالک   و مجزی شده  وز  مفر 22 اصلی  از  فرعی 
آقایان  از مالکین رسمی  یداری  انبار ، محله خمسلو خر یدونشهر ، شهر برف  فر

ز گردیده است. صدرا یبلوئی خمسلوئی و مصطفی یبلوئی محر
موضوع  ل  او هیات   95/2/14  –  139560302013000135 شماره  رای  5-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
یدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فر
شناسنامه  بشماره  غالمحسین  زند  فر زادی  شیر حامد  آقای  متقاضی 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  یدونشهر  فر از  صادره   1120089891
وز و مجزی  بع پالک 227 فرعی از 22 اصلی مفر خانه به مساحت 428.90 متر مر
یدونشهر ، شهر برف انبار ، محله  شده از پالک 1 فرعی از 22 اصلی واقع در فر
مصطفی  و  خمسلوئی  یبلوئی  صدرا  آقایان  رسمی  مالکین  از  یداری  خر خمسلو 

ز گردیده است. یبلوئی محر
موضوع  ل  او هیات   95/2/14  -139560302013000136 شماره  رای  6-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
یدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فر
از  97صادره  شناسنامه  بشماره  رضا   زند  فر بسطامی  محمد  آقای  متقاضی 
اصلی   270 پالک  بع  مر متر   790.20 مساحت  به  خانه   باب  یک  در  یدونشهر  فر
وستای میدانک  یدونشهر ، ر وز و مجزی شده از پالک 270 اصلی واقع در فر مفر

ز گردیده است. یداری از مالک رسمی آقای شفیع بسطامی محر دوم خر
موضوع  ل  او هیات   95/2/20  –  139560302013000161 شماره  رای  7-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
یدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فر
128صادره  شناسنامه  بشماره  اله    ولی  زند  فر لوئی  بهار  علی  آقای  متقاضی 
فرعی   102 پالک  بع  مر متر   287.50 مساحت  به  خانه   باب  یک  در  کرد   شهر  از 
در  واقع  223اصلی  از  فرعی   1 پالک  از  شده  مجزی  و  وز  مفر 223اصلی  از 
مالک  از  الواسطه  مع  یداری  خر سنگباران  محله   ، انبار  برف  شهر   ، یدونشهر  فر

ز گردیده است . رسمی آقای ولی اله بهار لوئی محر

موضوع  ل  او هیات   95/2/20  –  139560302013000160 شماره  رای  8-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
یدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فر
شناسنامه  بشماره  محمد    زند  فر یانچشمه  سورانی  رضا  آقای  متقاضی 
بع پالک  یدونشهر  در یک باب خانه  به مساحت 335.50 متر مر از فر 7صادره 
وز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 223اصلی واقع  101 فرعی از 223اصلی مفر
یداری از مالک رسمی آقای  یدونشهر ، شهر برف انبار ، محله سنگباران خر در فر

ز گردیده است. محمد حسن عظیمی محر
موضوع  ل  او هیات   95/2/20  –  139560302013000164 شماره  رای  9-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یدونشهر  فر ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
از  صادره   2 شناسنامه  شماره  به  محمد  زند  فر شیرازی  ستار  آقای  متقاضی 
مساحت  به  دامداری  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  اعیانی  در  یدونشهر  فر
وز و مجزی شده از پالک  بع پالک 19 فرعی از 268 اصلی مفر 1985/50 متر مر
د  خو آن  رسمی  مالک   ( آباد  اسالم  وستای  ر  ، یدونشهر  فر در  واقع  اصلی   268

ز گردیده است. متقاضی میباشد ( محر
اصالحی  رای  و   95/9/22  -139560302013000168 شماره  رای  برابر   -10
تعیین  قانون  موضوع  ل  او هیات   95/2/22  –  139560302013000172 شماره 
تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
رضا  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یدونشهر  فر ملک  ثبت 
یدونشهر در یک باب  زند احمد به شماره شناسنامه 20 صادره از فر ابراهیمی فر
و  وز  مفر اصلی   242 از  فرعی   534 پالک  بع  مر متر   182/90 مساحت  به  خانه 
وستای سیبک  یدونشهر ، ر مجزی شده از پالک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در فر
ز گردیده است. یداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ولی اله کلبعلی محر خر

موضوع  ل  او هیات   95/2/22  -139560302013000169 شماره  رای  11-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف   تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یدونشهر  فر ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  شماره  به  خیبر  زند  فر یانچشمه  سورانی  علی  حاج  آقای  متقاضی 
بع پالک  یدونشهر در یک باب خانه به مساحت 205.4 متر مر 2198 صادره از فر
1 فرعی از 223 اصلی .  از پالک  وز و مجزی شده  103 فرعی از 223 اصلی مفر
یداری مع الواسطه از  یدونشهر، شهر برف انبار ، محله سنگباران خر واقع در فر

ز گردیده است. مالک رسمی آقای جهانگیر شکر الهی محر
موضوع  ل  او هیات   95/2/25  -139560302013000173 شماره  رای  12-برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یدونشهر  فر ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی شرکت خوشگوار اصفهان به شناسه ملی 10260023207 در یک درب 
بع  مر متر   51797/72 مساحت  به  آبها  عادالنه  یع  توز قانون  طبق  حقابه  با  باغ 
 231 از  فرعی   9 پالک  از  شده  مجزی  و  وز  مفر اصلی   231 از  فرعی   470 پالک 
یداری از مالکین  رعه آبلت خر یدونشهر ، وحدت آباد ، اراضی مز اصلی واقع در فر
و  بهرامعلی  و  بهمن  و  ماهی  حوض  اله  شکر  و  مرشدی  اله  حفیظ  آقایان  رسمی 
از  نیز  متقاضی  د  خو )ضمنا  احمدی  حسن  زا  میر و  حسینی  سه  هر  علی  حب 

ز گردیده است. مالکین رسمی میباشد( محر
طبق  اعتراض  ل  وصو عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

رات سند مالکیت صادر خواهد شد. مقر
ل : شنبه 95/3/8  یخ انتشار نوبت او تار

یخ انتشار نوبت دوم  : یک شنبه 95/3/23  تار
یدونشهر دی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فر محسن مقصو
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سرویس ورزش
   اصغــر قلندری

گل هــا: لــی میونــگ جــو )دقیقــه 12( 
دانیلــو آســپرال )دقیقــه 62( بــرای العیــن امــارات.

مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا بــا تمــام تلخی هایــی 
کــه بــرای تیــم ســپاهان رقــم زد، تــا مرحلــه یــک هشــتم 
نهایــی روزنــه امیــدی بــرای ذوب آهــن بــه همراه داشــت 

کنــد.  تــا بــه مرحلــه یــک چهــارم صعــود 
بــازی  دیدگانمــان  بــا  گروهــی،  مرحلــه  دیدارهــای  در 
شــده  جــوان  تیــم  بی ادعــای  جوان هــای  و  پدیده هــا 
ذوب آهــن را در لیــگ قهرمانــان آســیا دیدیــم. بازیکنانی 
نظیــر محمدرشــید مظاهــری دردرون دروازه، مهــرداد 
احســان  اســماعیلی فر،  دانیــل  حمــام،  علــی  قنبــری، 
کاوه رضایــی، مســعود حســن زاده، مرتضــی  پهلــوان، 
کــه خــود را بــه عنــوان نماینــدگان اصلــی نســل  تبریــزی 
کشــورمان بــا تیــم ذوب آهــن معرفــی  جدیــد فوتبــال 
کنــار بازیکنــان شــاخص و ارزنــده ای مثــل  کردنــد و در 
مهــدی رجــب زاده، قاســم حدادی فر و هاشــم بیــگ زاده 
کــه از تجــارب زیــادی برخوردارمــی باشــند، نشــان دادنــد 
گــر برنامــه جامعــی وجــود داشــته باشــد، می تواننــد  کــه ا
بــه معنــای واقعــی، توانمندی هــای خــود را در میــدان 

کننــد.  پیــاده 
از  اســتفاده  توجــه  جالــب  مزیت هــای  عمده تریــن  از 
کنــار باتجربه هــای ذوب آهــن  وجــود ایــن جوانــان در 

گرفتــن  رســیدن بــه مرحلــه فینــال جــام حذفــی، قــرار 
در رده ششــم جــدول لیــگ برتــر و دســتیابی بــه مرحلــه 
یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا را می تــوان 
کــه پــول  کــه برخــاف تیم هــای صاحب نامــی  ــام بــرد  ن
کمتریــن  ایــن مملکــت را هــدر می دهنــد، ذوب آهــن بــا 
ــاخص  ــای ش ــر و بیشــتر از تیم ه کارایــی اش بهت ــه  هزین

ــوده اســت. کشــورمان ب پایتخــت 
 بــه هــر تقدیــر ذوب آهــن میزبــان تیــم قدرتمنــد العیــن 
کــه ســابقه قهرمانــی  امــارات در ورزشــگاه فوالدشــهر بــود 
پرافتخارتریــن  از  یکــی  و  دارد  امــارات  برتــر  لیــگ  در 
گــر در ایــن بــازی  تیم هــای امــارات بــه شــمار می آیــد. ا
ــرای پیــروزی سفیدپوشــان ذوب آهــن  ــز ب ــه همــه چی ک
هــم  گل  بــدون  تســاوی  بــه  تیــم  ایــن  بــود،  فراهــم 
ــه یــک چهــارم صعــود  ــه مرحل می رســید، می توانســت ب
گل محمــدی  گردان یحیــی  کــه حــق شــا بکنــد. جایــی 
کنــار رفتــن تیم هــای ســپاهان  کــه بعــد از  بــود؛ بــه ویــژه 
کتورســازی، چشــم امیــد همــه  اهالــی فوتبــال بــه  و ترا
بــازی سرنوشت ســاز ذوب آهــن و العیــن دوختــه شــده 
کــه عاقه منــدان  ــا وجــود اســتقبال خوبــی هــم  ــود و ب ب
آوردنــد  عمــل  بــه  متعصــب  هــواداران  و  فوتبــال   بــه 

سزاوار باخت نبود.

یادداشت

قای خاص   آ
رسما منچستری شد

کــرد  باشــگاه منچســتر یونایتــد روز جمعــه بــه طــور رســمی اعــام 
کــه ژوزه مورینیــو هدایــت تیــم فوتبــال ایــن باشــگاه را بــر عهــده 
گرفتــه اســت. بــر اســاس اعــام ســایت رســمی باشــگاه منچســتر 
خ 3 ســاله خواهد بود. ژوزه  یونایتد قرارداد وی با شــیاطین ســر
مورینیــو نیــز بــه ســایت باشــگاه منچســتر یونایتــد گفــت: حضــور 
در منچســتر یونایتد برای من افتخار بزرگی اســت. این باشــگاه 
در سراســر جهــان شــناخته شــده اســت. همیشــه بــه اولدترافــورد 
لــذت  باشــگاه  ایــن  هــواداران  از  و  داشــتم  وابســتگی  حــس 
 بــرده ام. می خواهــم بــا حمایــت آن هــا ســال باشــکوهی را رقــم 

بزنم.
رفتار خصمانه با تیم ملی

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران می گویــد هنــوز هــم برخــی 
کارلــوس کی روش  افــراد رفتــار خصمانــه ای بــا تیم ملــی دارند. 
ملــی  تیــم  اردوی  تمرینــی  جلســه  پنجمیــن  پایــان  از  پــس 
فوتبــال ایــران و تعطیلــی حــدودا دو روزه ایــن اردو در جمــع 
کرد: افرادی در بیرون از فدراســیون فوتبال  خبرنگاران اظهار 
هنــوز نگــرش و برخــورد خصمانــه ای بــا مــا دارنــد و آن را ادامــه 
کنــار مــا قــرار دارنــد، اهــداف  می دهنــد. متاســفانه افــرادی در 
 شــفاف و واضحــی دارنــد و مخــل رســیدن مــا بــه اهدافمــان 
نظــرم  احتــرام  کمــال  بــا  و  دلیــل  همیــن  بــه  می شــوند؛ 
پایــان ایــن رابطــه دو طرفــه  بــه  بــود و می خواســتم   رفتــن 

 دهم.
دومین شکار قلعه نویی

گــر در ایــن  کتورســازی قصــد دارد ا ســرمربی تیــم فوتبــال ترا
تیــم بمانــد یــک پرسپولیســی را بــه عنــوان خریــد خوبــش 
کــه هنــوز وضعیــت مانــدن امیــر  بــه خدمــت بگیــرد. درحالــی 
کتورســازی مشــخص نیســت، امــا خریدهــای  قلعه نویــی در ترا
ایــن تیــم بــرای فصــل آینــده یکــی یکــی رو می شــوند. بعــد از 
اینکــه عنــوان شــد حنیــف عمــران زاده اولیــن خریــد بــزرگ 
کــه  کتورســازی اســت، حــاال عنــوان شــده  قلعه نویــی بــرای ترا
قلعه نویــی قصــد دارد بــه عنــوان دومیــن خریــد، محمــد نــوری 

کاپیتــان پیشــین پرســولیس را بــه خدمــت بگیــرد.

گام نخست  باید 
را محکم برداریم

والیبــال  ملــی  تیــم  دریافت کننــده  میرزاجان پــور،  مجتبــی 
کــرد:  ایــران در آســتانه مســابقات انتخابــی المپیــک اظهــار 
کردیــم.  خوشــبختانه شــرایط خیلــی خوبــی را در ژاپــن تجربــه 
نشــان دادیــم  و  تدارکاتــی خیلــی خــوب داشــتیم  بــازی  دو 
کــه بــه آمادگــی الزم بــرای موفقیــت در مســابقات انتخابــی 
تیــم خیلــی  روحــی  افــزود: شــرایط  رســیدیم. وی  المپیــک 
خــوب اســت و همیــن موضــوع می توانــد بــه پیــروزی مــا در 
گام نخســت را محکــم برداریــم  کنــد. بایــد  کمــک   بــازی اول 

و مقابل استرالیا پیروز شویم.

کوتاه از ورزش

  فینــال جــام حذفــی فوتبال ایران فردا یکشــنبه 
سرویس ورزش

  هامون رشیدیان
میــان دو تیــم ذوب آهــن اصفهــان و اســتقال 
تهــران برگــزار می شــود. هرچنــد شــانس هــر دو تیــم بــرای کســب 
عنــوان قهرمانــی در ایــن دیــدار برابــر اســت، امــا برخــی کارشناســان 
معتقدند تجربه اســتقالی ها در برگزاری دیدارهای حســاس شاید 
بــه کار ایــن تیــم بیایــد. در طــرف مقابــل برخی دیگر از کارشناســان 
کادر فنــی اســتقال می توانــد بــرگ  می گوینــد اوضــاع نابســامان 
برنــده ای بــرای قهرمانــی ذوب آهــن باشــد. بــه همیــن بهانــه 
نگاهــی خواهیــم داشــت بــه وضعیــت دو مدعــی قهرمانــی در جــام 

حذفی.
استقالل با اوضاعی به هم ریخته

خوبــی  تمرینــات  فنــی  نظــر  از  اینکــه  بــا  تهــران   اســتقال 
را پشــت سرگذاشــته اســت، امــا درون ایــن باشــگاه اوضــاع بــه 
کمــی  آرامــی تمرینــات نیســت و شــکاف مدیریتــی و بی ثباتــی 
اوضــاع باشــگاه را بــه هــم ریختــه اســت. شــرایط اســتقال بــه 
کــه کســی نمی دانــد فــردای جــام حذفــی تکلیفــش  گونــه ای  اســت 
خــود  تکلیــف  کــه  اســت  کســی  اولیــن  افشــارزاده   چیســت؟ 
را نمی دانــد. سرپرســت ایــن باشــگاه ظاهــرا بــا نظــر ســجادی 
معــاون وزیــر ورزش بــرای ژیمناســتیک خیــز برداشــته و به احتمال 
زیــاد رییــس ایــن فدراســیون می شــود. همیــن ثبــت نــام در واقــع 
کــه سرپرســت از ایــن  بــه همــه بازیکنــان و مربیــان می نمایانــد 
گــر ایــن اتفــاق رخ ندهــد و افشــارزاده  باشــگاه خواهــد رفــت. حتــی ا
بتوانــد بــا نظــر وزیــر در اســتقال بمانــد، االن همــه این گونــه فکــر 
کــه افشــارزاده بــا توجــه بــه آن ثبــت نــام از اســتقال   می کننــد 

خواهد رفت.

مظلومی بدون تمرکز!
کــه مظلومــی بایــد تیمــش  ایــن اتفاق هــا درحالــی رخ می دهــد 
هــم هســت؛  کار ســخت تر  فنــی  بعــد  در  دارد.  نگــه  متمرکــز  را 
اســتقال، خســرو حیــدری و البتــه ســجاد شــهباززاده را نــدارد و بــه 
ایــن ترتیــب روز ســختی خواهــد داشــت. ایــن امــا همــه مشــکات 
ــه اســتراحت  ــر تمــام شــده و تیم هــا ب اســتقال نیســت. لیــگ برت
رفته انــد و بازیکنــان بســیاری قراردادهایشــان تمــام شــده؛ بــه 
ایــن ترتیــب اســتقال مشــکل نگهداشــتن تیــم در شــرایط مســابقه 

را دارد. بــازی بــا تیــم ملــی دانشــجویان و گل ابریشــم مؤیــد ایــن 
نکتــه اســت کــه اســتقال مشــکل حریــف تمرینــی دارد. ایــن نکته 
ــا تیــم دانشــجویان  کــه اســتقال ب ــد  کنــار ایــن موضــوع بگذاری  را 

۴ بر ۴ مساوی کرد و با گل ابریشم هم 1 بر  1!
بازی در محله استقاللی ها

بــا ایــن حــال بــازی در خوزســتان را بایــد نقطــه عطــف ایــن دیــدار 
برای اســتقال دانســت. بازی در خانه اســتقالی ها عما اســتقال 
را در موقعیــت برتــر قــرار می دهــد؛ چــون اســتقال در خوزســتان 

گــر حرف هــای  شــاید بیــش از همــه ایــران طرفــدار داشــته باشــد. ا
کعبــی را بــه یــاد داشــته باشــید: »مــا ۹ تــا بــرادر  ایــن هفتــه حســین 
کــه 8 تــای آن هــا اســتقالی هســتند!« متوجــه می شــوید  هســتیم 
کــه چــه اتفاقاتــی در خوزســتان بــرای ذوب آهــن در انتظــار اســت.

ذوب آهن منظم، غریب و خسته
آن  از  آهــن  ذوب  می نالــد،  بی حریفــی  از  اســتقال  چقــدر  هــر   
ــه آن ســوی  ــوم افتــاده اســت. ایــن تیــم در رفــت و آمــد ب طــرف ب
ــان  گردن کلفــت در لیــگ قهرمان ــا رقبــای  ــازی ب خلیــج فــارس و ب
ــرایط  ــن را در ش ــد ذوب آه ــه می توان ــوع البت ــن موض ــت. ای آسیاس
کــرده  مســابقه قراردهــد؛ امــا می توانــد ایــن تیــم را خســته هــم 
بازی هــای  البتــه  و  مارکوپولــو  مثــل  ســفر،  پشــت  ســفر  باشــد. 

ســنگین ممکــن اســت ذوب آهــن را تحلیــل بــرده باشــد. 
در بــاب مربــی و مدیریــت ذوب آهــن از ثبــات بســیار بیشــتری 
گل  هــم  و  آذری  هــم  اســت؛  برخــوردار  اســتقال  بــه  نســبت 
کــه ســال آینــده هــم در ایــن تیــم  محمــدی تقریبــا می داننــد 
خواهنــد بــود و از حاال برنامه بازیکن گیری و نگهداشــتن بازیکنان 
کرده انــد. آن هــا البتــه ماننــد اســتقال ســه  خودشــان را شــروع 
لیســت در بــازار نقــل و انتقــاالت ندارنــد؛ بلکه یک لیســت دارند که 
گرفته انــد. ذوب آهــن از بعــد فنــی وضعیــت  آن را از گل محمــدی 

خوبــی دارد و البتــه زیــر فشــار حــذف از آسیاســت.
کــه هــر دو   بــا نگاهــی بــه وضعیــت هــر دو تیــم متوجــه می شــویم 
کــه می توانــد بــر قهرمانی شــان  تیــم بــا مشــکاتی روبــه رو هســتند 
ــر  ــاالی س ــام را ب ــی ج ــه تیم ــه چ غ از اینک ــار ــا ف ــد؛ ام ــذار باش تأثیرگ
می بــرد، امیدواریــم شــاهد یــک فوتبــال زیبــا از ســوی دو تیــم 

باشــیم.

جام حذفی به تهران می رود یا اصفهان؟

سبز یا آبی؟ مسئله این است

ســرانجام پــس از مدت هــا رایزنــی، مکاتبــات و پیگیری هــای 
تامــاش  دکتــر  بــا  وزنه بــرداری  فدراســیون  رییــس  رســمی 
ســعید  محرومیــت  بــه  دادن  خاتمــه  درخصــوص  آیــان 
در  جهــان  رکــورددار  و  ســنگین  فــوق  قهرمــان  علی حســینی 
رده ســنی جوانــان فدراســیون جهانــی  بــا ارســال نامــه ای بــه 

ایــران وزنه بــرداری   فدراســیون 
محرومیــت  خاتمــه  رســمی  تاریــخ 
و  آذری زبــان  وزنه بــردار  ایــن 
اعــام را  کشــورمان   ارزشــمند 

کرد.  
نامــه  در  اســاس،  همیــن  بــر   
جهانــی  فدراســیون  رســمی 
بــر  »بنــا  اســت:  آمــده  وزنه بــرداری 
قوانیــن  کتــاب  در  کــه  تغییراتــی 
محرومیت هــای  بــه  مربــوط 

مــادام العمــر و برخــی مجازات هــای وادا )آژانــس بیــن المللــی 
مبــارزه بــا دوپینــگ( مــدون شــده اســت و نیــز شــرایط مشــابه 
محــروم  وزنه بــردار  قوانیــن،  ایــن  بــا  علی حســینی  ســعید 
 2(  2017 کتبــر  ا  2۴ تاریــخ  از  می توانــد  ایــران  ســنگین  فــوق 

عرصــه  در  را  خــود  حرفــه ای  فعالیت هــای  دوبــاره   )۹6  آبــان 
کنــد و دوره محرومیتــش خاتمــه   بیــن المللــی وزنه بــرداری آغــاز 
می یابــد. البتــه بــه شــرط اینکــه ایــن وزنــه بــردار قطعــا نامــش در 
کنتــرل دوپینــگ فدراســیون جهانــی و )وادا(  حوضچــه جهانــی 
رســما قیــد شــده و هــر لحظــه آمــاده حضــور افســران وادا و دادن 

تســت دوپینــگ باشــد.« 
اســتناد  بــه  و  توصیــف  ایــن  بــا  اســت  گفتنــی 
فدراســیون  بــه  جهانــی  فدراســیون  کتبــی  نامــه 
علی حســینی  ســعید  کشــورمان،  وزنه بــرداری 
ایــران  وزنه بــرداری  اردبیلــی  ارزشــمند  قهرمــان 
می توانــد ســال آینــده بــه دنیــای قهرمانــی بازگــردد 
معتبــر  میادیــن  در  کشــورمان  بــرای  دوبــاره   و 
گرچــه  ا کنــد. بی تردیــد  افتخارآفرینــی  المللــی  بیــن 
فدراســیون  توســط  شــده  اعــام  تاریــخ  طبــق  فعــا 
مســابقات  از  بعــد  علی حســینی  ســعید  جهانــی، 
قــرار  کشــورمان  ملــی  تیــم  ترکیــب  در  جهانــی 2017 می توانــد 
از  می توانیــم  آســیایی 2018  بازی هــای  در  قطعــا  امــا  بگیــرد، 
 وجــود ایــن ســتاره توانمنــد در دســته فــوق ســنگین اســتفاده

 کنیم.

محرومیت سعید علی حسینی تمام می شود

در فاصلــه چنــد ســاعت تــا شــروع فینــال لیــگ قهرمانان 
اروپــا شــهر میــان در تــب و تــاب برگــزاری ایــن دیــدار 
ــز  ــازار بلیــت ســیاه نی گرفتــه اســت و البتــه ب ــرار  ــزرگ ق ب
ــب  ــا امش ــان اروپ ــگ قهرمان ــال لی ــت. فین ــده اس داغ ش

ســاعت 23 و 15 دقیقــه )بــه وقــت 
ایــران( در ورزشــگاه ســن ســیروی 
شــهر میــان برگــزار خواهــد شــد و از 
بیــن رئــال مادریــد و اتلتیکومادریــد 
عنــوان  یکــی  همشــهری  تیــم  دو 
رئــال  کنــد.  کســب  را  قهرمانــی 
عنــوان  بــار   10 کنــون  تا مادریــد 
کســب  قهرمانــی ایــن رقابت هــا را 
کــرده اســت و بــه دنبــال یازدهمیــن 

بــه  اتلتیکومادریــد  قهرمانــی اســت. در طــرف مقابــل 
ایــن  اولیــن عنــوان قهرمانــی خــود در  کســب  دنبــال 
رقابت هاســت. بــازار بلیــت ســیاه در اطــراف ورزشــگاه 

ــرای  کــه یــک هــوادار ب و شــهر میــان بــه قــدری اســت 
خریــد یــک بلیــت حتــی بایــد 2 هــزار یــورو نیــز هزینــه 
کنــد. خیلــی از هــواداران دو تیــم بــدون بلیــت وارد شــهر 
بــازار  در  بلیــت  کســب  تــا در صــورت  میــان شــده اند 
در  کننــد؛  پیــدا  راه  ورزشــگاه  بــه  ســیاه 
غیــر ایــن صــورت فینــال لیــگ قهرمانــان 
کــه در ســطح  را از نمایشــگرهای بزرگــی 
کننــد.  شــهر نصــب شــده اســت، تماشــا 
اروپــا  قهرمانــان  لیــگ  قهرمانــی  جــام 
ــد  ــان ش ــهر می ــش وارد ش ــدی پی ــه چن ک
کلیســایی در ایــن شــهر بــرای دیــدن  در 
رئــال  اعضــای  گرفــت.  قــرار  عمومــی 
شــهر  وارد  نفــر   200 از  بیــش  بــا  مادریــد 
کــه از ایــن تعــداد 60 نفــر خبرنــگار  میــان خواهنــد شــد 
ــا فینــال ایــن رقابت هــا را بــرای  ایــن باشــگاه هســتند ت

شــبکه اختصاصــی رئــال مادریــد پوشــش دهنــد.

اقدام اداره ورزش و جوانان شهرضا:

برگزاری همایش تجلیل از قهرمانان و جوانان برتر شهرضا

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

دومین شکار قلعه نویی شنبه 8 خردادماه 61395
ســـــال دوم    شـمـــاره 164

فوتبال اروپا امشب به اوج می رسد

ــوان  ــه عن ــری از ورزش ب ــور بهره گی ــه منظ ــی ب ــای اساس ح ه ــن طر    تدوی
سرویس شهرضا

 محمدرضا رحمتی
محور نشاط اجتماعی در شهرضا باید اجرایی شود.

ســمیه محمــودی بــا بیــان ایــن مطلــب در همایش تجلیل از قهرمانان ورزشــی شــهرضا در 
میادیــن ملــی و بیــن المللــی اظهار کرد: در دنیــای امروز کارکرد ورزش به عنوان یک جنبه 
از زندگی بشــر تبدیل به یک اصل جامع و همه جانبه شــده اســت و بســیاری از کشــورهای 
 جهــان از ایــن عرصــه بــرای دســتیابی بــه اهــداف مختلــف سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی 

و اجتماعی بهره گیری های جالب توجهی می کنند.
 وی افــزود: مســئولیت پذیری و خدمت رســانی بــه مــردم شــریف شــهرضا از برجســته ترین 
 و مهم تریــن مقاطــع خدمتــی یــک مســئول یــا مدیــر محســوب می شــود و خداونــد بــزرگ 

را به پاس این نعمت بزرگ قدردان هستیم.
منتخــب مــردم شــهرضا در مجلــس شــورای اســامی  بــا بیــان اینکه فرهنگ غنــی و مبتنی 

بــر اصــول اســامی  و ایرانــی از مهم تریــن ویژگی هــای مــردم ایــن شهرســتان محســوب 
ــرد  ــای خ ــق هدف گذاری ه ــترده و تحق گس ــای  ــب موفقیت ه کس ــد:  ــر ش ــود، متذک می ش
کان در حــوزه ورزش شــهرضا، از مصادیــق روحیــه اجتماعــی و منــش واالی مردمــان  و 
کافــی داشــته باشــیم. ایــن دیــار اســت و بایــد از ایــن عرصــه خطیــر بــه شــکل اصولــی بهــره 

وی بــا تشــریح رهنمودهــای حکیمانــه رهبــر معظــم انقــاب درخصــوص لــزوم ترویــج 
اصــل ورزش در ابعــاد مختلــف زندگــی بشــر گفــت: یکــی ار کارکردهای مهــم ورزش، ایجاد 
روحیــه شــادابی و نشــاط در جامعــه و در نتیجــه تعمیــم اصــل خودبــاوری بــه اقشــار و 

طیف هــای مختلــف مــردم بــه منظــور دســتیابی بــه اصــل توســعه پایــدار اســت.
ــا حضــور پرشــور در عرصــه انتخابــات، درس  ــا بیــان اینکــه مــردم شــهرضا ب محمــودی ب
ایثــار و مقاومــت در برابــر آرمان هــای اصیــل انقــاب اســامی  را در میــدان عمــل بــه منصــه 
کــرد: بی شــک بایــد بــا خدمتگــزاری شایســته، بخشــی از ایثارگــری   ظهــور رســاندند عنــوان 

و مجاهدت های جاودان مردم شهرضا را جبران کنیم.
نتایــج پیشــگیرانه  کان در حــوزه ورزش،  افــزود: هرگونــه ســرمایه گذاری خــرد و   وی 
و ســازنده جالــب توجهــی در ســایر عرصه هــای اجتماعــی دارد و ایــن اصــل مهــم بایــد بــه 

شــکل اصولــی در ســطح جامعــه نهادینــه شــود.
جوانــان  و  ورزش  اداره  رییــس  انصــاری،  علی نقــی  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
جوانــان  فاخــر  جایــگاه  از  تجلیــل  اینکــه  بیــان  بــا  ســخنانی  در  شــهرضا  شهرســتان 
مهم تریــن  از  ورزشــی  علمــی و  اجتماعــی،  فرهنگــی  مختلــف  عرصه هــای  در 
بــه  بیــان داشــت:  مــی رود،  بــه شــمار  ایــن قشــر جامعــه  قبــال  وظایــف مســئوالن در 
ســال  هشــت  طایــی  دوران  در  شــهرضا  فرزنــدان  بهتریــن  دیــروز  کــه  شــکلی  همــان 
جهانیــان  دیــدگان  برابــر  در  را  مقاومــت  و  خودگذشــتگی  از  درس  مقــدس  دفــاع 
علــم  قله هــای  فتــح  بــا  کهن دیــار  ایــن  جوانــان  از  جمعــی  امــروز  کردنــد،   هویــدا 

و فرهنگ و ورزش نام شهرضا را به نماد غرور و افتخار تبدیل کرده اند.
ــاظ  ــه لح کشــور ب ــوان یکــی از ثروتمندتریــن شــهرهای  ــه عن ــزود: امــروز شــهرضا ب وی اف
کــی از وجــود  ح اســت و ایــن حا تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد در حوزه هــای مختلــف مطــر

ظرفیت هــای برتــر در ایــن شهرســتان اســت.
رییــس اداره ورزش و جوانــان شــهرضا بــا بیــان اینکــه قهرمانــان ورزشــی بــه عنــوان یکــی 
ح اســت  از مهم تریــن مصادیــق تحقــق ظرفیــت جوانــان شــهرضا در میــدان عمــل مطــر

کــرد: انتظــار مــی رود در ســال های آینــده شــاهد تــداوم رونــد افزایشــی حضــور  تصریــح 
کســب رتبه هــای برتــر باشــیم. ورزشــکاران شــهرضا در میادیــن ملــی و بیــن المللــی و 

گفتنــی اســت در ایــن همایــش جمعــی از نخبــگان علمــی، مــدال آوران ملــی و بیــن المللــی 
شــهرضا و هئیت هــای برتــر در حــوزه ورزش بــا محوریــت اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 

گرفتند. شــهرضا مــورد تجلیــل قــرار 

همایش تجلیل از قهرمانان و جوانان برتر شهرضا در قاب تصویر
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ســـــال دوم      شماره 164

گهی حصر وراثت آ
آقای اکبر معینی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 135/95 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش 
یخ  تار در   45 بشناسنامه  کربکندی  معینی  حسین  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1392/12/28 اقامتگاه دائمی خو
متوفی( )همسر   414 ش.ش  خیبر  زند  فر رفنی  خرمی  یم  به:1-مر است  منحصر 

معینی  اسماعیل   )4(  1839 ش.ش  معینی  محمد   )3(  8 ش.ش  معینی  اکبر   )2(
فاطمه   )6(  10257 ش.ش  کربکندی  معینی  مهدی   )5(  8959 ش.ش  کربکندی 
زند حسین  زند حسین ش.ش 69 همگی فر معینی ش.ش 67 )8( اعظم معینی فر
یفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می  زندان متوفی( اینک با انجام تشر )فر
یخ نشر  نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

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

یخ 95/03/06 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/280/م الف به تار
اخطار اجرایی

زتد حسین به  مشخصات محکوم له/محکوم لهم : مهدی عباسی دستجردی فر
وتن  مشخصات محکوم علیه/محکوم  نشانی دستگرد خ جحت ک شهید جالل فر

زند حمید   به نشانی مجهول المکان علیهم: مجتبی مرادی فر
غیابی  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب   : به  محکوم 
مربوطه 9409973751401295 محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 80000000 
یخ 591240/53- تار و  به شماره  فقره چک  ) وجه یک  بابت اصل خواسته  یال  ر
و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  2350000 مبلغ  انضمام  به   ) ملت  بانک   94/01/25
تا   )94/01/25( چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  همچنین 
حق  در  مصرفی  خدمات  و  کاال  بهای  ساالنه  شاخص  طیق  حکم  اجرای  زمان 

یال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم له و پرداخت مبلغ 4117500 ر
وز مفاد آنرا  یخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده ر محکوم علیه محکوم مکلف است از تار
بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون 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  مشر
و  مذکور  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  و  ایرانی  اعتباری  و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نحوه  قانون   3 و   8 )مواد  د  شو می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  واال  نماید 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خو
یری درجه هفت را در پی دارد.) ماده  اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعز
اجرای  نحوه  قانون   16 ماده  و  ا  ق.م   20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34
از ادای دین  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  محکومیت مالی( 5- 
مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  قیمانده  با  که  نحوی  به 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می  تعز
د .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت  شو
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال 
د.)  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو موافقت محکوم له یا تو

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

یخ 95/03/03 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/277/م الف به تار
دادنامه

 : ونده : 6/95 ش 101 شماره دادنامه: 95/03/05- 25  مرجع رسیدگی  کالسه پر
شعبه 101 شورای حل اختالف برخوار 

زند علی به نشانی دولت آباد میدان انقالب ابتدای بلوار  خواهان مجید زارعان فر
وشی جنب قرض الحسنه دفتر وکالت وکیل: ولی ا....  وی میوه فر وبه ر 22 بهمن ر
وی میوه  وبه ر ر بلوار 22 بهمن  ابتدای  انقالب  آباد میدان  به نشانی دولت  حاتمی 
زند فرهاد 2- شهاب  وشی جنب قرض الحسنه  خواندگان : 1- حسن معینی فر فر
زند حمیدرضا هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: گردشکار پس از  ستاره فر
یفات قانونی و اخذ  ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشر ارجاع پر
یر مبادرت  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم  و به شرح ز نظر

به صدور رای می نماید     رای قاضی شورا
زند علی با وکالت آقای ولی ا... حاتمی  در خصوص دعوی آقای مجید زارعان فر
زند حمید رضا  زند فرهاد 2- شهاب ستاره فر به طرفیت  آقایان : 1- حسن معینی فر
انتقال رسمی  و  اسناد رسمی  در دفتر خانه  به حضر  الزام خواندگان  به خواسته 
و  انتظامی 99-162 ج 55  به شماره  و ماکسیما  در و قطعی  سند یک دستگاه خو
وی مذکور به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله  در فک پالک خو
ونده و مالحظه مفاد دادخواست تقدیمی  رسی مجموع محتویات پر وکیل شورا با بر
سند  اینکه  بر  مبنی  استعالم  پاسخ  و   95/03/04 مورخ  صورتجلسه  و  خواهان 
موضوع دعوی به نام خوانده ردیف دوم می باشد نظر به عدم حضور خواندگان 
یق نشر آگهی  و  در جلسه رسیدگی مورخ 95/03/04 علی رغم ابالغ قانونی از طر
رعایت انتظار کافی و عدم ارسال الیحه ای جهت هرگونه دفاع  و برائت ذمه خویش 
لذا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 و 
362 و 367 قانون مدنی و مواد  519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام 
وی موصوف  و حضور در دفتر خانه اسناد  در خوانده ردیف دوم به فک پالک خو
وی مذکور به نام خواهان  و نیز پرداخت مبلغ دویست هزار  در رسمی و انتقال خو
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان را صادر  یال بابت هز ر
و اعالم می دارد و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به پاسخ استعالم و عدم 
توجه دعوی به وی مستندا به بند 4 ماده 84 و مواد 89 و 197 قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
وز قابل تجدید نظر  وز قابل واخواهی در همین شورا سپس ظرف بیست ر بیست ر

خواهی در محاکم دادگاه های عمومی حقوقی برخوار می باشد.
دفتر شعبه 101 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

یخ  95/03/06 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/281/م الف به تار
دادنامه

شماره   1395/1/26 تنظیم:  یخ  تار  9509976825300083 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر بایگانی:940668  شماره   9409986825300588 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه    9409986825300588
خلیج  لوله  یا  آر شرکت  خواهان:    9509976825300083 شماره   نهایی  تصمیم 
یت آقای حسین باقری اتابک با وکالت آقای  فارس یزد به شماره ثبت 738 و مدیر
ز ـ شهرستان کرج ـ کرج ـ  زند حسن به نشانی استان البر د منتظری سانیجی فر داو
بلوار طالقانی جنوبی ـ خ منتظری ـ پالک 146  خواندگان: 1. آقای علیرضا اسالمی 
به نشانی اصفهان ـ احمد آباد ـ  ولیعصر ـ خیابان تاالر ـ کوچه شهاب ـ پالک 22  2. 

 15 کیلومتر  آبشار،  خیابان  اصفهان،  نشانی  به  رضا  زند  فر چاووشی  حمید  آقای 
1. مطالبه خسارت دادرسی 2.  ها:  1  خواسته  وشگاه صالح، پ  فر  ، یار  ز آبشار، 
به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .3 بابت   وجه  مطالبه 
می  رای  صدور  به  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات 
یا لوله خلیج فارس یزد با وکالت  نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت آر
د منتظری ساینجی به طرفیت آقایان حمید چاووشی و علیرضا اسالمی  آقای داو
مبنی بر مطالبه مبلغ پانصد و یازده میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و نهصد 
با  دادگاه  تقدیمی  انضمام خسارات دادرسی بشرح دادخواست  به  یال  ر و چهل 
مصدق  ونوشت  ر و  تقدیمی  دادخواست  مالحظه  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت 
خواندگان  اینکه  به  نظر  و  خواهان  گواهان  اظهارات  و  دعوی  مستند  فاکتورهای 
با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و در برابر 
دعوی خواهان و مستندات وی ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی 
ده اند و مستندات ابرازی خواهان مصون  از برائت ذمه خویش باشد اقامه ننمو
از ایراد و تعرض مانده لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 
519، 198، 194، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362 قانون مدنی حکم 
و  و چهارمیلیون  د  نو و  پرداخت مبلغ سیصد  به  اول  بر محکومیت خوانده ردیف 
مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  یال  ر چهل  و  نهصد  و  و چهارهزار  هشتاد  و  ششصد 
و خوانده  ینه های دادرسی  بابت هز یال  ر هزار  پنجاه  و  و هشتصد  میلیون  یازده 
سه  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  هفده  و  یکصد  مبلغ  به  دوم  ردیف 
خسارت  انضمام  به  دادرسی  های  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  ده  و  پانصد  و  میلیون 
لغایت   94/4/19 یخ  تار از  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر 
وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس  این رای غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر اصفهان  از آن تا 20 ر

است.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ طاهری    5821/م الف

دادنامه
شماره   1395/02/13 تنظیم:  یخ  تار  9509970351300207 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر بایگانی:941002  شماره   9409980351300967 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه   9409980351300967
سلمان  سید  آقای  خواهان:   9509970351300207 شماره  نهایی  تصمیم 
به  عیدی  زند  فر انصاری  احمد  آقای  وکالت  با  اصغر  سید  زند  فر گلستانها 
ـ  اول  طبقه  ـ  فراز  ساختمان  ـ  یب  جر هزار  ابتدای  ـ  آزادی  میدان  ـ  اصفهان  نشانی 
زند  فر بنی  امانی  محمد  آقای   .1 خواندگان:   8168633511 پستی  کد  ـ  پنج  واحد 
مجهول  نشانی  به  همگی  اسماعیل  زند  فر بیدرام  اسماعیل  آقای   .2 اله  حبیب 
 .3 خسارت  مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان 
توجه  با  دادگاه  گردشکار:  غیرمنقول  مالی  معامله(  مورد  )تحویل  مبیع  تسلیم 
رای  صدور  به  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات   به 

می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی سید سلمان گلستان ها با وکالت احمد انصاری 
آپارتمان موضوع  به طرفیت اسماعیل بیدرام بخواسته تسلیم و تحویل یک باب 
ینه دادرسی و حق الوکاله  قرارداد شماره 159942 مورخ 93/12/6 به انضمام هز
عادی  قرارداد  و  خواهان  ابرازی  مستندات  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  وکیل 
مورخ   186381 شماره  رسمی  وکالتنامه  طی  بنی  امانی  محمد  اینکه  و  مذکور 
92/10/16 دفتر اسناد رسمی 33 شاهین شهر به وکالت از طرف اسماعیل بیدرام 
مشارالیه  لیکن  است  ده  نمو خواهان  به  دعوی  موضوع  آپارتمان  وش  فر به  اقدام 
اقدام  خواهان  به  دعوی  موضوع  آپارتمان  تحویل  به  نسبت  بیدرام  اسماعیل  و 
دادگاه  در  آگهی  نشر  یق  طر از  رسیدگی  وقت  ابالغ  علیرغم  خوانده  و  اند  ده  ننمو
حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به 
استناد مواد 198، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219، 220 و مواد 656، 
662، 668، 667،671، 674 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل 
دویست  و  هزار  یک  و  هفتاد  مبلغ  پرداخت  و  خواهان  به  دعوی  موضوع  آپارتمان 
الوکاله وکیل در حق خواهان  ینه دادرسی و پرداخت حق  یال بابت هز و هشتاد ر
با وکالت احمد انصاری  و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان  صادر 
وزانه  ر تعهد  اجرای  تاخیر  خسارت  مطالبه  بخواسته  بیدرام   اسماعیل  طرفیت  به 
انضمام  به  حکم  صدور  زمان  تا   94/6/30 یخ  تار از  یال  ر هزار  پنجاه  و  دویست 
محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز
ونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه محمد امانی بنی بشرح وکالتنامه رسمی  پر
بند  در  و  است  ده  نمو آپارتمان  وش  فر به  اقدام  بیدرام  اسماعیل  طرف  از  مذکور 
تحویل  بر  مبنی  تعهد  انجام  عدم  صورت  در  گردیده  قید  مذکور  قرارداد   6-7
یال به عنوان خسارات تاخیر اجرای تعهد  وزانه دویست و پنجاه هزار ر آپارتمان ر
بپردازد و در قرارداد مذکور محمد امانی بنی به وکالت از اسماعیل بیدرام مبادرت 
ده است و در وکالتنامه رسمی مذکور صراحتًا  به انجام معامله و سپردن تعهد نمو
قید گردیده وکیل می تواند نسبت به سپردن هر گونه تعهد و التزامی که الزم باشد 
آگهی در دادگاه  یق نشر  از طر ابالغ وقت رسیدگی  نماید و خوانده علیرغم  اقدام 
وارد تشخیص علیهذا دادگاه  را  لذا دادگاه دعوی خواهان  و  حاضر نشده است 
آیین دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219، 220  به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
، 656، 662، 668، 667،671، 674 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
یخ 94/6/30 تا زمان صدور حکم  یال از تار وزانه دویست و پنجاه هزار ر پرداخت ر
یال  و پرداخت ششصد و هشتاد و شش هزار و دویست هزار و دویست و چهل ر
ینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تایده  بابت هز
و  صادر  خواهان  حق  در  آن  تادیه  زمان  تا   94/9/14 دادخواست  تقدیم  زمان  از 
اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت محمد امانی بنی بخواسته 
الزام به تحویل آپارتمان و مطالبه خسارت تاخیر اجرای تعهد با توجه به محتویات 
ده است لذا  ونده و اینکه مشارالیه به وکالت از سوی اسماعیل بیدرام اقدام نمو پر
در ما نحن فیه دعوی متوجه وی نمی باشد علیهذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 
84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید 
وز پس از ابالغ قابل  رای صادره در مورد اسماعیل بیدرام غیابی و ظرف بیست ر
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و در مورد رد 
وز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر  دعوی ظرف بیست ر

استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ طاوسی   5809 / م الف

دادنامه
شماره   1395/02/19 تنظیم:  یخ  تار  9509970354600190 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر بایگانی:931000   شماره   9309980358000562 ونده:  پر
جزایی   120( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   120 شعبه    9309980358000562
وکالت  با  رضا  زند  فر وحیدی  زهرا  خانم  شاکی:  شماره  نهایی  تصمیم  سابق( 
زند محمد علی به نشانی اصفهان، خیابان شمس آبادی  یف فر آقای مهران الشر
یم ساختمان 71 طبقه اول و آقای اصغر رضوانی  مقابل بیمارستان عیسی بن مر
یم  مر بن  عیسی  بیمارستان  وی  وبر ر آبادی  شمس  خیابان  نشانی  به  علی  زند  فر

آقای  وکالت  با  زند  فر وی  خسر حمید  آقای   .1 متهمین:  اول  طبقه   77 ساختمان 
زند محمد به نشانی اصفهان ـ چهار راه شیخ صدوق ـ ابتدای  مرتضی شیرانی فر
پوشاک  ـ  فوقانی  طبقه  ـ  پارس  وخانه  دار وی  وبر ر ـ  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان 
ها:  اتهام  المکان   مجهول  نشانی  به  حسین  زند  فر صدری  یداله  اقای   .2 مهدی 
با  دادگاه  گردشکار:  غیر   مال  وش  فر و  ید  خر  .3 یب  تخر  .2 عنف  به  د  و ور  .1
یر مبادرت به صدور رای ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز رسی محتویات پر  بر

 می نماید.
زند حسن دایر به  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای یداله صدری اسفندرانی فر
زند رضا با وکالت  وش مال غیر موضوع شکایت خانم زهرا وحیدی دستجردی فر فر
شکایت  ونده،  پر محتویات  به  توجه  با  رضوانی،  اصغر  و  یف  الشر مهران  آقایان 
شاکیه، پاسخ استعالمات ثبتی که به موجب آن مالکیت شاکیه نسبت به قسمتی 
ثبتی اصفهان که بصورت مشاعی در  ثبتی شماره 4485/21 بخش پنج  از پالک 
می  مسلم  و  ز  محر گردیده  منعکس   26626 شماره  تحت  و   72 دفتر   109 صفحه 
باشد و با عنایت به مبایعه نامه عادی مورخ 1391/9/26 که بموجب آن متهم فوق 
رگران را به  الذکر زمین ملکی شاکیه واقع در سه راه سیمین کوی پیام، محله باغ ز
وخته است و نظر به سوابق متهدد متهم در  زند امیرخان فر وی فر آقای حمید خسر
ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی نسبت به ملک متنازع فیه 
و نیز تقاضای من غیر حق در صدور سند ملکی نسبت به ملک موصوف که مورد 
د را مالک ملک موصوف  اعتراض شاکیه قرار گرفته و اینکه متهم در شهرداری خو
خویش  بنام  سند  صدور  در  متهم  موفقیت  عدم  از  پس  النهایه  و  ده  نمو معرفی 
ده  ز و مسلم بو الذکر محر لذا بزهکاری متهم فوق  ده  وش ملک نمو مبادرت به فر
و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری به تحمل سه سال حبس 
زند  وی فر یری محکوم می گردد. همچنین در خصوص اتهام آقای حمید خسر تعز
وشنده،  ید مال غیر با علم و اگاهی نسبت به عدم مالکیت فر امیرخان دایر به خر
سابقه  و   1391/9/26 مورخ  عادی  نامه  مبایعه  ونده،  پر محتویات  به  توجه  با 
آقای  و  دستجردی  وحیدی  زهرا  خانم  بین  فیما  ملکی  خصومت  د  وجو متمادی 
یدار از وضعیت ملک را ناممکن  یداله صدری اسفندرانی که عادتا عدم اطالع خر
و غیر متعارف می کند و با عنایت به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه علیرغم 
ده و ایشان نیز به  ز و مسلم بو وی نیز محر ابالغ قانونی،  بزهکاری آقای حمید خسر
استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید 
یری  مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری به تحمل دو سال حبس تعز
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  محکوم می گردد. رای صادره غیابی ظرف بیست ر
وز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای  در همین دادگاه و سپس ظرف بیست ر

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ سید مهدی موسوی خوانساری    

5807/م الف
ابالغ رای

مرجع    94/12/22 مورخ   1278 دادنامه:  شماره    798/94 ونده:  پر کالسه 
د حیدری نشانی  رسیدگی شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مسعو
یم  اصفهان، خ چهارباغ باال، خ نیکبخت، بعد از دادگستری ک شماره 14 وکیل مر
دست  همکف،  طبقه  د،  و ر زاینده  پاساژ  میثم،  خ  فالورجان،  نشانی  صمدانی 
چپ  خوانده: حسین بابایی نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه  گردشکار: 
اعالم  ضمن  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با 
رای صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی   ختم 

 می نماید. 
د حیدری بطرفیت آقای حسین  رای قاضی شورا در خصوص دادخواست مسعو
های  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر  5/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  بابایی 
و تاخیر  به انضمام خسارت دادرسی  691560 مورخ 86/8/20 عهده بانک سپه 
اینکه  و  با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی  تادیه 
خوانده با ابالغ قانونی و نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال   در  و 
حکایت  را  خواهان  به  خوانده  ی  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 519 و 198 و 522  می کند. علی هذا ضمن 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249  قانون تجارت حکم 
و  خواسته  اصل  بعنوان  یال  ر میلیون  پنج  مبلغ  بپرداخت  خوانده  محکومیت  به 
یال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به  د هزار ر پرداخت سیصد و نو
یخ 86/8/20 لغایت زمان وصول و ایصال  پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تار
نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن 
شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
د و اما در خصوص مطالبه تامین خواسته نظر به اینکه ظهرنویسی یک  خواهد بو
عمل حقوقی است که بوسیله دارنده سند در ..... و یا ظهر سند انجام می گیرد 
د. و فقط بموجب شورای  و ظهرنویسی در سند جداگانه در حکم انتقال طلب بو
انتقال در سند جداگانه ای صورت  مدنی مفید می باشد و در سند مورد استناد 
و  باشد  می  ممتنع  خواسته  تامین  مورد  احتمالی  خسارت  دیع  تو بدون  و  گرفته 
پرداخت  را  خواسته  تامین  به  مربوط  ینه  هز خواهان  اینکه  بدلیل  آن  از  صرفنظر 
نکرده لذا به استناد م 1080 ................. مواد 53 و 554 قانون آیین دادرسی 

مدنی قرار رد تامین خواسته را صادر و اعالم می دارد و قرار صادره قطعی است.
پورتادی         حسن  ـ  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   18 شعبه  قاضی 

5801/ م الف
ابالغ رای

ونده: 484/94 شماره دادنامه: 776 مورخ 92/10/24  مرجع رسیدگی  کالسه پر
نشانی  حیدری  محمد  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   26 شعبه 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ نیکبخت، بعد از دادگستری ک شماره 14 )ش مجتبی 
یم صمدانی نشانی فالورجان، خ میثم، پاساژ زاینده  وکیل مر صادقی( تایپ و تکثیر
د، طبقه همکف، سمت چپ  خوانده: آقای احمد خداجو نشانی: اصفهان، پل  و ر
رگمهر، پالک 16 خواسته: مطالبه   شیری، به طرف شهرداری منطقه 1 ، بن بست بز
یه مشورتی اعضا شورا ضمن  ونده و اخذ نظر گردشکار: با عنایت به محتویات پر
 اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
خانم  وکالت  با  حیدری  محمد  آقای  دادخواست  خصوص  شورادر  قاضی  رای 
 4/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  خداجو  احمد  آقای  بطرفیت  صمدانی  یم  مر
بانک  به شماره های 823720 مورخ 87/04/27 عهده  فقره چک  یال وجه یک  ر
دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  صادرات 
با  خواندگان  خوانده/  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی 
قبال  دعوی  در  و  در جلسه شورا حاضر نشده  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ 
ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و 
حکایت را  خواهان  به  خواندگان  خوانده/  ی  ذمه  اشتغال  از  حکایت   نیز 

 می کند. 
قانون   522 و   198 و   519 مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی 

به  حکم  تجارت  قانون    249  ،307  ،309  ،310  ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین 
اصل  بعنوان  یال  ر میلیون  چهار  مبلغ  بپرداخت  خواندگان  خوانده/  محکومیت 
به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  یال  ر هزار  هشتاد  و  دویست  پرداخت  و  خواسته 
و  وصول  زمان  لغایت    87/04/27 یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت 
می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال 
این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  وز پس  ر و ظرف بیست  نماید. رای صادره غیابی 
در محاکم حقوقی اصفهان  نظرخواهی  قابل تجدید  وز  ر  20 و سپس مدت   شعبه 

می باشد.
یفی    5797/ م الف  قاضی شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان  شر

ابالغ رای
رسیدگی  مرجع    95/2/7 مورخ   112 دادنامه:  شماره    1215/94 ونده:  پر کالسه 
قهی  قرهی  ابراهیم  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   20 شعبه 
خوانده:  آسیا  پخش  ده،  ستو سرای  جنب  قلندرها،  بازار  اصفهان،  نشانی 
با  گردشکار:  مطالبه   خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  نعمتی  علیرضا  آقای 
اعالم  ضمن  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت 
رای صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی   ختم 

 می نماید. 
رای قاضی شورادر خصوص دادخواست ابراهیم قرهی قهی بطرفیت آقای علیرضا 
های  شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  یال  ر  60/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  نعمتی 
عهده   94/7/30 مورخ   92191729447 و   94/6/30 مورخ   12-92191729446
بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
ابرازی  و مستندات  قبال  دعوی  در  و  انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
 ،310  ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 و   198 و   519 مواد  استناد  به 
249  قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
یال به عنوان خسارت  یال بعنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و ده هزار ر ر
یخ سر رسید چکها لغایت زمان  دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تار
و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
حقوقی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  وز  ر  20 مدت  سپس  و  شعبه  این  در 
اصفهان می باشد. قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان  حسن پورتادی    

5770/ م الف
ابالغ رای

رسیدگی  مرجع   95/2/12 مورخ   145 دادنامه:  شماره   705/94 ونده:  پر کالسه 
شعبه بیست و ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خانم فاطمه نیلوفری 
زند رضا نشانی لردگان ـ میدان شهید مطهری ـ کوی احمد ـ پالک 18  اصفهانی فر
جنب  ـ  سیمین  راه  سه  ـ  اصفهان  نشانی  مصطفی  زند  فر مستاجران  الهام  وکیل: 
زند غالمرضا  ین ـ ساختمان آرش ـ طبقه 4 ـ واحد 2 خوانده: جواد فاتحی فر پمپ بنز
 40/000/000 مبلغ  به  جمعًا  چک  فقره  دو  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی 
بانک  و 178513 مورخ 94/3/20  یال به شماره های 178517 مورخ 94/7/20  ر
یه مشورتی اعضا  ونده و اخذ نظر زی  گردشکار: با عنایت به محتویات پر کشاور
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورادر خصوص دادخواست فاطمه نیلوفری 
یال وجه  اصفهانی به طرفیت آقای جواد فاتحی بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ر
دو فقره چک به شماره های 178517 مورخ 94/7/20  و 178513 مورخ 94/3/20 
به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  زی  کشاور بانک  عهده 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده/ خواندگان 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
می¬کند.  حکایت  را  خواهان  به  خواندگان   / خوانده  ذمه¬ی  اشتغال  از  حکایت 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 519 و 198 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 249  قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ 
پرداخت  و  خواسته  اصل  بعنوان  یال  ر میلیون  چهل  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 
و  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  یال  ر هزار  پنج  و  سی  و  سیصد 
رسید لغایت زمان  یخ سر حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تار
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
در محاکم حقوقی اصفهان  نظرخواهی  قابل تجدید  وز  ر  20 و سپس مدت   شعبه 

می باشد. 
قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان  حسن پورتادی    5774/ م الف

ابالغ رای
رسیدگی:  مرجع   95/2/9 مورخ   200 دادنامه:  شماره    1976/94 ونده:  پر کالسه 
نشانی:  پور  ثابت  رضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   32 شعبه 
حسینی  جواد  ک  عنایتی،  شهید  ک  ـ  سلمانی  شهید  خ  ـ  بهمن   22 خ  ـ  اصفهان 
محتشم  ابتدای  ـ  وحید  خ  ـ  اصفهان  نشانی:  دانشجور  رضا  وکیل:   37 پالک  ـ 
صادقی  علی  آقای  دفتر  ـ   7 واحد  ـ   4 ط  ـ  عقیق  ساختمان  )دقیقی(  کاشانی 
چک  وجه  مبلغ  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  بیدرام  احمد  خوانده: 
اعالم  ضمن  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی   ختم 

می نماید. 
آقای  طرفیت  به  پور  ثابت  رضا  آقای  دعوی  خصوص  شورادر  قاضی  رای 
های  شماره  به  چک  وجه  یال  ر  24/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بیدرام  احمد 
زی به انضمام مطلق خسارات  24/000/000 مورخ 94/9/15 به عهده بانک کشاور
و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی، 
صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
و دفاعیات مستند و محکمه  و هیچگونه الیحه  قانونی در جلسه حضور نداشته 
ده لذا  د ابراز و ارایه ننمو پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 312 و 314 
قانون تجارت و 198، 515، 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
یال بابت  یال بابت اصل خواسته و 380/000 ر خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ر
وم و حق  ینه نشر آگهی با احتساب مرحله اجرا در صورت لز ینه دادرسی و هز هز
رسید چک های  یخ سر الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  موصوف  94/9/15 تا تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  مرجع و ظرف بیست ر

 می باشد.
یم نباتی   5765 / م الف قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان ـ مر

    



امام جمعه شهرضا:

تعامل  همه جانبه با نماینده 
مردم شهرضا و دهاقان 
وظیفه ای همگانی است

  حمایــت و تعامــل همه جانبــه بــا نماینده 
سرویس شهرضا

 محمدرضا رحمتی

مجلــس  در  دهاقــان  و  شــهرضا  مــردم 
شــورای اســامی به عنــوان وظیفــه ای همگانــی بایــد در 

کار قرار گیرد. دستور 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــیف اهلل یعقوب ــام س ــت االس حج
کــرد:  در جلســه شــورای اداری شهرســتان شــهرضا اظهــار 
روزی  عنــوان  بــه  خرمشــهر  آزادســازی  حماســه  ســالروز 
بیانگــر  ایــران،  ملــت  تاریخــی  در حافظــه  به یادماندنــی 
فرمایــش حکیمانــه امــام خمینــی)ره( اســت در خصــوص 
ک نیســت، بلکــه فتــح  اینکــه »آزادی خرمشــهر، فتــح خــا

ارزش هــای اســامی  اســت«.
عوامــل  درایــت  بــا  و  هوشــمندانه  مدیریــت  افــزود:  وی 
برگــزاری  مرحلــه  دو  در  بازرســی  و   نظارتــی  اجرایــی، 
انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی،  ایــن 
رویــداد بــزرگ را بــه عنــوان حماســه ای مانــدگار در تاریــخ 
ایــن دو شهرســتان  بــه ثبــت رســاند. امــام جمعــه شــهرضا 
بــا بیــان اینکــه پــس از اتمــام فراینــد برگــزاری انتخابــات 
ــی تبدیــل  ــه فضــای رفاقــت و همدل ــد ب عرصــه رقابــت بای
کــرد: رهبــر معظــم انقــاب از حفــظ انســجام  شــود، عنــوان 
بیــن قــوا بــه عنــوان یــک اصــل مهــم و ســازنده یــاد می کنند 
ــل  ــن اص ــف ای ــرای تضعی ــاش ب ــه ت ــک هرگون ــدون ش و ب

مهــم، خیانتــی بــزرگ محســوب می شــود.
ــا بیــان اینکــه نماینــدگان ســابق شــهرضا و دهاقــان  وی ب
گســترده ای بــرای  در مجلــس شــورای اســامی  تاش هــای 
توســعه ایــن دو شهرســتان داشــته اند، متذکــر شــد: فرهنگ 
تجلیــل از خدمتگــزاران مانــدگار بایــد در ســطوح مختلــف 
اینکــه دهمیــن  بــا بیــان  جامعــه ترویــج شــود. یعقوبــی 
فعالیــت  آینــده  اســامی  از هفتــه  شــورای  دوره مجلــس 
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــد، اف ــاز می کن ــمی  آغ ــکل رس ــه ش ــود را ب خ
وظیفــه بایــد از مجموعــه مســئوالن و دســت اندرکاران امــر 
کــه بیشــترین تعامــل و همــکاری   تقاضــا داشــته باشــیم 
را بــا نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان بــه منظور تســریع در 
تحقــق توســعه و تعالــی ایــن دو شهرســتان داشــته باشــند.

در ادامــه ایــن نشســت ســمیه محمــودی، نماینــده مــردم 
شــهرضا و دهاقان در مجلس شــورای اســامی  در ســخنانی 
بــا بیــان اینکــه ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای جوانــان بــه 
ح  عنــوان مهم تریــن مطالبــه ایــن حــوزه انتخابیــه مطــر
بــرای  الزم  زیرســاخت های  تبییــن  کــرد:  اظهــار  اســت، 
ــر اصــل اقتصــاد مقاومتــی  ــدار مبتنــی ب ایجــاد اشــتغال پای
بــه عنــوان مهم تریــن مطالبــه مــردم شــهرضا و دهاقــان 
کار مســئوالن امــر باشــد. بایــد بــه شــکل جــدی در دســتور 

وی افــزود: ســوم خردادمــاه بــه عنــوان یکــی از بارزتریــن 
ــدان  ــی از فرزن ــتگی جمع ــری و ازخودگذش ــق ایثارگ مصادی
ایــن مــرز و بــوم در جهــت حراســت از کیــان ملــی و پاســداری 
بایــد  و  مــی رود  شــمار  اســامی  بــه  اصیــل  ارزش هــای  از 
شــکرگزار ایــن پیــروزی تاریخــی باشــیم. نماینــده منتخــب 
مــردم شــهرضا و دهاقــان در مجلــس شــورای اســامی  بــا 
انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای  اینکــه  بیــان 
اســامی  بــرگ زریــن دیگــری در تاریــخ افتخارات مــردم این 
ــزاری  ــرد: برگ ک ــوان  دو شهرســتان محســوب می شــود، عن
ایــن انتخابــات شــکوهمند بــا همــت و درایــت مســئوالن 
گاهانــه  آ و  هوشــمندانه  حضــور  آن  از  مهم تــر  و  اجرایــی 
اقشــار مختلــف مــردم  در ایــن عرصــه خطیــر محقــق شــده 
ــته  ــزاری شایس ــا خدمتگ ــد ب ــر بای ــئوالن ام ــه مس و مجموع
بــه  اشــاره  بــا  باشــند. وی  بــزرگ  ایــن حماســه  قــدردان 
اینکــه رعایــت اخــاق سیاســی و انتخاباتــی بــه عنــوان 
رکنــی مهــم در جامعــه اســامی  بــه شــمار مــی رود، متذکــر 
شــد: از مجموعــه اعضــا و رؤســای ســتادهای انتخاباتــی در 
کــه ضمــن رعایــت ایــن  شهرســتان های شــهرضا و دهاقــان 
اصــول و قوانیــن زمینــه مشــارکت همه جانبــه مــردم را در 
ایــن فریضــه بــزرگ مهیا کردنــد، تقدیــر و قدردانی می کنم. 
محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه در مکتــب حضــرت علــی)ع( 
امــری  عنــوان  بــه  مادیــات  بــه  وابســتگی  و  دنیازدگــی 
ح اســت، بیــان داشــت: حضــرت علــی)ع(  ناپســند مطــر
ــی را از ســوی  ــل اخاق ــن اص ــم اهمیت تری ک ــت  ــدم رعای ع
گــوار در ســطح جامعــه ذکــر  مســئوالن مســتوجب بــروز آثــار نا
می کننــد و ایــن امــر مهــم بایــد در ســطوح مختلــف جامعــه 
بــه خصــوص در ابعــاد اخاقــی نهادینــه شــود. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه بیــکاری بــه عنــوان مهم تریــن معضــل کنونــی در 
ح اســت، اذعــان  شهرســتان های شــهرضا و دهاقــان مطــر
کــرد: بــا وجــود زیرســاخت های مطلــوب و ایــده آل در ســطح 
ایــن دو شهرســتان بایــد سیاســتگذاری محــوری بــر مبنــای 
جــذب ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی متمرکــز شــود و 
ح آمایــش ســرزمینی در دســتور  ایــن امــر مهــم براســاس طــر
کار قــرار دارد. نماینــده منتخــب مــردم شــهرضا و دهاقــان 
ــی مناســب  ــع آب ــه تامیــن مناب ــا تشــریح اهمیــت توجــه ب ب
گفــت: ایجــاد  بــه منظــور تحقــق توســعه پایــدار در منطقــه 
فضــای آرام و مبتنــی بــر ســامت اجتماعــی از نــکات مهــم 
ــئوالن  کار مس ــتور  ــد در دس ــه بای ک ــت  ــی اس ــب توجه و جال
ــا و  ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــرد.وی  ب ــرار بگی ــتان ق دو شهرس
در  و دهاقــان  ســابق شــهرضا  نماینــدگان  دســتاوردهای 
مجلــس شــورای اســامی  افــزود: بهره گیــری از تجربیــات 
ایــن شــخصیت های برجســته بــه عنــوان یــک اصــل مهــم 

ــرار دارد. ــده ق کار بن ــتور  در دس

شهرضا

 دستگیری عامل راه اندازی كانال 
غیراخالقی در شبكه های اجتماعی

کانالــی غیراخاقــی در  کــه اقــدام بــه راه انــدازی   فــردی 
کــرده بــود، توســط  یکــی از شــبکه های اجتماعــی مجــازی 
شناســایی  اصفهــان  اســتان  فتــای  پلیــس  کارشناســان 
معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ  شــد.  دســتگیر  و 
بیــان  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی 
اجتماعــی  شــبکه های  پایــش  و  رصــد  پــی  در  داشــت: 
صفحــه ای  فتــا،  پلیــس  کارشناســان  توســط   مجــازی 
در یکــی از شــبکه های اجتماعــی مجــازی بــا محتویــات 
غیراخاقــی شناســایی شــد. ایــن مقــام مســئول عنــوان 
انجــام  بــا  پلیــس  ایــن  کارشناســان  بافاصلــه  داشــت: 
از  کانــال  ایــن  کــه  دریافتنــد  خــود  تخصصــی  اقدامــات 
کــه پــس از تحقیقــات  داخــل ایــران مدیریــت مــی شــود 
کن  ســا و  اهــل  15ســاله،  نوجوانــی  کــه  متهــم  نهایــی 
اصفهــان بــود شناســایی و بــه ایــن پلیــس احضــار شــد. ایــن 
ــدارک  ــا م ــه ب ــس از مواجه ــم پ ــزود: مته ــی اف ــام انتظام مق
کــرد و  اقــرار  بــزه انتســابی  بــه  ایــن پلیــس   و مســتندات 
ــرای اینکــه  در بازجویی هــای انجــام شــده بیــان داشــت ب
کــم  کنــد و  در بیــن دوســتان خــود بتوانــد خــود را ثابــت 

کار مجرمانــه زده اســت. نیــاورد دســت بــه ایــن 
معــاون اجتماعــی اســتان اصفهان عــدم نظــارت والدین بر 
گرایــش  فعالیــت رایانــه ای فرزنــدان را از مهم تریــن عوامــل 
مجــازی  فضــای  در  مجرمانــه  اقدامــات  بــه  نوجوانــان 
گفــت: والدیــن بایــد ســواد دیجیتالــی خــود  کــرد و  عنــوان 
را افزایــش دهنــد تــا بتواننــد بــر فرزنــدان نظــارت داشــته 
اینترنــت و شــبکه های  آســیب های  افــزود:  باشــند. وی 
اجتماعــی بــرای نوجوانــان گریبانگیــر والدیــن خواهــد بود؛ 
کــه گوشــی موبایل هوشــمند برای  بنابرایــن از همــان ابتــدا 
کنیــم، بایدهــا و نبایدهــای آن   فرزنــدان خریــداری مــی 
را نیــز بایــد بــه آنــان یــاد دهیــم و آنــان را بــا قوانیــن رایانه ای 

کنیم. آشــنا 

1 میلیارد و 300 میلیون ریال موسیر 
قاچاق در نجف آباد

کشــف 25 تــن  فرمانــده انتظامــی شهرســتان »نجف آبــاد« از 
موســیر قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد و 300 میلیــون ریــال 
گفت وگــو بــا  خبــر داد. ســرهنگ محمدرضــا خدادوســت در 
گاهــی  خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: مامــوران پلیــس آ
شهرســتان »نجف آبــاد« از انبــار مقادیــر زیــادی موســیر تــازه بــا 
خبــر شــدند کــه جهــت بررســی صحت موضــوع به محــل اعزام 
شــدند. وی ادامــه داد: پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی از 
که مقدار 25 تن موســیر  این انبار موســیر بازرســی به عمل آمد 
کشــف شــد. ســرهنگ خدادوســت ارزش موســیر ها   قاچــاق 
کــرد و بیــان داشــت:  را 1 میلیــارد و 300 میلیــون ریــال عنــوان 
کشــاورزی  کارشناســان منابــع طبیعــی و جهــاد  برابــر اعــام 
 ایــن موســیر ها از منابــع طبیعــی شهرســتان فریــدن و یکــی 
از اســتان های همجــوار بــه ایــن شهرســتان منتقــل شــده اند. 
 ایــن مقــام انتظامــی افــزود: در ایــن زمینــه یــک نفــر دســتگیر 
و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده 

. شد

 عدم رعایت حق تقدم 
مرگ موتورسوار را رقم زد

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از برخــورد 
یــک دســتگاه اتوبــوس ولــوو بــا یــک دســتگاه موتورســوار 
کــب موتورســیکلت خبــر داد. ســرهنگ  و جــان باختــن را
گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری  کریمــی در  جهانگیــر 
ــهر  ــی ش گفــت: مامــوران پلیــس راهنمایــی و رانندگ پلیــس 
ــاد« از برخــورد یــک دســتگاه اتوبــوس مســافربری  »نجف آب
بــه  بافاصلــه  کــه  شــدند  خبــر  بــا  موتورســیکلت  یــک  بــا 
ــن  ــر ای ــفانه در اث ــه داد: متاس ــدند. وی ادام ــزام ش ــل اع مح
کــه فــردی 55ســاله  کــب موتــور ســوار  حادثــه رانندگــی، را
کریمــی افــزود:  بــود، جــان خــود را از دســت داد. ســرهنگ 
 کارشناســان پلیــس راه، علــت وقــوع ایــن حادثــه رانندگــی 
ــرده  ک ــام  ــوار اع ــط موتورس ــدم توس ــق تق ــت ح ــدم رعای را ع
انــد. معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان 
نقلیــه  وســایل  راننــدگان  کلیــه  کــرد:  توصیــه  پایــان  در 
مخصوصــا موتورســواران بایــد مقــررات راهنمایــی و رانندگــی 
کننــد و هــرگاه راننــده ای بخواهــد از تغییــر مســیر  را رعایــت 
دهــد، بایــد ســه اصــل مهــم را مدنظــر قــرار دهــد: 1( اســتفاده 
 از راهنمــای ســمت مربوطــه قبــل از هرگونــه تغییــر مســیر 
2( لــزوم حــذف نقطــه کــور حیــن حرکــت و 3( تغییــر مســیر بــا 

رعایــت حــق تقــدم اتومبیــل کنار دســت.

 توقیف اتوبوس ولوو 
با 50 فقره تخلف

کــه بیــش از 24 میلیــون  یــک دســتگاه اتوبــوس مســافربری 
ریــال جریمــه پرداخــت نشــده و 50 فقــره تخلــف حادثه ســاز 
پارکینــگ  بــه  و  توقیــف  بــود،  شــده  ثبــت  آن  پرونــده  در 
کریمــی، معــاون اجتماعــی  منتقــل شــد. ســرهنگ جهانگیــر 
ــگاه  ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــتان در گفت وگ ــی اس ــی انتظام فرمانده
گفــت: مامــوران پلیــس راه »نایین-اصفهــان«  خبــری پلیــس 
کنتــرل خودروهــای عبــوری یــک دســتگاه اتوبــوس  حیــن 
کردنــد. وی  ولــوو را جهــت بررســی مــدارک راننــده متوقــف 
ادامــه داد: در اســتعام از ســوابق ایــن خــودرو مشــخص شــد 
دارای 24 میلیــون و 450 هــزار ریــال جریمــه پرداخــت نشــده 
کــه بافاصلــه توقیــف و  و 50 فقــره تخلــف حادثه ســاز اســت 
بــه پارکینــگ منتقــل شــد. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: 
خــودرو  ایــن  توســط  صورت گرفتــه  تخلفــات   بیشــترین 
کریمــی در پایــان  تخطــی از ســرعت مجــاز اســت. ســرهنگ 
ــغ جریمــه  ــه مبل ک ــی  ــون در صورت ــرد: طبــق قان ک ــان  خاطرنش
راهنمایــی  پلیــس  برســد،  ریــال  میلیــون   10 بــه   خودرویــی 
و رانندگــی مراتــب را بــه مالــک خــودرو اعــام می کنــد و چنانچه 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ ابــاغ، مالــک خــودرو بــرای 
پرداخــت جریمــه اقــدام نکنــد، خــودرو توقیــف و از تــردد آن 

جلوگیــری خواهــد شــد.

حوادث شنبه 8 خردادماه  1395

 بــا حضــور اســتاندار اصفهــان و مســئوالن 
برخوار

لیال داوری
ح عمرانــی بــا  شهرســتان برخــوار 4 طــر
شــد.  افتتــاح  ریــال  ۱۲۶میلیــارد  بــر  افــزون  اعتبــاری 
شــهرداری  پیــروزی  و  مقاومــت  هفتــه  بــا  همزمــان 
بــا  گمنــام  شــهدای  یادمــان  تکمیــل  بــه  دولت آبــاد 
اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد و 400 میلیــون ریــال و 
زیربنــای 90 متــر و 400 متــر مربــع محوطه ســازی اقــدام 
ح بــا حضــور زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان و  کــرد. ایــن طــر
نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی 

 افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
ســال  هشــت  جانبــازان  از  فتاحــی  حســین  حــاج 
شــهر  شــهدای  گفــت:  آییــن  ایــن  در  مقــدس  دفــاع 
جنــگ  زمــان  در  کــه  هســتند  کســانی  دولت آبــاد 

یکــی  و  دادنــد  نشــان  خــود  از  زیــادی  رشــادت های 
در  کــه  اســت  زارعــان  عبدالــرزاق  شــهید  آن هــا  از 
داشــت؛  بســزا  نقشــی  خرمشــهر  آزادســازی  جریــان 
کــه وی بــه عنــوان فرمانــده زرهــی لشــکر  بــه طــوری 
رزمنــدگان  بــه  زیــادی  دلگرمــی   حســین)ع(  امــام   14 

می داد. 
شــهرداری  تکمیلــی  پروژه هــای  افتتــاح  ادامــه  در 
گفــت:  دولت آبــاد  شــهردار  اطهری فــر،  دولت آبــاد 
کــه بــا  بوســتان مــادر یکــی دیگــر از پروژه هایــی اســت 
رســید.  بهره بــرداری  بــه  اصفهــان  اســتاندار  حضــور 
هــر  ســبز  فضــای  ســرانه  مــادر  بوســتان  تکمیــل  بــا 
شــهروند دولت آبــادی از 13/8 متــر مربــع بــه 18 متــر 

رســید.  نفرخواهــد  هــر  ازای  بــه  مربــع 

در  مــادر  بوســتان  داشــت:  اظهــار  اطهری فــر  علیرضــا 
زمینــی بــه مســاحت 120 هــزار متــر مربــع و بــا اعتبــار 100 

ــال احــداث شــده اســت.  ــارد ری میلی
ح هــای  طر دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  دولت آبــاد  شــهردار 
خیابان هــای  آســفالت  و  زیرســازی  گفــت:  تکمیلــی 
دیگــر  از  دولت آبــاد  شــهر  و  صنعتــی  منطقــه  اصلــی 
کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 25 میلیــارد  پروژه هایــی اســت 
ریــال هزینــه بــا حضــور مســئوالن شهرســتان و اســتاندار 

رســید. بهره بــرداری  بــه  اصفهــان  محتــرم 
شــهرداری  اقــدام  دســت  در  ح هــای  طر دیگــر  از  وی   
را تکمیــل بــاغ بانــوان دولت آبــاد دانســت و افــزود: در 
کــه بــه مــردم  تــاش هســتیم تــا بتوانیــم وعده هایــی را 

کنیــم.   داده ایــم، عملیاتــی 

همزمان با هفته مقاومت و ایثار؛

 بهره برداری از 4 پروژه عمرانی 
در دولت آباد

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

ســـــال دوم        شمـــاره 164

امام علی علیه السالم: 

گوش خود را به شنیدن خوبى  ها عادت بده و به آنچه که 

بر صالح و درستی تو نمی  افزاید، گوش مسپار؛ زیرا این کار 

موجب زنگار دل ها و سرزنش می  شود.

)غررالحکم، ص215(

-«  حدیث روز   »-

مدیــر عامــل آبفــا در دومیــن یــادواره ۱30 شــهید خانــواده شــرکت آبفای 
کــه روز  کبــر)ع(  گفــت: در روز والدت حضــرت علی ا اســتان اصفهــان 
ــواده  ــهید خان ــادواره ۱30 ش ــن ی ــت، دومی ــده اس ــذاری ش ــوان نامگ ج
ــام  ــق اع ــر طب ــه ب ک ــرا  ــد؛ چ ــزار ش ــان برگ ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ش
کــز ذی صــاح حــدود 90 درصــد شــهدای 8 ســال دفــاع مقــدس  مرا
گذاشــتند  کــه جانشــان را در طبــق اخــاص  جــوان بوده انــد؛ جوانانــی 

کنیــم. کنــون مــا بــا آرامــش و آســایش زندگــی  تــا ا
مهنــدس امینــی افــزود: مــا بایــد رهــروان واقعــی شــهدا باشــیم و بــا 
ــا  ــا ب کنیــم ت ــار  ــد و دیدگاه هــای شــهدا رفت ــرداری از منــش، عقای الگوب
پاســداری از خــون شــهدا ِدیــن خودمــان را بــه ایــن ایثارگــران 8 ســال 
کــرده باشــیم. وی تجلیــل از مقــام شــهدا را بســیار  دفــاع مقــدس ادا 
در  شــهدا  شــامخ  مقــام  از  تجلیــل  کــرد:  اعــام  و  دانســت  ضــروری 
کنــون در  کــه هــم ا ــازه زمانــی بســیار حایــز اهمیــت اســت؛ چــرا  ایــن ب
کشــورهای اروپایــی امنیــت  کشــورهای همســایه و چــه بسا بســیاری از 
کافــی وجــود نــدارد؛ امــا بــه برکــت خــون شــهدا و رشــادت های آنــان 
کشــور  کنــون در صلــح و آرامــش قــرار دارد و امنیــت الزم در  ایــران هم ا
می کننــد  افتخــار  آبفــا  صنعــت  در  فعــاالن  گفــت:  وی  پابرجاســت. 
کارکنــان شــرکت آبفــا  توفیــق ســقایی مــردم ایــران را بــر عهــده دارنــد و 
کــه  درصــدد هســتند بــا تمســک بــه آقــا ابوالفضــل العبــاس)ع( وظایفــی 
ــزاری دومیــن  ــی انجــام دهنــد. در ادامــه برگ ــه خوب ــد ب ــر عهــده دارن ب
یــادواره ۱30 شــهید خانــواده شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان مــادر 
شــهید محمــد معماریــان بــا ذکــر خاطراتــی از ایــن شــهید بزرگــوار بــه 
کــرد و خاطرنشــان ســاخت: شــهید  بخشــی از وصیتنامــه شــهید اشــاره 
ــه  ــه ب ــه اقامــه نمــاز در اول وقــت و توصی ــه ب ــان توصی محمــد معماری
حجــاب خانم هــا داشــت تــا در آخــرت شــرمنده حضــرت زهــرا)س( 
نباشــیم؛ همچنیــن از مــادر خواســته بودنــد کــه بــه هیــچ عنــوان پس از 
مــرگ وی در جمــع بــه گریــه و زاری نپردازنــد؛ زیــرا حضــرت زینب)س( 
در واقعــه کربــا ۱8 تــن از عزیــزان خــود را فــدا کــرد، امــا اســتوار در مقابــل 
دشــمنان ایســتادگی و از حــق و حقــوق آنــان دفــاع کــرد. در ادامه ســردار 
کشــور بــا ذکــر خاطراتــی در  خراســانی، فرمانــده ســابق بســیج ســازندگی 
دوران 8 ســال دفــاع مقــدس گفــت: خیلــی از جوانــان امــروزی ناراحــت 
کــه چــرا در دوران دفــاع مقــدس حضــور ندارنــد؛ در  از ایــن هســتند 
ــدن  ــغول جنگی ــوان مش ــزار ج ــوریه 300 ه ــون در س کن ــه هم ا ک ــی  حال
کــه تصــور  کــه دشــمن از جایــی  ــان بداننــد  ــا اســتکبار هســتند. جوان ب
گفــت: اســراییل نقشــه تصــرف  نمی کنــد ضربــه خواهــد خــورد. وی 
کنــون شــیعیان  نیــل تــا فــرات را در سرداشــت؛ امــا نمی دانســت کــه هم ا
کــم هســتند. هدایــت لبنــان بــدون حــزب اهلل امکان پذیــر  در عــراق حا
نیســت و در بیــن همــه مــردم لبنــان، شــیعیان قدرتمنــد هســتند؛ پــس 

تصــورات اســراییل واهــی و پــوچ اســت.

الَة الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ

در تصویر، رسباز شیعه عرا�ق را می بینید که در اطراف فلوجه در حال نماز و عبادت است.

وهای مردمی عراق پس از آزادسازی چندین منطقه در شهر فلوجه واقع در استان  ارتش و ن�ی

وی های خود در این شهر ادامه می دهند. االنبار همچنان به پی�ش
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