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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

ل سعود  ۴ فرمان ضدایرانی آ
به رسانه ها درباره حج

 فرسایش شدید خاک 
کارون در حوزه آبخیز 

 شمارش معکوس 
برای بهره برداری از 7 پروژه 

شاخص عمرانی شهر اصفهان

گاز بزرگ ترین  تامین پایدار 
کشور شرکت فوالدی 

حبیب والی نژاد:

 »ایستاده در غبار« 
را وقف آزادی حاج احمد 
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فائو اعالم کرد:

2.7 درصد غذای 
 جهان در ایران 
به هدر می رود

عناصر حماسه ساز 15 خرداد                                                                      

له
قا

رم
س

نقطــه عطــف  بایــد  را  15 خــرداد    
اســامی  انقــاب  ســرآغاز  و 

مانــگار  تاریــخ  در  کــه  روزی  دانســت؛ 
کــه  نیــز  اســامی  انقــاب  تــا  شــد 
شناســنامه اش را از 15 خــرداد دارد و در آن 
 روز ایــن شناســنامه صــادر گردیــده اســت 
در تاریــخ مانــدگار شــود و راه جهانــی شــدن را 
بــا ســرعت بیشــتر و محتــوای اســام محمدی 
ــامی  ــداری اس ــش بی ــا پیدای ــد و ب ــی کن ط
ــاب  ــن انق ــرداد و ای ــار 15 خ ــی از آث ــه یک ک
اســت، عالــم را متوجــه حقانیــت اســام کنــد؛ 
ــرای  ــروز ب ــربلند و پی ــلمانان س ــه مس درنتیج
ــج(  ــدی موعود)ع ــور مه ــه ظه ــی ک ــام اصل قی
اســت، بــا امیــد و نشــاط و در صــراط مســتقیم 

ــد. ــه گســترش دیــن خــدا بپردازن ب
ــز در  ــت اهمیــت نکوداشــت 15 خــرداد نی عل
ایــن اســت کــه هدایــت و شناســنامه انقــاب 

از آن جــا صــادر شــد...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 خانواده شهدا 
سرمایه گذاری برای روز مبادا کردند

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
 آلودگی هوا 

و افزایش خطر مرده زایی

 نوبت  دوم
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عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه 
آبرسانی منطقه برخوار 

 انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه
 خمینی شهر

موضوع مناقصه

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره  4/9۳/2۳5۶ مورخ 93/8/2 شورای

چاپ  دوم 

عباس مرادی شهردار فوالدشهر

آگهیمزایدهعمومی)نوبتدوم(

 اســامی شــهر در نظــر دارد مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت 
ــد. ــل می آی ــه عم ــوت ب دع

ــاع از  ــت اط ــورخ 95/3/22 جه ــنبه م ــت اداری روز ش ــر وق ــا آخ ــد ت ــت دارن ــان فرص متقاضی

شــرایط و شــرکت در مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

 

ردیف 

اجاره مکان تجاری بازار روز فوالدشهر با 
اجاره هفته ای یک روز

مبلغ پایه کارشناسی جهت اجاره شماره مزایده

 یک روز در هفته )به ریال(

 مبلغ سپرده شرکت موضوع مزایده

در مزایده )به ریال(

 1
95/4421

100/000/۰۰۰4۰/000/۰۰۰
95/3/3

نوبت اول

ــق  ــی مطاب ــه زمین ــر دارد قطع ــاری در نظ ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــهركهای صنعت ــركت ش ش
ــاند: ــروش برس ــه ف ــی ب ــده عموم ــق مزای ــر را از طری شــرایط زی

 آدرس و محل
ملک

متراژ
)متر مربع)

پاک
ثبتی

 نوع
كاربری

 قیمت پایه مزایده
 به ریال)بر اساس

)هر متر مربع

مبلغ تضمین
( )ریال

توضیحات

 شهركرد – بلوار
 حافظ شمالی –
 باالتر از مجتمع
مسكونی نسیم

 2283 فرعی از 2580
11 اصلی

 تجاری
 مسكونی

 و
خدماتی

11/000/0001/42۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 به صورت مفروز

می باشد

آگهیمزایده
شرکتشهرکهایصنعتیاستانچهارمحالوبختیاری

داوطلبــان شــركت در مزایــده مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده و اخــذ اطاعــات تکمیلــی از 
تاریــخ چــاپ اولیــن نوبــت آگهــی لغایــت پایــان وقــت اداری ســه شــنبه مــورخ 1395/03/18 اســناد 
مزایــده را دریافــت و پــس از هماهنگــی و بازدیــد ملــک مــورد مزایــده، پیشــنهاد قیمــت خــود را در 

ســه پاكــت جداگانــه )الــف و ب و ج( بــه شــرح اســناد مزایــده تنظیــم و ارائــه نماینــد.
ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــه ش ــناد: دبیرخان ــت اس ــل دریاف * مح
ــانی:  ــه نش ــات ب ــی مناقص ــگاه مل ــع ادارات، پای ــامان – مجتم ــهركرد  - دروازه س ــانی ش ــه نش ب

www.chb-iec.ir :و ســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی iets..mporg.ir
*محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

*مهلت ارائه پیشنهادها: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/03/29
*زمان بازگشایی: ساعت 9 روز یكشنبه مورخ 1395/03/30 

ــده  ــدگان در مزای ــركت كنن ــی ش ــرای تمام ــده ب ــركت در مزای ــل از ش ــک قب ــد مل ــكان  بازدی ))ام
امكان پذیــر مــی باشــد((
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6 ف مثل فوتبال
گزارش   از

گذشت که  فوتبال ایران در فصلی 

علی الریجانی با ۲۳7 رای موافق 
به عنوان رییس مجلس دهم 

برگزیده شد



عناصر حماسه ساز 15 خرداد                                                                      
ادامه از صفحه یک: 

بــه یقیــن همــه آن چیــزی کــه امــروز ایــران 
عــزت  اســت،  یافتــه  دســت  آن  اســامی  بــه 
قــدرت، شــوکت، اقتــدار ایــن ملــت و کشــور و 
ــام  ــرت ام ــرکا ت حض ــرداد از ب ــود 15 خ ــی خ  حت
روح هللا خمینــی)ره( اســت کــه در واقــع بــا رهبــری 
الهــی و پیامبرگونــه خــود توانســت انقــاب اســامی  
را در دنیــا ســربلند و بــا اندیشــه های نــاب محمــدی 
ــذاری  ــرایط بنیانگ ــخت ترین ش ــام را در س ــن نظ ای
ــرداد  ــاز 15 خ ــر حماسه س ــی از عناص ــذا یک ــد؛ ل کن
امــام)ره( اســت؛ او کــه ایســتادگی در برابــر تحمیــل 
ــا  ــردن ب ــازش نک ــی و س ــای خارج ــوذ قدرت ه و نف
ایــن قدرت هــا از خصوصیــات خــط فکــری اش بــود 
و در همــان زمــان و ســخنرانی معروفــی کــه 13 
ــاه  ــخص ش ــه ش ــه ب ــد، ن ــراد فرمودن ــرداد 42 ای خ
و خانــدان پهلــوی کــه بــا اســراییل کــه عنصــر اصلــی 
مخالفــت بــا اســام بــود و هســت بــا عتــاب شــدید 
برخــورد کردنــد و در واقــع ریشــه اصلــی معانــدت بــا 
ــه  ــد ک ــردم فهماندن ــه م ــد و ب اســام را نشــانه رفتن
شــاه عــددی نیســت؛ بلکــه نوکــر سرســپرده ای 
او  اســتکبار  و  اســراییل  و  آمریــکا  کــه   اســت 
را هدایــت می کننــد تــا اســام و مســلمانان ایــران در 
ضعــف بماننــد و نتواننــد رشــد کننــد؛ بــه قــول امــام 
اســراییل نمی خواهــد ایــران دانشــمند داشــته باشــد 

ــز نمی خواهــد. ــون نی و اکن
مــا امــروز بایــد توجــه کنیــم کــه شــخصیت تاثیرگذار 
امــام خمینــی همــواره بــر شکســتن حصــار تحجــر 
ــه  ــزام ب ــامی  و الت ــل اس ــم و عم ــاط در فه و التق
ــه  ــت و ب ــرار داش ــدی)ص( اص ــاب محم ــام ن اس
همیــن دلیــل حفــظ نظــام در راس تاکیــدات ایشــان 

ــرار دارد. ق
 15 حماسه ســاز  عناصــر  از  دیگــری کــه  عنصــر 
خــرداد محســوب می شــود، مــردم هســتند؛ مــردم 
مســلمانی کــه در پــی قیــام امــام بــه حرکــت 
درآمدنــد و بــه پیــروی از امــام و روحانیــت از 
ــاب  ــا انق ــتند ت ــای ننشس ــد از پ ــه بع ــال 42 ب س
اســامی  بــه پیــروزی رســید؛ مردمــی  کــه در همــه 
ــرداد  ــان 15 خ ــاب از هم ــای انق ــل و دوره ه مراح
42 تــا 22بهمــن 57 و از آن روز تــا بــه امــروز از 
ــا انقــاب  ــد ت هیــچ ایثــار و مجاهدتــی دریــغ نکردن
ــا حضــور دایمــی  مــردم  متولــد شــد. انقابــی کــه ب
و حمایــت مستمرشــان از آن  و پیــروی خالصانــه از 
ــد  ــود را می پیمای ــراز و نشــیب خ ــر ف ــری، راه پ  رهب
و انســان های مظلــوم و تحــت ســتم دنیــا را بــا 

خــود همــراه می کنــد. 
عنصــر  خلــق  در  مــردم  یعنــی  عنصــر،  ایــن 
ــا  ــی ایف ــش اساس ــت، نق ــهادت اس ــه ش ــوم ک س
می کنــد. در حقیقــت اگــر مــردم بــرای رســیدن 
ــانی و  ــاده جانفش ــل، آم ــام راح ــای ام ــه آرمان ه ب
ــد می شــد ــه متول ــاب ن ــن انق ــد، ای  شــهادت نبودن

اول  نقطــه  در  بلکــه  می رســید؛  اینجــا  بــه  نــه 
نمی رســید.  جایــی  بــه  و  می مانــد 

اینکــه امــام فرمودنــد ملتــی کــه شــهادت دارد 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــر همی ــر ب ــدارد، ناظ ــارت ن اس
ــا  ــی ایف ــش اساس ــردم نق ــهادت طلبی م ــر ش عنص
معنــوی  پیوندهــای  اعتبــار  ایــن  بــه  می کنــد؛ 
توده هــای مســلمان بــا مرجعیــت دینــی و فرهنــگ 
مــی رود  و  گرفــت  شــکل  تشــیع  ظلم ســتیزی 
ــه  ــزوی و انســان ها را ب اســتکبار را خانه نشــین و من

ــد. ــدوار کن ــدوی امی ــت مه عدال

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

با رای نمایندگان ملت:

علی الریجانی با ۲۳۷ رای 
موافق به عنوان رییس مجلس 

دهم برگزیده شد
ــم اجاســیه اول  ــس دای ــوان ریی ــه عن ــی ب ــی الریجان عل
مجلــس شــورای اســامی  در دوره دهــم برگزیــده شــد. به 
گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خانــه ملــت انتخابــات 
ــرداد(  ــنبه، 11 خ ــروز )سه ش ــس دی ــه مجل ــت رییس هیئ
برگــزار شــد و دکتــر علــی الریجانــی بــا 237 رای موافــق 
بــه عنــوان رییــس دایــم اجاســیه اول مجلــس شــورای 
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــاب ش ــم انتخ ــامی  در دوره ده اس
گــزارش مصطفــی کواکبیــان نیــز بــرای ریاســت مجلــس 
ــد.  ــب 11 رای ش ــه کس ــق ب ــه موف ــود ک ــده ب ــد ش کاندی
ــروز مجلــس شــورای اســامی  همچنیــن در نشســت دی
ــی  ــق و عل ــب 158 رای مواف ــا کس ــکیان ب ــعود پزش مس
مطهــری بــا کســب 133 رای موافــق از مجمــوع 273 رای 

ــواب اول و دوم انتخــاب شــدند.  ــوان ن ــه عن ب
ــا 165 رای ــی ب ــوری تازیان ــد آش ــاس محم ــن اس ــر ای  ب

بهــروز نعمتــی بــا 154 رای و محمــد قســیم عثمانــی بــا 
138رای از مجمــوع 278 رای ماخــوذه، توانســتند اکثریــت 
آرا را بــرای جایــگاه ناظــران بــه دســت آورنــد؛ عــاوه بــر 
ــین  ــید امیرحس ــا 146 رای، س ــب ب ــا کات ــن غامرض ای
ــا  ــرزاده ب ــر رنجب ــا 146 رای، اکب ــمی  ب ــی زاده  هاش قاض
احمــد  رای،  بــا 135  رای، علی اصغــر یوســف نژاد   140
امیرآبــادی فراهانــی بــا 125 رای و محمدعلــی وکیلــی بــا 
124 رای و از مجمــوع 275 رای ماخــوذه توانســتند بــا 
ــت رییســه مجلــس  ــران هیئ ــوان دبی ــه عن ــت آرا ب اکثری

انتخــاب شــوند.

خبر

  15 خرداد سالروز تبلور 
نهضتی دینی و جهانی         

 
 استاد و محقق دانشگاه

جواد قاسمی
15 خــرداد، نقطــه عطفــی اســت 
در تاریــخ معاصــر؛ نمــوداری اســت از پیونــد معنــوی 
از احســاس  توده هــای عظیــم مــردم مــا، واکنشــی 
ــه  ــی  ك ــتن مردم ــه پاخواس ــی از ب ــان، نمایش ــی آن مذهب
ــد و تجســمی  ــن بركنن ــم و ســتم را از ب می خواســتند ظل

ــیعه.  ــخ ش  از تاری
ــه  ــی ب ــامی نهضت ــورهای اس ــک از كش ــلما در هیچ ی مس
ــران كــه از ســال 42  عمــق و وســعت نهضــت اســامی  ای
آغــاز شــده اســت، وجــود نــدارد. ایــن تحــرک، صددرصــد 
بــه نیروهــای اســامی  تعّلــق داشــت. هیــچ گــروه و دســته 
ــن روز نیســت.  ــی ســهمی  در ای ــی مدع ــی و غیرمذهب مل
ــن  ــزه ای ــوی انگی ــه های معن ــی و ریش ــات درون احساس
ــود و از قبــل صف آرایــی و برنامه ریــزی معمــول  برپایــی ب

ــت.  ــازمان ها را نداش س
ایــن حركــت عظیــم در حقیقــت تولــد یــک نهضــت جهانی 
ــرداد  ــق 15 خ ــرم 1383 مطاب ــب 12 مح ــه در ش ــود ك ب
ــه  ــاه ب ــم ش ــتی رژی ــیانه و فاشیس ــه وحش ــا حمل 42 ب
ســنگر روحانیــت آغــاز شــد. پــس از دســتگیری حضــرت 
ــه  ــترده ب ــوش و گس ــورت خودج ــه ص ــردم ب ــام)ره( م ام
ــی  ــن و جهان ــق و بنیادی ــت عمی ــت، حرك ــری روحانی رهب
خــود را آغــاز كردنــد؛ شــهرهای قــم، تهــران شــیراز و دیگــر 
ــام خونیــن و  ــه ایــن قی شــهرها یكــی پــس از دیگــری ب
عاشــورایی پیوســتند؛ ایــن قیــام گرچــه بــه فوریــت نتیجــه 
قطعــی نــداد، ولــی آثــار بســیار باقــی گذاشــت كــه عبــارت 

ــود از: ب
1-تبلیــغ و گســترش روحیــه شــهادت طلبی، جهــاد و 
مبــارزه و انقابیگــری در مــردم. شــهادت مــردم شــهرهای 
ــان  ــام و شــهادت دهقان ــت و قی ــت حرك ــف و كیفی مختل
حركــت  از  خوبــی  نمونــه  باقرآبــاد،  پــل  در  ورامیــن 

بســیج گونه ایــن نهضــت اســت.
ــری  ــت و رهب ــردم از روحانی ــت م ــری و تبعی 2-والیت پذی
ــال داشــت، اعتصــاب  ــه دنب ــه ب ــی ك ــار مثبت نهضــت و آث
ــران  ــه ته ــا ب ــرت علم ــرداد 42، مهاج ــری در 21 خ سراس
ــام در 11  ــب آزادی ام ــر موج ــی  دیگ ــای مردم و حركت ه
مــرداد 42 شــد و ســیل خروشــان جمعیــت بــرای دیــدار 
ــه وحشــت انداخــت و  امــام در آن زمــان، رژیــم شــاه را ب
مجبــور ســاخت كــه امــام را در یــک منــزل شــخصی تحــت 

نظــر و مراقبــت شــدید قــرار دهــد. 
و  فراگیــری  دلیــل  بــه  نهضــت  شــدن  3-جهانــی 
گســتردگی آن. اعامیــه اعتراض آمیــز شــیخ محمــود 
ــه شــاه  شــلتوت، رییــس دانشــگاه االزهــر و تلگــراف او ب

ــر  ــراق و درگی ــه ع ــای علمی ــترده حوزه ه ــای گس حركت ه
كــردن ســازمان های جهانــی در ایــن قضیــه، شــاهد ایــن 

مطلــب اســت. 
ــت  ــر سیاس ــد ب ــت و تاكی ــه نهض ــتقال همه جانب 4-اس
نــه شــرقی نــه غربــی و اســامیت نهضــت. ایــن قیــام از 
ــی و ضــد  ــی  ارتجاع ــد امپریالیســم و كمونیســم، قیام دی
اصاحــات  بــه شــمار می رفــت و از ســوی هــر دو ابرقــدرت 
مــورد هجــوم واقــع شــد كــه ایــن خــود بزرگ تریــن 
ویژگــی ایــن نهضــت در بیــن تمامــی  نهضت هــای اســامی 
 تــا آن زمــان بــود. گرچــه بــه گفتــه شــهید مطهــری 
امپریالیســم و كمونیســم دو لبــه یــک قیچــی بــرای قطــع 
اســام بودنــد، ایــن نهضــت بــه منزلــه یــک تبــر ابراهیمــی 

ــور پیوســت. ــه ظه ــر دو ب ــرای ریشــه كن ســاختن ه  ب
5-بســیج عمومــی  نیروهــای مذهبــی بــا بهره گیــری 
از سیســتم روحانیــت و مســاجد. »رابــرت گراهــام« از 
 نویســندگان آمریكایــی در رابطــه بــا نقــش روحانیــت 

و مسجد در مبارزات مردم ایران چنین می نویسد:
ــیعه در  ــت )ش ــه روحانی ــت ك ــن اس ــر ای ــت ام »واقعی
ــیار  ــاط بس ــد و ارتب ــی کردن ــردم زندگ ــان م ــران( در می ای
ــا آن هــا داشــتند و درنتیجــه از احساســات  ــری ب نزدیك ت
ــد. مســجد جــزو الینفــک  توده هــا آگاهــی بیشــتری دارن
زندگــی توده هــای مــردم و بــازار اســت؛ زمانــی كــه 
ــد  ــت می كن ــت مخالف ــت های دول ــا سیاس ــت ب روحانی
نظــرات آن هــا دارای آن چنــان مشــروعیتی اســت كــه 
ــه  ــورد توج ــتبدادی م ــرایط اس ــخت ترین ش ــی در س حت
ــی  ــبكه ارتباط ــر ش ــرف دیگ ــرد؛ از ط ــرار می گی ــردم ق م
ــه  ــا هم ــاس ب ــدرت تم ــجد، ق ــتم مس ــت و سیس روحانی
اقشــار مــردم را بــرای آن هــا فراهــم می كنــد. در ایــن برهــه 
حســاس انقــاب نیــز بــرای تــداوم ایــن نهضــت مقــدس 
و ناکامی دشــمن در جنــگ نــرم، بایــد شــبکه عظیــم 
ــذار  ــر تاثیرگ ــا قش ــاط ب ــژه ارتب ــت، به وی ــی روحانی ارتباط
جــوان تقویــت شــود و جایــگاه معنــوی روحانیــت متعهــد 
 و انقابــی شــیعه علی رغــم تــاش دشــمنان محفــوظ 

بماند. 

یادداشت

بــه  در مذاکــرات مربــوط  آل ســعود   کارشــکنی 
حــج امســال، در حالــی منتــج بــه تصمیــم منطقــی 
ــن مراســم  ــدم حضــور در ای ــر ع ــی ب کشــورمان مبن
ــادی را در  ــات زی ــکنی ها اختاف ــن کارش ــه ای ــد ک ش

ــت. ــته اس ــی داش ــعودی در پ ــار س درب
ــدد  ــه درص ــاض ک ــن، ری ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
تحمیــل شــروط غیرعقانــی خود بــه دولــت جمهوری 
غیرعزتمندانــه  حجــی  تحقــق  و  اســامی  ایــران 
بــرای حجــاج کشــورمان بــود، نه تنهــا بــه هــدف 
ــون  ــه هم اکن ــت ک ــت نیاف ــه دس ــن زمین ــود در ای خ
مواجهــه  و  برخــورد  از  ناشــی  ســوء  تبعــات  بــا 
 سیاســی خــود بــا مقولــه حــج دســت و پنجــه نــرم 

می کند.
ــس از  ــه پ ــد ک ــام کردن ــع آگاه اع ــاره مناب در این ب
تصمیــم قطعــی جمهــوری اســامی  ایــران مبنــی بــر 
ــده ای از  ــال، ع ــج امس ــم ح ــور در مراس ــدم حض ع
ــات  ــدادی از مقام ــی تع ــعودی و حت ــاهزادگان س ش
ــار  ــود را از رفت ــی خ ــتان نارضایت ــج عربس وزارت ح
سیاســی و بــه دور از عقانیــت مقامــات ارشــد دربــار 

اعــام کرده انــد.
ــن  ــد ب ــاهزاده »محم ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
نایــف«، ولیعهــد در آســتانه برکنــاری و »محمــد 

ــود  ــد خ ــعی دارن ــین وی س ــلمان«، جانش ــن س  ب
هیئت هــای  مذاکــرات  در  کارشــکنی  اتهــام  از  را 
ــر  ــخ دیگ ــرده و در پاس ــرا ک ــعودی مب ــی و س ایران
ــر  ــردن یکدیگ ــر گ ــر را ب ــار، تقصی ــاهزادگان درب  ش

بیندازند.
بــه رســانه های  دربــار  دیگــر مقامــات  از ســوی 
ــی  ــن رســانه های قطــری و امارات ســعودی و همچنی

 وابســته بــه خــود دســتور داده انــد تــا 4 محــور 
و گزارش هــای خــود درخصــوص  تحلیل هــا  در  را 
رخدادهــای بــه وجــود آمــده در مراســم حــج امســال 

ــد. ــرار دهن در دســتور کار ق
مــوارد تاکیــد شــده در ایــن دســتور العمــل کــه 
ــمی  ــام رس ــس از اع ــاه و پ ــنبه ۹ خردادم روز یکش
ــر عــدم حضــور حجــاج  ــی ب  مقامــات کشــورمان مبن

رســانه ها  بــه  امســال  حــج  مراســم  در  ایرانــی 
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــت، ب ــده اس ــره ش مخاب

الــف( در تحلیل هــا و گزارش هــا بایــد جمهــوری 
اســامی  ایــران بــه عنــوان مقصــر اصلــی عــدم 
قلمــداد  ایرانیــان  بــرای  امســال   برگــزاری حــج 

و معرفی شود.
شــروط  بیــان  حــق  رســانه ها  از  هیچ یــک   ب( 
ــا  ــای ب ــل قرآن ه ــدم حم ــوص ع ــعود درخص آل س
ــب  ــدم نص ــی، ع ــط زوار ایران ــی توس ــه فارس ترجم
ــی، عــدم حضــور  ــگاه زوار ایران ــر جای ــران ب پرچــم ای

ــدارد. ــات و... را ن ــا و عرف ــی در من ــکان ایران پزش
ج( الزم اســت در تحلیل هــا و گزارش هــای رســانه ای 
بــر روی سیاســی کــردن مقولــه حــج از ســوی ایــران 

مانــور ویــژه ای داده شــود.
د( رســانه ها حــق ندارنــد کمتریــن اشــاره ای بــر 
ــظ  ــر حف ــی ب ــران مبن ــامی  ای ــوری اس ــد جمه تاکی

عــزت زوار ایرانــی در عربســتان داشــته باشــند.
دربــار  مقامــات  تاکیــد کردنــد کــه  آگاه  منابــع 
ــه  ــه هرگون ــد ک ــار داده ان ــه رســانه ها اخط ســعودی ب
عنــوان  چارچــوب  از  خــارج  تحلیلــی  یــا  خبــر 
 شــده منجــر بــه برخوردهــای شــدید بــا آن هــا 

خواهد شد. خبرگزاری مهر

۴ فرمان ضدایرانی آل سعود به رسانه ها درباره حج

ــمنان  ــه دش ــود اینک ــا وج ــت: ب ــات گف ــر اطاع وزی
ــا  ــتند، ام ــامی  هس ــران اس ــه در ای ــال توطئ ــه دنب ب
ــل و  ــی بی بدی ــور امنیت ــن کش ــم در ای ــت حاک امنی

ــت.  ــدار اس پای

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
ــود  ــید محم ــام س ــت االس ــانی دولت،حج اطاع رس
ــور  ــه ط ــمنان ب ــای دش ــرد: توطئه ه ــار ک ــوی اظه عل
مرتــب بــا تــاش ســربازان گمنــام و هم افزایــی 
نیروهــای امنیتــی و قضایــی و بــا هدایت هــای مقــام 
معظــم رهبــری خنثــی شــده و هــر گــروه تروریســتی 
کــه قصــد ضربــه زدن بــه ایــن کشــور را داشــته 
قــرار  زیــر ضربــه  و   باشــد، شناســایی می شــود 

می گیرد.
ــر  ــامی  از نظ ــران اس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ویــژه ای  شــرایط  در  المللــی  بیــن  و  منطقــه ای 
قــرار دارد، اظهــار کــرد: بــا وجــود اینکــه ناامنــی 
در کشــورهای منطقــه مــوج می زنــد، امــا ایــران 
حضــرت  عنایــت  متعــال،  خداونــد  لطــف  بــه 
هللا  آیــت  داهیانــه  رهبــری  و  عصر)عــج(  ولــی 
مصــون و  محفــوظ  ناامنی هــا  از   خامنــه ای 

 است.

 وی ادامــه داد: امنیــت، نعمتــی ناشــناخته اســت و 
تنهــا وقتــی قــدر آن شــناخته می شــود کــه از دســت 

بــرود.
 حجــت االســام علــوی امنیــت را نعمتــی ارزشــمند 
ــظ وحــدت و  ــت: حف ــرای کشــورمان دانســت و گف ب
ــه ســربلندی و عــزت جمهــوری اســامی  اتحــاد، مای

 ایــران اســت.
ــادی  ــاع اقتص ــه اوض ــاره ب ــا اش ــات ب ــر اطاع  وزی
دچــار  ظالمانــه  تحریم هــای  اثــر  در  کــه  کشــور 
ــکات  ــه مش ــود هم ــا وج ــت: ب ــود، گف ــده ب آن ش
اقتصــادی، دولــت یازدهــم بــا برنامه ریزی هایــی 
 کــه انجــام داد، کشــور را بــه نحــو مطلوبــی اداره

 کرد.
و کشــور  مــردم  بــه  آنچــه کــه  داد:  ادامــه   وی 
امنیــت  و  وحــدت  همیــن  می بخشــد،  عــزت 
رهبــری معظــم  مقــام  هدایت هــای  ســایه   در 

 است.

 حجــت االســام علــوی بــا اشــاره بــه آیــات قرآنــی 
مبنــی بــر حفــظ وحــدت و یکپارچگــی اظهــار کــرد: در 
جمهــوری اســامی  ایــران همــه تحــت لــوای پرچــم 
 والیــت فقیــه قــرار داریــم و تفاوت هــای قومــی

سیاســی، مذهبــی و دینــی تاثیــری بــر امنیــت 
نخواهــد گذاشــت. جامعــه 

 وی افــزود: چــون همــه در رکاب والیــت فقیــه 
ــه  ــربلندی جامع ــدت و س ــم وح ــن مه ــتند، ای هس
ــن  ــت همی ــه برک ــرد و ب ــد ک ــدان خواه ــد چن را ص
ــل در  ــت کام ــه امنی ــت فقی ــایه والی ــدت و در س وح

ــت. ــرار اس ــور برق کش
ــت زمینه ســاز  ــه امنی ــان اینک ــا بی ــات ب ــر اطاع  وزی
اشــتغال، رشــد اقتصــادی، علمــی  و پویایــی جامعــه 
پایــدار  امنیــت  اســت، گفــت: در ســایه همیــن 
ســرمایه گذاران  کــه  اســامی  اســت  ایــران  در 
ایــران در  حضــور  بــه  عاقه منــد   خارجــی 

 هستند.

جشــنواره  نخســتین  اختتامیــه 
حــرم  مدافعــان  فیلــم 
حضــور  بــا  سه شــنبه  شــب 
مدافــع  شــهدای  خانواده هــای 
مســئوالن  و  هنرمنــدان  حــرم، 
کشــوری و لشــکری در ســالن 
ســیما  و   صــدا  همایش هــای 
خــود  برنــدگان  و  شــد  برگــزار 

شــناخت. را
وطــن کیمیــای  گــزارش   بــه 

مراســم اختتامیــه نخســتین جشــنواره فیلــم مدافعــان 
همایش هــای  ســالن  در  گذشــته  شــب  حــرم 
ــر از  ــدود 1500 نف ــور ح ــا حض ــیما ب ــازمان صداوس س
ــوری  ــئوالن کش ــانه، مس ــر و رس ــگ، هن ــی فرهن  اهال
ــزار  ــرم برگ ــع ح ــهدای مداف ــواده ش ــکری، خان و لش
محمــدی  المســلمین  حجــت  االســام  و  شــد. 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــس دفت ــی، ریی گلپایگان
ــا بیــان اینکــه لقــب »شــهدای مدافــع  ایــن مراســم ب
حــرم« بســیار زیباســت، گفــت: شــهدای مدافــع حــرم 
ــزه ای  ــاع انگی ــاد و دف ــرای جه ــه ب کســانی هســتند ک
جــز رضــای پــروردگار و دفــاع از حریــم اهــل بیــت)ع( 
ندارنــد. وی تاکیــد کــرد: شــهدای مدافــع حرم کســانی 

جــان  صادقانــه  کــه  هســتند 
خــود را بــه کــف دســت گرفتــه و 
بــه دور از وطــن خودشــان گرچــه 
در وطــن اسامی شــان حضــور 
ــن  ــه جان آفری ــان ب ــتند، ج داش

ــد. ــلیم کردن تس
معظــم  مقــام  دفتــر  رییــس 
ــد  ــر خداون ــزود: تعبی ــری اف رهب
اســت  ایــن  شــهیدان  دربــاره 
هرگــز  و  زنده انــد  آن هــا  کــه 

. نــد نمی میر
ــی  ــدی گلپایگان ــلمین محم ــام  و المس ــت  االس حج
ادامــه داد: مــرده آن اســت کــه در بســتر و در حادثــه 
ــدا کشــته می شــود ــه در راه خ ــی کســی ک ــرد؛ ول  بمی

به تعبیر قرآن و کام الهی زنده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــام معظــم رهب ــر مق رییــس دفت
ــن  ــت ای ــی از خدم ــران اندک ــرای جب ــه ب ــن جلس ای
ــهدای  ــای ش ــه خانواده ه ــاب ب ــت، خط ــهیدان اس ش
مدافــع حــرم اظهــار داشــت: شــما ســرمایه گذاری 
بزرگــی بــرای روز مبادایتــان کرده ایــد و ایــن را بدانیــد 
ــا در  ــما پ ــدون ش ــت ب ــما در روز قیام ــهید ش ــه ش ک

ــنیم ــت. تس ــد گذاش ــت نخواه بهش

فرمانــده انتظامــی  اســتان اصفهــان از آغــاز اجــرای طرح هــای 
ــوی  ــت و پشــتیبانی ق ــا حمای ــا بزهــکاران ب ــه ب تشــدید مقابل
دســتگاه قضایــی خبــر داد و گفــت: در آینــده ای نزدیــک 
ــه  ــردم ارای ــه م ــس ب ــای پلی ــی از موفقیت ه ــای خوش خبره

می شــود. 
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس

ــی  فرماندهــی  ــی، در صبحــگاه عموم ســردار عبدالرضــا آقاخان
موفقیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  
ــار  ــعبان اظه ــارک ش ــاه مب ــی در م ــن فرمانده ــمگیر ای چش
ــرت  ــاص حض ــت خ ــان از عنای ــا نش ــن موفقیت ه ــت: ای داش
بقیــة هللا االعظم)عــج( بــه ســربازان خــود در نیــروی انتظامــی  

دارد.
ــاش  ــد اراذل و اوب ــن بان ــدام بزرگ تری ــه انه ــه ب  وی در ادام
در هفتــه گذشــته اشــاره کــرد و افــزود: اعضــای ایــن بانــد کــه 
2 نفــر از آن هــا بــه هاکــت رســیدند و 5 نفــر نیــز دســتگیر و 
ــراد شــرور و خطرناکــی  ــی شــدند، از اف ــل مراجــع قضای تحوی
ــایش  ــلب آس ــاوز، س ــل، تج ــون قت ــی  چ ــه جرایم ــد ک بودن
ــری و  ــی، زورگی عمومــی، حمــل ســاح ســرد و گــرم، آدم ربای
ــت رســیده  ــه ثب ســرقت مســلحانه در کارنامــه ســیاه آن هــا ب
ــد  ــد می کردن ــردم را تهدی ــت م ــود امنی ــال خ ــا اعم ــود و ب ب
ــع  ــوی مراج ــم از س ــدیدترین حک ــار ش ــون در انتظ و هم اکن

ــتند. ــی هس قضای

 فرمانــده انتظامــی  اســتان اصفهــان ســال ۹5 را ســالی طوفانی 
ــای  ــه طرح ه ــیدن ب ــدت بخش ــا ش ــکاران ب ــه بزه ــه هم علی
ــرد و  ــوان ک ــاش عن ــا اراذل و اوب ــورد ب ــژه برخ ــه ای به وی مقابل
اظهــار داشــت: مقــام معظــم رهبــری در دیــدار اخیــر خــود بــا 
فرماندهــان نیــروی انتظامــی  فرمودنــد تامیــن امنیــت اخاقــی 
و اجتماعــی جامعــه، جــزو وظایــف جمهــوری اســامی  اســت و 
مــن نمی توانــم ایــن موضــوع را رهــا کنــم؛ مظهــر ایــن امنیــت 
و عامــل وســط ایــن میــدان امنیــت نیــروی انتظامــی  اســت؛ 
بیانــات ایشــان نه تنهــا یــک دســتور، بلکــه یــک تکلیــف 
شــرعی و قانونــی اســت و همــه مــا در راســتای تحقــق فرامیــن 

فرمانــده کل قــوا آمــاده هــر ماموریتــی هســتیم.
بــه  کــه  همان طــور  اصفهــان  پلیــس  تاکیــد کــرد:  وی   
مســئوالن اســتان گفتــه بــود از ابتــدای خــرداد شــروع طوفانــی 
ــکاران  ــژه بزه ــکاران، به وی ــا بزه ــه ب ــدید مقابل ــای تش طرح ه
ــردم ــس م ــان نوامی ــاش، مزاحم ــون اراذل و اوب ــاخص چ  ش

ــای  ــا جوان ه ــورد ب ــس، برخ ــای لوک ــردن خودروه دور دور ک
بانــوان دوچرخه ســواری  ثــروت،  غــرور   سرمســت 
بانــوان بی حجابــی  و  بدحجابــی   مشــروب خواری، 

کار  دســتور  در  را  بی عفتی هــا  بعضــی  و  ســگ گردانی 
ــزرگ اراذل و  ــد ب ــا بان ــدم ب ــتین ق ــرار داد و در نخس ــود ق خ
اوبــاش خطرنــاک برخــورد کــرد و شــبکه آن هــا در اصفهــان و 

اســتان های دیگــر متاشــی شــد.

محمدی  گلپایگانی در اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم:
خانواده شهدا سرمایه گذاری برای روز مبادا کردند

فرمانده انتظامی  استان اصفهان مطرح کرد: 
آغاز طرح های تشدید مقابله با بزهکاران در اصفهان

 واکنش شهاب حسینی 
به حمله  رسانه های سعودی

آن هاحتی حج را درست 
مدیریت نمی کنند

ــا  ــت؛ ام ــلحه اس ــرای اس ــی ب ــدار بزرگ ــتان، خری عربس
نتوانســته از لحــاظ فرهنگــی اثــر خوبــی در دنیــا داشــته 

باشــد. 
بــه گــزارش گــروه فرهنگــی خبرگــزاری دانشــجو، نشســت 
رســانه ای عوامــل فیلــم ســینمایی »فروشــنده« بــه 
ــردان ــن کارگ ــور ای ــا حض ــادی ب ــر فره ــی اصغ  کارگردان

ترانــه علیدوســتی و شــهاب حســینی بازیگــران ایــن اثــر 
ــد  ــم را محم ــن مراس ــرای ای ــد. اج ــزار ش ــینمایی برگ س

ــر عهــده داشــت.  ــی ب اطبای
شــهاب حســینی در نشســت خبــری عوامــل فیلــم 
فروشــنده در ارتبــاط بــا مقاله یکی از نشــریات عربســتانی 
مبنــی بــر اینکه خطر شــهاب حســینی از قاســم ســلیمانی 
ــرای مــا بیشــتر اســت، اظهــار کــرد: هرچنــد عربســتان  ب
ــته از  ــا نتوانس ــت، ام ــلحه اس ــرای اس ــی ب ــدار بزرگ خری
لحــاظ فرهنگــی اثــر خوبــی در دنیــا داشــته باشــد. آن هــا 
 حتــی هنــوز نتوانســته اند حــج را درســت مدیریــت

کنند.

دشــمن  گفــت:  کاشــان  اســاتید  بســیج  رییــس 
می خواهــد بــا نفــوذ در بعضــی مراکــز تعیین کننــده 
نظیــر دانشــگاه ها بــه جــای ورود فیزیکــی از راهبــرد ورود 
ــف ســاختن شــتاب علمــی  ــرای متوق ــر و اندیشــه ب فک
ــروی  ــتن نی ــع گام برداش ــت مان ــا در نهای ــد ت ــره جوی  به
انســانی کارآمــد و عالــم کشــور در مســیر تحقــق اقتصــاد 

ــود. ــی ش مقاومت
ــط عمومــی  ــل از رواب ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها  اســاتید   بســیج 
 عالــی کاشــان، غامرضــا حســنی مقــدم در مصلــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــن شهرس ــج( ای ــة  هللا  االعظم)ع بقی
ــاد  ــق اقتص ــاره تحق ــری درب ــم رهب ــام معظ ــه مق دغدغ
ــگ  ــک جن ــه در ی ــرایطی ک ــرد: در ش ــار ک ــی اظه مقاومت
ــا  ــک از م ــر ی ــرد ه ــار اقتصــادی هســتیم، عملک تمام عی
در ایــن جنــگ می توانــد بــر روی سرنوشــت کل کشــور و 

ــذارد. ــر بگ ــام تاثی نظ
ــوزش  ــز آم ــگاه ها و مراک ــاتید دانش ــیج اس ــس بس ریی
ــه  ــادی ب ــگ اقتص ــرد: در جن ــح ک ــان تصری ــی کاش عال
مراتــب آســیب  پذیری بیشــتر اســت و تلفــات عمده تــری 

نســبت بــه جنــگ نظامــی  بــا خــود بــه همــراه مــی آورد.
حســنی مقــدم ســپس بــه عوامــل تشــدید جنــگ 
اقتصــادی پرداخــت و گفــت: در وهلــه نخســت فرهنــگ 
نادرســت اقتصــادی کــه دارای ســه بازیگــر مصرف کننــده 
تولیدکننــده و دولتمــردان اســت می توانــد مشــکل آفرین 

باشــد.

ــا  وی افــزود: رفتــار غلــط اقتصــادی مــردم در مواجهــه ب
جنــگ اقتصــادی دشــمن بــا رفتارهایــی نظیــر اصــرار بــر 
مصــرف کاالی خارجــی، تبدیــل کاالی مصــرف به ســرمایه 
 ماننــد ارز و طــا، احتــکار، اســراف و...صدمــات فراوانــی 

را به بدنه اقتصادی کشور وارد می کند.
ایــن مســئول ســپس بــه نقــش دولــت در آســیب پذیری 

اقتصــادی اشــاره و عنــوان کــرد: واردات ســالیانه 6 میلیارد 
دالر کاالی لوکــس و غیرضــروری ماننــد بدلیجــات و لوازم 
آرایشــی و ورود بیــش از 160 میلیــارد تومــان کاالهایــی که 
تــوان تولیــد آن در داخــل وجــود دارد، تولیــد داخلــی را بــا 

معضــات فراوانــی مواجه ســاخته اســت.
حســنی مقــدم نفــوذ را توطئــه دشــمن بــرای عــدم 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ذکــر و تصریــح کــرد: دشــمن 
می خواهــد بــا نفــوذ در بعضــی مراکــز تعیین کننــده 
نظیــر دانشــگاه ها بــه جــای ورود فیزیکــی از راهبــرد ورود 
ــف ســاختن شــتاب علمــی  ــرای متوق ــر و اندیشــه ب فک
ــروی  ــتن نی ــع گام برداش ــت مان ــا در نهای ــد ت ــره جوی  به
انســانی کارآمــد و عالــم کشــور در مســیر تحقــق اقتصــاد 

ــی شــود. مقاومت
ایــن مســئول تاکیــد کــرد: در ایــن فضا، اندیشــمند کشــور 
ــد  ــه کار و تولی ــد در عرص ــروی توانمن ــه نی ــای آنک ــه ج ب
داخلــی شــود، بــه ابــزار و ســرباز دشــمن مبــدل می شــود 
ــی«  ــوذ »جریان ــت از نف ــا ممانع ــف ب ــن توصی ــا ای  و ب
و »شــبکه ای« در دانشــگاه ها می تــوان گام بلنــدی بــرای 

تحقــق اقتصــاد مقاومتی برداشــت. 

رییس بسیج اساتید کاشان:
دشمن می خواهد با نفوذ در دانشگاه ها مانع تحقق اقتصاد مقاومتی شود

وزیر اطالعات:
ایران اسالمی  از امنیتی پایدار در منطقه برخوردار است

حتما بخوانید!
آغاز طرح های تشدید مقابله با... چهارشنبه 12 خردادماه 21395
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مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان:
در بعضی واحدهای فوالد مبارکه 

 پیشرفت بیشتر از برنامه 
بوده است

 کیمیای وطن مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه اصفهــان 

 گفــت: در واحدهایــی نظیــر گندله ســازی، احیــای مســتقیم
فوالدســازی، ریخته گــری، نــورد گــرم و فــوالد ســبا 3 تــا 10 
درصــد تولیــد بیشــتر از برنامــه صــورت گرفتــه اســت. بهــرام 
ــال  ــه در س ــوالد مبارک ــد ف ــت تولی ــاره وضعی ــبحانی درب س
»اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« گفــت: برنامــه از پیــش 
ــق  ــی ســال محق ــاه ابتدای ــد، طــی دو م ــن شــده تولی تعیی
شــده و در واحدهایــی نظیــر گندله ســازی، احیــای مســتقیم 
فوالدســازی، ریخته گــری، نــورد گــرم و فــوالد ســبا 3 تــا 10 
درصــد تولیــد بیشــتر از برنامــه صــورت گرفتــه اســت. مدیــر 
عامــل فــوالد مبارکــه در ادامــه بــه تشــریح برنامــه صادراتــی 
ــادرات  ــزان ص ــت: می ــار داش ــت و اظه ــگاه پرداخ ــن بن ای
امســال بــه میــزان 1.8 میلیــون تــن پیش بینی شــده و 
امــکان دارد در صــورت بهبــود تقاضــای داخــل، میزانــی از این 
صــادرات، در داخــل مصــرف شــود؛ زیــرا برنامــه اصلــی فــوالد 
ــا  ــزود: ب ــه اف ــاز داخــل اســت. وی در ادام ــع نی ــه، رف مبارک
ــق  ــر طب ــزان صــادرات ب ایــن حــال، در دو مــاه ابتدایــی، می
بودجــه محقــق شــده اســت. ســبحانی دربــاره صحبت هــای 
مطرح شــده در مــورد افزایــش قیمــت ورق و فشــار بــه 
خوانــدن  غیرمنصفانــه  بــا  پایین دســتی،  صنایــع 
صحبت هــای مذکــور گفــت: فــوالد مبارکــه سال هاســت کــه 
ــا صنایــع پایین دســتی نظیــر لوله ســازان در تعامــل اســت  ب
و هم اکنــون نیــز واحدهــای لولــه و پروفیــل جــزو مشــتریان 
اصلــی فــوالد مبارکــه محســوب می شــوند؛ بحث هــای 
مطرح شــده از واقعیــت بــه دور بــوده و جنبــه تبلیغاتــی بــه 
ــور  ــازان کش ــن فوالدس ــس انجم ــت. ریی ــه اس ــود گرفت خ
ــش  ــزود: کاه ــت و اف ــا دانس ــوالد را به ج ــه ف ــع تعرف وض
ــه میــزان 60 درصــد  قیمت هــای جهانــی در ســال گذشــته ب
اغلــب بنگاه هــای بــزرگ تولیــد فــوالد جهــان را بــا چالــش 
ــا کاهــش همزمــان قیمــت مــواد اولیــه  مواجــه کــرد؛ امــا ب

ــی  ــب توجه ــرز  جال ــه ط ــرکت ها ب ــن ش ــود ای ــیه س حاش
کاهــش نیافــت. شــرایط بــرای تولیدکننــدگان داخلــی 
متفــاوت بــود و در کنــار کاهــش 60 درصــدی قیمــت فــروش 
ــرژی و  ــه ان ــد از جمل ــای تولی ــت نهاده ه ــوالت، قیم محص
داخلــی  تولیدکننــدگان  و  یافــت  افزایــش  کار  نیــروی 
نتوانســتند بــه رقابــت قیمتــی بــا محصــوالت وارداتــی 
بپردازنــد و بــازار ایــران مملــو از کاالهــای چینــی، اوکراینــی و 
ــور از  هنــدی شــد. وی در ادامــه تصریــح کــرد: به منظــور عب
ــه  ــع تعرف ــوالد وض ــدگان ف ــن تولیدکنن ــران، انجم ــن بح ای
پلکانــی را درخواســت کــرد تــا تعرفــه از 20 درصــد شروع شــود 
و بــرای محصــوالت مختلــف تــا مــرز 35 درصــد بــاال بــرود؛ 
ولــی آنچــه مصــوب شــد و از ابتــدای امســال نیــز بــه مرحلــه 
اجــرا درآمــد، وضــع تعرفــه 20 درصــد بــرای انــواع ورق هــای 
ــاختمانی  ــای س ــواع فوالده ــرای ان ــد ب ــوالدی و 26 درص ف

بود.

رییس اداره حمل و نقل مسافر پایانه های 
استان اصفهان:

قیمت بلیت اتوبوس افزایش نمی یابد
ــل  ــل و نق ــافر اداره کل حم ــل مس ــل و نق ــس اداره حم ریی
پایانه هــای اســتان اصفهــان گفــت: تــاش می کنیــم کنتــرل 
و نظارت هــای الزم را در پایانه هــای مســافربری داشــته 
باشــیم و بلیت هــا نیــز بــا همیــن نــرخ فعلــی بــه مســافران 

ــود.  ــه می ش عرض
کیــوان رحیمــی اظهــار کــرد: بــرای تابســتان و مواقــع دیگــر 
ــل  ــای حم ــا در پایانه ه ــروش بلیت ه ــول ف ــق روال معم طب
ــژه پیش فــروش بلیــت  و نقــل انجــام می شــود و طــرح وی
صرفــا بــرای نــوروز اســت. وی بــا اشــاره بــه نداشــتن 
ــح  ــت در تابســتان، تصری ــروش بلی ــرای ف طــرح خاصــی ب
ــه روز مراجعــه کــرده  ــت ب ــه بلی کــرد: مســافران جهــت تهی
ــل  ــس اداره حم ــد. ریی ــت می کنن ــان را دریاف و بلیت هایش
ــتان  ــای اس ــل پایانه ه ــل و نق ــافر اداره کل حم ــل مس و نق
ــاوگان  ــامل ن ــا ش ــتانه عمدت ــرح تابس ــت: ط ــان گف اصفه
ــرا  ــی اج ــود طرح ــاش می ش ــی ت ــت؛ یعن ــافربری اس مس
شــود کــه از نظــر میــزان اتوبــوس مــورد نیــاز مســافران بــه 
مشــکلی برخــورد نکنیــم و کمبــود نــاوگان نداشــته باشــیم. 
رحیمــی همچنیــن افــزود: تــاش بــر ایــن اســت کــه کنتــرل 
داشــته  مســافری  پایانه هــای  در  را  الزم  نظارت هــای  و 
ــا  ــد و بلیت ه ــر نمی کن ــا تغیی ــرخ هزینه ه ــا ن ــیم؛ فع باش

ــارس ــود. ف ــه می ش ــر عرض ــال حاض ــرخ ح ــن ن ــا همی ب

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:
اعطای تسهیالت ارزان قیمت به عشایر

ــت  ــه تقوی ــت: در زمین ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
تولیــد محصــوالت عشــایر، تســهیات ارزان قیمت و مناســبی 
ــتکی  ــلیمانی دش ــم س ــت. قاس ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــار  ــور اظه ــایر کش ــور عش ــازمان ام ــس س ــا ریی ــدار ب در دی
ــا  ــد احی ــایر بای ــتاییان و عش ــاماندهی روس ــرح س ــرد: ط ک
ــه  ــا در ادام ــت؛ ام ــبی داش ــاز مناس ــرح آغ ــن ط ــود. ای ش
ــاره آن انجــام نشــد و الزم اســت کــه  پیگیری هــای الزم درب

ــه شــود. ــه آن پرداخت ب
 ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه از مشــکات عشــایر 
آگاه اســت، تصریــح کــرد: تولیــدات عشــایری اعــم از صنایــع 
ــه  ــرون ب ــی مق دســتی، محصــوالت دامــی و گیاهــان داروی

صرفــه اســت و بایــد تقویــت شــود.
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: در زمینه 
تقویــت ایــن تولیــدات، تســهیات ارزان قیمــت و مناســبی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. وی گفــت: دســتگاه های مختلــف 
در چهارمحــال و بختیــاری در بحــث اســکان عشــایر همکاری 

خوبــی انجــام داده و می دهنــد. 
ســلیمانی دشــتکی اظهــار کــرد: بایــد ضمــن توافــق ضمنــی 
عشــایر  بــرای  اســتان  محاســبات  دیــوان  ســاختمان 

خریــداری شــود. 
ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــاری در پای اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــه  ــب توج ــاری جال ــال و بختی ــایری چهارمح ــت عش جمعی
ــر  ــزار نف ــدود 126 ه ــتان ح ــن اس ــرد: ای ــح ک ــت، تصری اس

ــا ــایر دارد. ایرن عش

اخبار کوتاه

تــن  میلیــارد  هــر ســال 1.3  نشــان می دهــد  فائــو  برآوردهــای 
غــذا در جهــان بــه هــدر مــی رود کــه 35 میلیــون تــن از ایــن 
رقــم معــادل 2.7 درصــد در ایــران دور ریختــه می شــود. آمارهــای 
منتشــر شــده از ســوی ســازمان جهانــی خــوار و بــار و کشــاورزی 
در  انســان  میلیون هــا  کــه  حالــی  در  می دهــد  نشــان  )فائــو( 
جهــان بــا مشــکل گرســنگی دســت و پنجــه نــرم می کننــد، هــر 
 ســاله بخــش مهمــی از تولیــد غــذای جهــان در زنجیــره توزیــع

برداشــت و مصــرف بــه هــدر مــی رود. بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع، بــر 
ــرآورد ایــن نهــاد بیــن المللــی 1.3 میلیــارد تــن  اســاس جدیدتریــن ب
از مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی تولیــدی در جهــان طــی یــک 
ــد از کل  ــد 28 درص ــادل تولی ــم مع ــن رق ــه ای ــی رود ک ــن م ــال از بی س
ــات، 20  ــد غ ــاس 30 درص ــن اس ــر ای ــت. ب ــاورزی اس ــای کش زمین ه
درصــد لبنیــات، 35 درصــد ماهــی و غذاهــای دریایــی، 45 درصــد میــوه 
ــدی  ــت تولی ــد گوش ــی و 20 درص ــای روغن ــد دانه ه ــبزی، 20 درص و س
جهــان بــه هــدر مــی رود. از 1.3 میلیــارد تــن غذایــی کــه بــه هدر مــی رود 
حــدود 450 میلیــون تــن غــات، 300 میلیــون تــن میــوه، 50 میلیــون 
تــن گوشــت و 20 میلیــون تــن ماهــی اســت. طبــق گزارش هــای فائــو، 
در جهانــی کــه 900 میلیــون نفــر از جمعیــت آن از گرســنگی رنــج می برند، 
یک ســوم از مــواد غذایــی تولیدشــده توســط انســان )بــر مبنــای محتوای 
کالریــک آن( بــه هــدر مــی رود. تخمیــن زده می شــود کــه تولیــد ایــن 
ــه در هــر ســال متضمــن کشــت در 198  ــه هــدر رفت ــذای ب حجــم از غ

میلیــون کیلومتــر مربــع از اراضــی کشــاورزی کــره زمیــن )تقریبــا 
معــادل مســاحت کشــور مکزیــک(، صــرف 173 میلیــارد متــر مکعــب 
آب شــیرین مصــرف 28 میلیــون تــن کــود شــیمیایی و تولیــد گازهــای 
ــادل  ــب )مع ــر مکع ــون مت ــا 5600 میلی ــزان 3300 ت ــه ای به می گلخان

دی اکســید کربــن( اســت.
  ایران

ــه  ــه کشــورهایی اســت ک ــز از جمل ــران نی ــزارش، ای ــن گ ــر اســاس ای ب
هــر ســاله درصــد زیــادی از مــواد غذایــی تولیــدی را بــه هــدر می دهــد. 
برآوردهــای فائــو نشــان می دهــد هــر روز بــه ازای هــر نفــر، 134 

ــت  ــرانه هدررف ــی س ــی رود؛ یعن ــدر م ــه ه ــران ب ــذا در ای ــری غ کیلوکال
روزانــه غــذا در ایــران 134 کیلــو کالــری اســت. همچنیــن گزارش هــای 
غیررســمی نشــان می دهــد 35 درصــد محصــوالت کشــاورزی تولیــدی 
در ایــران بــه هــدر مــی رود. بــر ایــن اســاس از 100 میلیــون تــن محصــول 
ــه  ــال دور ریخت ــن در س ــون ت ــور، 35 میلی ــدی در کش ــاورزی تولی کش

ــر اســت.  ــون نف ــذای 15 میلی ــادل غ ــم مع ــن رق می شــود. ای
نــان در  ضایعــات  درصــد   30 بــه  می تــوان  زمینــه  ایــن   در 

ــبزیجات، 10  ــا و س ــات در میوه ه ــد ضایع ــی 50( درص 30 - 25 )و حت
درصــد ضایعــات در برنــج، 25 درصــد ضایعــات در خرمــا و ... اشــاره کرد. 

ــه هــدر مــی رود،  ــان ب ــی کــه هــر ســال در جه ــران از کل غذای ســهم ای
2.7 درصــد اعــام شــده اســت. در ســطح منطقــه خاورمیانــه هــر ســال 

بــه ازای هــر نفــر 210 کیلوگــرم غــذا بــه هــدر مــی رود.
  ضایعات محصوالت کشاورزی

همچنیــن بــر اســاس تحقیقــی کــه توســط مهــدی رســتگاری و علــی 
ــه و  ــالم تغذی ــاورزی س ــی کش ــن الملل ــره بی ــن کنگ ــوری در اولی طیف
ــور  ــمی کش ــع رس ــزارش مراج ــد، گ ــه ش ــاه 1394 ارای ــه در تیرم جامع
در ســال 1388 نشــان دهنده متوســط 18.85 درصــد ضایعــات در 
ــزارش، ارزش  ــن گ ــاس ای ــر اس ــت. ب ــوده اس ــاورزی ب ــوالت کش محص
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی برابــر بــا حــدود 25 درصــد درآمــد ملــی 
ــی بیشــترین  ــوده اســت. در ســطح مل از صــادرات نفــت در آن ســال ب
ــات  ــن ضایع ــی و کم تری ــوالت باغ ــا و محص ــه میوه ه ــات متوج ضایع

ــردد. ــی می گ ــای دریای ــیات و غذاه ــه ش متوج
  ضایعات ساالنه نان

مرکــز تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی نیز در گــزارش منتشــره خود 
در دی مــاه 1393 بــرآورد کــرده کــه هزینه تحمیل شــده به دولــت از محل 
ضایعــات ســاالنه نــان بــه 2.857 میلیــارد دالر بالغ می شــود. بــه  تصریح 
ــم ــس نه ــی زاده، ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی در مجل ــاس پاپ  عب
ارزش ضایعــات مــواد غذایــی در ایــران در ســال 2014 تقریبــا بــا مجمــوع 
ــت در  ــی دول ــاورزی واردات ــوالت کش ــی و محص ــای اساس ــام کااله ارق

ــد. ــری می کن ــان ســال براب هم

فائو اعالم کرد:

2.7 درصد غذای جهان در ایران به هدر می رود

وزیــر کار بــا اعــام اینکــه بیــش از 90 درصــد ســپرده های مــردم 
در بانک هــا زیــر 100 میلیــون تومــان اســت، گفــت: طبقــه متوســط 
تــوان پس انــداز نــدارد. علــی ربیعــی بــا تاکیــد بــر تغییــر پارادایــم 
ــت:  ــور گف ــر و جامعه مح ــد فراگی ــر رش ــی ب ــی مبتن ــام بانک نظ

ــک  ــای کوچ ــب و کاره ــا کس ــر بانک ه  اگ
را پوشــش ندهنــد، نابرابــری کم نمی شــود. 
سختکوشــی بــا  امســال   امیدواریــم 
عقانیــت و مــدارای بــزرگ بــه رشــد 5 تــا 
ــر  ــی اگ ــم؛ یعن ــدا کنی 6 درصــد دســت پی
ــی  ــه در زندگ ــیم ک ــدی باش ــان رش خواه
اجتماعی مــان تاثیرگــذار باشــد، نیــاز داریــم 
کــه نظــام بانکی مــان ایــن تغییــر پارادایــم 
ــه  ــاره ب ــا اش ــر کار ب ــد. وزی ــام ده را انج

ــه  ــزد بانک هــا ب اینکــه بیــش از 90 درصــد ســپرده های مــردم ن
طــور متوســط کمتــر از 100 میلیــون تومــان اســت و 80 درصــد نیــز 
کمتــر از 50 میلیــون تومــان اظهــار داشــت: در بخــش تســهیات 

50 درصــد مــردم هیــچ گونــه تســهیاتی نگرفته انــد و 90 درصــد 
تســهیات بانک هــا بــه 10 درصــد مــردم اختصــاص یافتــه اســت. 
ــرد  ــه ســمت ُخ ــه ســاختار اشــتغال کشــور ب ــان اینک ــا بی  وی ب
و متوســط رفتــه و کمتریــن ســهم اشــتغال مربــوط بــه بنگاه هــای 
ســرمایه َبر بــزرگ اســت، گفــت: در زمینــه 
حــذف یارانه هــا، بیمــه و مســایلی از ایــن 
ــد بهتریــن تصمیــم را اتخــاذ کنیــم  دســت بای
کــه مطلوبیــت و اثربخشــی داشــته باشــد. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه بــا بیــان اینکــه بخــش 
بــزرگ طبقــه متوســط، تــوان پس انــداز نــدارد 
ــه ای  ــه گون ــا ب ــه و درآمده ــزان هزین ــرا می زی
ــن اقشــار  ــداز را از ای ــدرت پس ان ــه ق اســت ک
نشــان  مطالعــات  افــزود:  اســت،  گرفتــه 
ــر رشــد اقتصــادی  ــادی ب ــر زی ــی تأثی ــع بانک ــه مناب ــد ک می ده
ــی  ــکل پول ــازار غیرمتش ــه ب ــطه ب ــک واس ــا ی ــع ب ــد و مناب ندارن

ــل شــده اســت. ایســنا منتق

وزیر کار:
طبقه متوسط توان پس انداز ندارد

دکتــر رســول زرگرپــور در دیــدار معــاون وزیــر 
امــور خارجــه پرتغــال بــا ایشــان اظهــار  کیمیای وطن

داشــت: کشــور ایــران و پرتغــال ارتباطــات اقتصــادی و فرهنگــی 
زیــادی دارنــد و بعــد از برجــام شــرایط بــرای گســترش ارتباطات 
ــر امــور  فراهــم شــده اســت و امیــدوارم کــه ســفر معــاون وزی

خارجــه پرتغــال بــه ایــران در گســترش 
اســتاندار  باشــد.  مؤثــر  تعامــات 
ظرفیت هــای  تشــریح  بــه  اصفهــان 
اصفهــان پرداخــت و گفــت: اصفهــان 
قطــب صنعــت کشــور اســت و بســیاری 
ــزرگ فــوالد، هواپیماســازی ــع ب  از صنای
انــرژی هســته ای، نیروگاه هــا و ... در 
ــور  ــت. زرگرپ ــتقر اس ــتان مس ــن اس ای
از  خارجــی  ســرمایه گذاران  افــزود: 

کشــورهای اروپایــی عاقه منــد بــه ســرمایه گذاری در ایــن 
ــاورزی  ــای کش ــه ظرفیت ه ــور ب ــول زرگرپ ــتند. رس ــتان هس اس
ــژه ای در  ــگاه وی ــان، جای ــت: اصفه ــرد و گف ــاره ک ــان اش اصفه
کشــاورزی و در تولیــد بســیاری از محصــوالت در کشــور رتبــه  اول 

ــد  ــه تولی ــال در زمین ــات پرتغ ــه تجربی ــاره ب ــا اش را دارد. وی ب
ــژه   ــگاه وی ــه جای ــا توجــه ب محصــوالت کشــاورزی ادامــه داد: ب
کشــاورزی در کشــور پرتغــال، اصفهــان می توانــد در ایــن زمینــه 
بــا اســتان های ایــن کشــور ارتباطــات و تعامــات خوبــی برقــرار 
ــان، ظرفیــت بســیاری در  ــان اینکــه اصفه ــا بی ــور ب ــد. زرگرپ کن
گردشــگری دارد، گفــت: اصفهــان جــزو 10 شــهر 
دیدنــی جهــان اســت و در ســال های اخیــر از 86 

کشور دنیا به اصفهان سفر کرده اند. 
وی افــزود: مدیریــت اســتان از انتقــال تکنولوژی 
پــاک در صنعــت، کشــاورزی و تبــادل اطاعــات 
در ایــن بخــش و ســرمایه گذاری در صنعــت 
اســتاندار  خواهــد کــرد.  اســتقبال  توریســم 
مشــترکات  وجــود  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
فرهنگــی بیــن پرتغــال و ایــران، برگــزاری هفتــه 
فرهنگــی اصفهــان در لیســبون )پایتخــت پرتغــال( یــا یکــی از 
شــهرهای تاریخــی و مهــم ایــن کشــور را خواســتار شــد و گفــت: 
ــز اســتقبال  ــان نی ــه  فرهنگــی پرتغــال در اصفه  از برگــزاری هفت

می کنیم.

بــا  اصفهــان  شــهر  در  تحــول  و  تغییــر  قطــار 
شــهر  ایــن  شــهرداری  شــبانه روزی   فعالیت هــای 
حتــی لحظــه ای از حرکــت نیفتــاده و بــا روی کار آمــدن 
تیــم مدیریتــی جدیــد در شــهر اصفهــان ایــن اقدامــات 
ــت.  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــدنی ای ب ــف نش ــدت وص ش
ــای  ــه روزه ــدن ب ــک ش ــوان نزدی ــان می ت ــن می در ای
ــع  ــون تقاط ــی همچ ــرداری از پروژه های ــی بهره ب پایان
غیرهمســطح میــدان اســتقال، تقاطــع غیرهمســطح 
 ... و  اجــاس  ســالن های  آبــان،   25  میــدان 

را مصداقی بر این ادعا دانست.
شــهرداری  شــاخص  فعالیت هــای  نمی تــوان  امــا 
ــروژه محــدود کــرد؛  ــن تعــداد کان پ ــه ای ــان را ب اصفه
پروژه هــای  از  و کلنگ زنــی  بهره بــرداری  چــرا کــه 
فعالیت هــای  چرخــه  از  نیــز  محلــی  و  کوچــک 
شــهرداری خــارج نشــده و طــی یــک ســال گذشــته بــا 
ــا  ــت پروژه ه ــن دس ــادی از ای ــداد زی ــرداری تع بهره ب

بوده ایــم. روبــه رو 
در  هنــری  و  فرهنگــی  برنامه هــای  اجــرای 
مناســبت های مختلــف، برگــزاری آییــن تجلیــل از 
برنامه هــای  برگــزاری  فرهیختــگان،  و  هنرمنــدان 
دیگــر  از  نیــز   ... و  علمــی  هنــری،  فرهنگــی، 
فعالیت هــای شــهرداری اصفهــان اســت کــه ایــن امــر 
ــه  ــهری ب ــران ش ــه مدی ــه همه جانب ــر توج ــز بیانگ نی

اســت. شــهروندان  نیازهــای  همــه 
امــا بایــد توجــه داشــت کــه شــهرداری اصفهــان فقــط 
ــته و در  ــه نداش ــرا توج ــت اج ــای در دس ــه پروژه ه ب
ســال 95 نیــز قصــد دارد بــا آغــاز عملیــات پروژه هــای 
ــهر گام  ــن ش ــه ای ــق 15گان ــی در مناط ــزرگ عمران ب
ــهروندان  ــه ش ــت ب ــه خدم ــتای ارای ــدی را در راس بلن

ــردارد. ب
پروژه های آماده کلنگ زنی اصفهان در سال 95

ــراه  ــر روی بزرگ ــات ب ــب روض ــل صاح ــای پ پروژه ه
ــال، زیرگــذر  ــارد ری ــار 40 میلی ــا اعتب شــهید خــرازی ب
ــه  ــال، ادام ــارد ری ــار 10 میلی ــا اعتب ــری ب ــان مطه خیاب
بــا  آن  ســطحی  پارکینــگ  و  اردیبهشــت  خیابــان 
ــاده  ــای آم ــه پروژه ه ــال از جمل ــارد ری ــار 50 میلی اعتب
ــاری  ــال ج ــان در س ــک اصفه ــه ی ــی منطق کلنگ زن

ــت. اس
ــا  ــان فرشــادی و پارکینــگ زیرســطحی آن ب امــا خیاب
ــا  ــن ب ــر زری ــان کم ــال و خیاب ــارد ری ــار 291 میلی اعتب
ــوان  ــال را نیــز می ت ــارد ری ــر 84 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ــه 3  ــال 95 منطق ــی س ــاده کلنگ زن ــای آم از پروژه ه

ــوان کــرد. ــان عن شــهرداری اصفه
تعریــض خیابــان بازارچــه بــا اعتبــار 220 میلیــارد ریــال 
در منطقــه 4 شــهرداری اصفهــان، تعریــض پــل فلــزی 
ــهرداری  ــه 5 ش ــال در منطق ــارد ری ــار 90 میلی ــا اعتب ب
ــاده  ــای آم ــر پروژه ه ــوان از دیگ ــز می ت ــان را نی اصفه
کلنگ زنــی شــهرداری اصفهــان در ســال جــاری عنــوان 

کــرد.

قطــار  از  نیــز  اصفهــان  و 8 شــهرداری   6 منطقــه 
پروژه هــای آمــاده کلنگ زنــی شــهرداری اصفهــان 
ــوم  ــال س ــداث ب ــده و اح ــا نمان ــاری ج ــال ج در س
ــارک  ــال و پ ــارد ری ــار 18 میلی ــا اعتب ــوم ب ــه عل خان
ــز  ــال نی ــارد ری ــار 35 میلی ــا اعتب ــاد ب ــه بهرام آب محل
ــه  ــن دو منطق ــرای ای ــده ب ــی ش ــای پیش بین پروژه ه

ــتند. هس
ورزشــگاه ناصرخســرو بــا اعتبــار 47 میلیــارد در منطقه 
ــهروردی در  ــرای س ــان و فرهنگس ــهرداری اصفه 12 ش
 20 اعتبــار  پیش بینــی  بــا  شــهرداری   13 منطقــه 
میلیــارد ریالــی نیــز از دیگــر پروژه هــای امســال 

ــود. ــد ب ــان خواه ــهرداری اصفه ش
منطقــه 14 شــهرداری اصفهــان نیــز بــا کلنگ زنــی 
پــروژه ورزشــگاه شــهرک امــام حســین)ع( بــا اعتبــار 
20 میلیــارد ریالــی، ورزشــگاه محلــه حصــه بــا اعتبــار 
10 میلیــارد ریالــی و ورزشــگاه محلــه عمــان ســامانی 
ــرداری  ــل بهره ب ــز در ری ــال نی ــارد ری ــار 20 میلی ــا اعتب ب
ــال  ــان در س ــهرداری اصفه ــی ش ــای عمران از پروژه ه

ــرد. ــرار می گی ــاری ق ج
ــار  ــا اعتب ــان ب ــگ خ ــاری  داری و پارکین ــه تج مجموع
ــتور کار  ــای در دس ــز از پروژه ه ــی نی ــارد ریال 220 میلی
شــهرداری اصفهــان در منطقــه 15 شــهرداری اصفهــان 

ــود. در ســال 95 خواهــد ب
ــزرگ گل  ــازار ب ــرداری از ب ــه کار بهره ب همچنیــن آغــاز ب
و گیــاه در بــاغ تندرســتی بــا همــت ســازمان میادیــن 
ــز از پروژه  هــای  ــان نی ــار شــهرداری اصفه ــوه و تره ب می
ســازمانی شــهرداری اصفهــان بــرای ســال 95 عنــوان 

شــده اســت.
آغاز کلنگ زنی پروژه های عمرانی در مناطق 1 و 5

ــرار  ــاه ق ــنبه 12 خردادم ــروز چهارش ــت ام ــی اس گفتن
اســت پروژه هــای پــل صاحــب  روضــات بــر روی 
ــال  ــارد ری ــار 40 میلی ــا اعتب ــرازی ب ــراه شــهید خ بزرگ
میلیــارد   10 اعتبــار  بــا  مطهــری  خیابــان   زیرگــذر 
ریــال، ادامــه خیابــان اردیبهشــت و پارکینــگ ســطحی 
آن بــا اعتبــار 50 میلیــارد ریــال در منطقــه یــک و پــروژه 
 تعریــض پــل فلــزی اصفهــان با اعتبــار 90 میلیــارد ریال 
ــای  ــراغ پروژه ه ــا چ ــود ت ــی ش ــه 5 کلنگ زن در منطق

جدیــد شــهر اصفهــان روشــن شــود.

شمارش معکوس برای بهره برداری از 7 پروژه شاخص عمرانی شهر اصفهان
کلنگ بیش از 15 طرح عمرانی دیگر بر زمین می خورد

 هدفون موبایل 
به تاریخ می پیوندد

داریــم  قصــد  هفتــه  ایــن  کلیــک  در 

سرویس  اقتصاد
   بردیا عباس زاده

 مهم تریــن اخبــار دنیــای تلفــن همــراه 
را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

هدفون موبایل به تاریخ می پیوندد
ابــزار جدیــدی عرضــه کــرده کــه  یــک شــرکت چینــی 
طوالنــی  ســیم های  بــا  ســنتی  هدفون هــای  از   اســتفاده 
ــیقی  ــنیدن موس ــرای ش ــب ب ــدان مناس ــی های نه چن و گوش
الکتریــک، ســه  تامــا  را منســوخ خواهــد کــرد.  و صــدا 
ــای آن هــا  ــون طراحــی کــرده کــه دوت ــن هدف ــور جایگزی آداپت
دارای پورت میکــرو یواس بــی بــرای شــارژ کــردن گوشــی 
ــون  ــه آیف ــان عرض ــل در زم ــود اپ ــه می ش ــتند. گفت ــم هس  ه
ــد  ــه طــور کامــل حــذف می کن  7 هــم جک هــای هدفــون را ب
ــیقی از  ــه موس ــردن ب ــوش ک ــرای گ ــدی را ب ــاوری جدی و فن
ــون  ــد آیف ــا بتوان ــرد ت ــد ک ــن خواه ــی جایگزی ــق گوش  طری
ــران  ــی ناظ ــذا برخ ــد. ل ــی کن ــر طراح ــکلی باریک ت ــه ش را ب
بــازار معتقدنــد شــاید روش جایگزیــن اپــل اســتفاده از همیــن 

آداپتورهــا باشــد.
اکسپریا ایکس 22 خرداد در ایران

ســونی در کنگــره  جهانــی موبایــل از گوشــی های ســری 
ایکــس خــود رونمایــی کــرد و ایــن محصــوالت بــه زودی 
ــس  ــپریا ایک ــی اکس ــه گوش ــوند. س ــی می ش ــازار جهان وارد ب
و اکســپریا ایکــس  ای، 22 خردادمــاه روانــه  بــازار ایــران 
ــه  ــی ب ــر طراح ــس از نظ ــری ایک ــی های س ــود. گوش می ش
تکامــل رســیده اند و بــه بهتریــن دوربیــن ســونی تــا بــه امــروز 
ــس  ــپریا ایک ــر از اکس ــی قوی ت ــونی مدل ــده اند. س ــز ش  مجه
را بــا نــام اکســپریا ایکــس پرفورمنــس تولیــد کــرده اســت کــه 
ایــن گوشــی قــرار نیســت بــه صــورت رســمی وارد بــازار ایــران 
ــازار  ــرای ب ــن محصــوالت ب ــوز اطاعــی از قیمــت ای شــود. هن

ایــران نیســت.
بازار چین در تسخیر شیائومی

در مــاه آپریــل، بیشــترین فــروش گوشــی های هوشــمند 
ــن  ــت. چی ــوده اس ــیائومی ب ــد ش ــه برن ــوط ب ــن، مرب در چی
همچنــان عنــوان بزرگ تریــن بــازار گوشــی های هوشــمند 
ــور ــن کش ــل در ای ــروش موبای ــد ف ــا رش ــار دارد؛ ام  را در اختی

ــل  ــرادی مای ــام اف ــا تم ــت. تقریب ــدن اس ــد ش ــال کن در ح
ــداری  ــون آن را خری ــمند، تاکن ــی های هوش ــد گوش ــه خری ب
کرده انــد. اپــل، بعــد از گــذر از ســه ماهــه دوم مالــی و کاهــش 
ــا  26 درصــدی فــروش در منطقــه بــزرگ چیــن در مقایســه ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته، در مــاه آپریــل 8.2 درصــد بــازار را 
در اختیــار دارد. سامســونگ کــه پرفروش تریــن برنــد در ســطح 
ــن دارد  ــازار چی ــدی از ب ــهم 3.2 درص ــط س ــت، فق ــان اس جه
ــی  کــه آن را در پاییــن ایــن فهرســت قــرار می دهــد. دو کمپان
ــد.  ــرار گرفته ان ــل و سامســونگ ق ــن اپ ــزو در بی ــواوی و می ه
ــد. هــواوی ســهم 8 درصــدی و میــزو ســهم 7 درصــدی دارن

حتما بخوانید!
3طبقه متوسط توان پس انداز ندارد چهارشنبه 12 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 168 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

استاندار اصفهان خواستار شد:
گسترش ارتباطات با کشور پرتغال در صنعت توریسم



حتما بخوانید!
کاهش قیمت مرغ در ماه رمضان چهارشنبه 12 خردادماه 41395

ـــمـــاره 168 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خواهــان : عبــاس محمــدی خرزوقــی و صدیقــه محمــدی خرزوقــی و محتــرم محمــدی خرزوقــی و 
حســن محمــدی  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده اداره منابــع طبیعــی اصفهــان و ســازمان جهــاد 
ــاک  ــت ام ــواه و اداره ثب ــن دادخ ــال الدی ــوی و کم ــی موس ــان و مصطف ــتان اصفه ــاورزی اس کش
ــند  ــال س ــی( و ابط ــرار داد )مال ــال ق ــته ابط ــه خواس ــتانی ب ــن هللا باس ــوار و احس ــتان برخ شهرس
رســمی )موضوع ســند ملــک اســت( تقدیــم دادگاه هــای عمومی شهرســتان دولــت ابــاد نمــوده کــه 
ــه شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقــی ( شهرســتان برخــوار واقــع در شهرســتان  جهــت رســیدگی ب
ــده 9409983751400062  ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن  ــه کاســه پرون برخــوار ارجــاع و ب
ــده و  ــودن  خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــن شــده اســت. ب 1395/06/15 و ســاعت 12:00 تعیی
ــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب  ــه تجویــز مــاده 73 قان درخواســت خواهــان و ب
ــی  ــار آگه ــای کثیراالنتش ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن در ام
می شــود تــا خوانــده  پــس از نشــر آگهــی و اطــاع ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
ــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت  نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائ

رســیدگی حاضــر گــردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/291/م الف به تاریخ 95/03/10
اخطار اجرایی

مشــخصات محکــوم لــه: علــی جهــان تــاب فرزنــد اکبــر بــه نشــانی ســین برخــوار خیابــان ســعدی 
کوچــه شــهید جهــان تــاب پــاک 29 محکــوم علیهــم محمــد گرامی فرزنــد رضــا بــه نشــانی مجهــول 

ن لمکا ا
ــخ 94/09/01 حــوزه 5 حقوقــی شــورای حــل  ــه تاری ــه موجــب رای شــماره 234 ب ــه : ب محکــوم ب
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 10000000 ری ــت مبل ــه :پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــوار محك ــاف برخ اخت
ــه از  ــر تادی ــز پرداخــت خســارت تاخی ــه دادرســی و نی ــت هزین ــال باب ــغ 170000 ری خواســته و مبل
ــم عشــر در حــق  ــز نی ــان و نی ــم در حــق خواه ــخ اجــرای حک ــا تاری ــم دادخواســت ت ــخ تقدی تاری

ــت . ــی اس ــن رای غیاب ــواس 94/05/04 ( ای ــخ دادخ ــت )تاری ــدوق دول صن
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه 
مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
صورتــی کــه خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع 

دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد.  
دفتر شعبه پنجم شورای  حل اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/290/م الف به تاریخ 95/03/11
آگهی حصر وراثت

ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 6568 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــت آب ــی دول ــه فتاح ــم صدیق خان
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــت( از ای ــه 104/95 ش ح 1 )وراث ــه کاس ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی ملکــی دولــت آبــادی بشناســنامه 6600013524 در تاریــخ 
ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ــدرود زندگــی گفتــه ورث 1395/01/26 اقامتــگاه دائمی خــود ب
اســت به:1-عبــد الــرزاق ملکــی دولــت آبــادی فرزنــد علــی ش.ش 172 )پــدر متوفــی()2( صدیقــه 
فتاحــی دولــت آبــادی فرزنــد امیرعلــی ش.ش 6568 )مــادر متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی می نمای ــور را آگه ــی درخواســت مزب مقدمات
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/287/م الف به تاریخ 95/03/09
دادنامه

ــری  ــاد خ مطه ــت آب ــانی دول ــه نش ــر ب ــد اکب ــادی فرزن ــت آب ــدی دول ــا محم ــم روی ــاکی : خان ش
ــه نشــانی دســتگرد فلکــه بهارســتان  ــی ب ــم یبلوی ــای ابراهی ک ملکــی ک مهــدی پ 19 متهــم: آق

ــت  ــت در امان ــام: خیان ــی اته ــم برات ــب آهــن فروشــی قائ ــان جن ــروی مســجد عابدی روب
ــه  ــری دو شهرســتان برخــوار ب ــاده شــعبه 102 دادگاه کیف ــوق الع ــخ 95/03/08 در وقــت ف ــه تاری ب
تصــدی امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل اســت و پرونــده کاســه 950105  تحــت نظــر قــرار دارد دادگاه 
ــه صــدور  ــادرت ب ــه شــرح ذیــل مب ــده ختــم رســیدگی را اعــام  و ب ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ب
می نمایــد: رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای ابراهیــم یبلویــی دائــر بــر خیانــت در امانــت نســبت 
بــه دو فقــره چــک بــه شــماره 846141 مــورخ 94/11/05 و 846142 مــورخ 94/11/15 هــر کــدام بــه 
مبلــغ یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال عهــده بانــک تجــارت  موضــوع شــکایت خانــم رویــا محمــدی 
فرزنــد اکبــر دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده از جملــه کیفــر خواســت تنظیمی توســط دادســرای 
عمومــی و انقــاب شهرســتان برخــوار شــکایت شــاکیه شــهادت شــهود و رســید ارائــه شــده کــه بــه 
ــور تاکیــد شــده اســت و عــدم حضــور  ــودن چــک مذب ــی ب ــه امان امضــاء متهــم رســیده و در آن ب
متهــم جهــت ارائــه دفــاع موثــر بــزه انتســابی را محــرز و مســلم دانســته و بــه اســتناد  مــاده 674 
قانــون تعزیــرات و مجازاتهــای بازدارنــده مصــوب 1375 متهمــه موصــوف را بــه تحمــل ســه ســال 
ــل  ــاغ قاب ــی و ظــرف بیســت روز پــس از اب ــد رای صــادره غیاب ــری محکــوم می نمای حبــس تعزی
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر 

ــد. ــان می باش ــتان اصفه اس
دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/288/م الف به تاریخ  95/03/09
دادنامه

ــار راه  ــش چه ــد نب ــان خ توحی ــانی اصفه ــه نش ــوار ب ــعبه برخ ــاون ش ــعه تع ــک توس ــان : بان خواه
ــا فرزنــد  توحیــد مدیریــت شــعب بانــک توســعه و تعــاون خوانــدگان : 1- آقــای غامرضــا آقــا باب
ــانی  ــه نش ــی ب ــد همگ ــتمی فرزند اس ــن رس ــای حس ــی 3- آق ــن معین ــای محس ــین 2- آق حس

ــته ــن خواس ــفته 2. تامی ــه س ــه وج ــته ها : 1. مطالب ــکان خواس ــول الم مجه
رای دادگاه در خصــوص دادخواســت بانــک توســعه تعــاون اصفهــان بــه نمایندگــی حقوقــی آقــای 
ــد  ــا فرزن ــا باب ــا آق ــد 2. غامرض ــتمی فرزند اس ــن رس ــان 1. حس ــت آقاب ــه طرفی ــادری ب ــدی ق مه
حســین 3. محســن معینــی بــه خواســته مطالبــه وجــه دو فقــره ســفته بــه مبلــغ یکصــد و پنجــاه 
ــی  ــام خســارات قانون ــه انضم ــه داری کل 883345 و 653940  ب ــه شــماره خزان ــال ب ــون ری میلی
دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و کپــی مصــدق ســفته های واخواســت شــده و وجــود اصــل 
ســفته ها در یــد خواهــان و عــدم حضــور خوانــدگان و عــدم ارســال هرگونــه الیحــه دفاعیــه خواســته 
خواهــان را وارد تشــخیص بــا اســتناد مــواد 307 و 308 و 249 قانــون تجــارت و مــواد 198 و 519 و 
522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی خوانــدگان را بــه التضامــن بــه پرداخــت مبلــغ مذکــور بــه انضمــام 
هزینــه دادرســی وفــق تعرفــه و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت )94/03/20 ( 
لغایــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان محکــوم می نمایــد ایــن رای غیابــی و بیســت روز از تاریــخ 

ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر خواهــی اســت.
دادرس محاکم عمومی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/289/م الف به تاریخ 95/03/11
دادنامه

کاســه پرونــده:607/94 شــماره دادنامــه : 103- 95/03/09  مرجــع رســیدگی شــعبه 6 شــورای حــل 
اختــاف برخوارخواهــان : حســینعلی مظاهــری حســین آبــادی خوانــدگان : امیــر و عبــاس و رضــا و 

مریــم همگــی گوهــر مهــر و پرویــن نظافتــی بــه خواســته:الزام بــه انتقــال ســند خــودرو
دادنامــه در خصــوص دعــوی آقــای حســینعلی مظاهــری فرزنــد رضــا بــه طرفیــت 1. امیــر 2. رضــا 
ــه  ــده ب ــزام خوان ــار نفــر گوهرمهــر 5. پرویــن نظافتــی   بخواســته ال 3. مریــم 4. ابوالفضــل هرچه
انتقــال ســند رســمی یک دســتگاه خــودرو 405 بــه شــماره پــاک 765 ص 74-ایــران 53 مقــوم 
ــدگان نظــر  ــورث خوان ــان خواهــان و م ــورخ 93/06/25 می ــادی م ــه ع ــه 3100000 موضــوع قولنام ب
ــام  ــه ن ــور ب ــر اینکــه ســند مزب ــی ب ــاد دادخواســت تقدیمی خواهــان و پاســخ اســتعام مبن ــه مف ب
ــه گواهــی استشــهادیه حصــر و راثــت مــورخ 93/11/23  ــا توجــه ب ــدگان می باشــد و ب مــورث خوان
و قولنامــه مــورخ 93/06/25 و عــدم حضــور خوانــدگان در جلســه رســیدگی و ایــراد دفــاع موثــر لــذا 
ــواد 10،219،220،223،362،367  ــه م ــتندا ب ــخیص داده و مس ــت تش ــان را وارد و ثاب ــوی خواه دع
قانــون مدنــی و 198 و 519 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر الــزام خوانــدگان بــه حضــور در 
دفتــر خانــه اســناد رســمی و انتقــال ســند خــودرو GLX 405  بــه شــماره 765 ص 74-ایــران 53 

ــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و  ــغ 175000 بابــت هزین ــام خواهــان و نیــز پرداخــت مبل ــه ن ب

اعــام می نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 

ــی  ــم عمومی حقوق ــد نظــر خواهــی در محاک ــل تجدی ــن شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز قاب ای

ــد. ــتان می باش شهرس

دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/288/م الف به تاریخ  95/03/10

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
ــد  ــده محم ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــی  دادخواس ــی خلج ــد تق ــی و محم ــی میرزائ ــان : مرتض خواه

فتحــی  بــه خواســته مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه و مطالبــه وجــه بابــت ... و مطالبــه خســارات 

دادرســی تقدیــم دادگاه هــای عمومی شهرســتان دولــت ابــاد نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 

ــه کاســه  دوم دادگاه عمومی )حقوقــی ( شهرســتان برخــوار واقــع در شهرســتان برخــوار ارجــاع و ب

پرونــده 9409983751400979  ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1395/05/05 و ســاعت 09:30 

تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن  خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز 

ــتور دادگاه  ــی و دس ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م

ــس از  ــده  پ ــا خوان ــود ت ــی می ش ــار آگه ــای کثیراالنتش ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات

نشــر آگهــی و اطــاع ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 

دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/292/م الف به تاریخ 95/03/09

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: داوود فتاحــی فرزنــد محمــد علــی  بــه نشــانی دولــت آبــاد فلکــه انقــاب 

روبــروی آمــوزش و پــرورش مغــازه لبــاس فروشــی محکــوم علیهــم : محمــود شــریف نــژاد فرزنــد 

کنعــان بــه نشــانی مجهــول المــکان

محکــوم بــه : بــه موجــب رای شــماره 238 بــه تاریــخ 94/06/31 حــوزه 101 شــورای حــل اختــاف 

برخــوار محكــوم علیــه محکــوم اســت بــه :پرداخــت مبلــغ 50000000  ریــال )پنجــاه میلیــون ریــال(  

ــغ  ــورخ 93/04/07 و مبل ــک تجــارت م ــت اصــل خواســته  موضــوع چــک شــماره 113048 بان باب

150000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک 

تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی 

کــه توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق محکــوم لــه .

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه 

مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 

بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 

صورتــی کــه خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع 

دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد.  

دفتر شعبه 101 مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/293/م الف به تاریخ 95/02/18

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مصطفی روشنی  دارای شناسنامه شماره 3083/1315 به شرح دادخواست به کاسه 95/ 216ش 

1 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود روشنی  

بشناسنامه 4384 مورخ 1341/2/8 در تاریخ 1394/12/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – یک دختر – پدر و مادر  که به شرح ذیل می باشد: 

1- معین روشنی فرزند محمود به ش ش 1368/ 0- 071448- 001 صادره از تهران 2- مینا روشنی 

فرزند محمود به ش ش1/1373-708217-001 صادره از تهران 3- کبری صبائی فرزند محمد حسین به 

ش ش177/1321صادره از گلپایگان 4- مصطفی روشنی  فرزند عباس به ش ش 3083/1315 صادره 

از گلپایگان  و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 95/م الف رییس شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختاف شهرستان گلپایگان

اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350300039 شماره پرونده: 9409980350300133

شماره بایگانی شعبه :940163تاریخ تنظیم: 1395/01/31 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :ابراهیم   نام 

خانوادگی : خزائی موغانی    نام پدر: جاماسب   نشانی: اصفهان – زینبیه – کوی امام خمینی – کوی 

ابراهیم خزائی – کدپستی 8563187761مشخصات محکوم علیه  امام رضا – فرعی سوم منزل آقای 

ردیف 1- نام: سید علی   نام خانوادگی : موسوی نام پدر : سید مهدی    نشانی: اصفهان – زینبیه – کوی 

امام خمینی – کوی بهشتی – نبش بن بست مهدی و فاطمه پاک 97 طبقه دوم منزل موسوی کدپستی 

8197869334 فعا مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام 

: ابراهیم  نام خانوادگی : ابراهیم فناء اله  نام پدر : جعفر نشانی : اصفهان – پارک الله – مجتمع تجاری 

المهدی – طبقه اول – جنب بیمه کار آفرین – دفتر وکالت  نوع رابطه وکیل محکوم له / محکوم لهم 

ابراهیم خزائی موغانی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره 

و شماره دادنامه مربوطه 9409970350300945 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 160/000/000 با 

ضافه خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست )94/2/27( تا زمان پرداخت بابت اصل خواسته 

و مبلغ  پنج میلیون و هشتاد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و خدمات  و مبلغ پنج میلیون و چهار صد 

هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت 8/000/000 ریال بابت  حق االجرا خواهان 

مکلف است زمان اجرای حکم ما به التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس میزان خسارت تاخیر تادیه که 

توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صدوق دولت پرداخت نماید .  محکوم علیه مکلف است 

از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 

میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 

تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 

هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 

مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 

فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 

به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) 

مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

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

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

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) 

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 

شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 6907/ م الف  مدیر 

دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970353600143 تاریخ تنظیم: 1395/02/7 شماره پرونده: 9309980363300444 

شماره بایگانی: 931180  پرونده کاسه: 9309980363300444 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)110 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره شاکی: آقای امین مرادی فرزند محمد 

مراد با وکالت آقای محسن نوروزی فرزند شهریار به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت مجتمع ماکان 5 

طبقه سوم واحد 37 و خانم نسیم صفا فرزند حسنعلی به نشانی اصفهان، خ نیکبخت، مجتمع ماکان 

5، ط 5 ، واحد 54  متهمین: 1. آقای علی نوری فرزند ایاز 2. آقای باقر شفیعی فرزند اسدهللا همگی 

به نشانی شهرستان اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی، بعد از چهار راه پیروزی روبروی ترانس برق 

پاک 17  اتهام: شرکت در انتقال مال غیر با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه نظربه اینکه در دادنامه شماره 940/1832 اتهامی آقای باقر شفیعی موضوع شکایت امین مرادی 

با وکالت آقای محسن نوروزی در خصوص نام متهم و مبلغ مورد معامله سهو قلم رخ داده بدینوسیله 

در اجرای ماده 381 ق آ د ک با اضافه نمودن نام متهم در دادنامه بنام علی نوری فرزند ایاز و مبلغ یک 

میلیارد و پانصد هزار تومان به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در سطر سوم دادنامه اصاح می گردد 

ارائه رونوشت از رای اصلی بدون ضمیمه رای اصاحی ممنوع می باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید 

نظر استان می باشد. 

رییس شعبه 110 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ زاهدی فر  5860/ م الف

دادنامه
 9109980359701165 پرونده:  شماره   1395/02/1 تنظیم:  تاریخ   9509970353600127 دادنامه:  شماره 

شماره بایگانی: 930230  پرونده کاسه: 9109980359701165  شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

فرزند  شومال  محمدرضا  آقای  شاکی:  نهایی شماره  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع  سابق(  جزایی   110(

محمود به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، ک تقوی، پ 87 متهم: آقای مظاهر شیروانی به نشانی 

تبریز، خ معلم، ک پناهی، پ 25، ط 2  اتهام ها: 1. کاهبرداری  2. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء 

استفاده و تقلب از امتیازات   گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی بشرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای دادگاه درخصوص اتهام آقای ناصر مظاهری شیروانی دائر بر کاهبرداری و تحصیل مال نامشروع 

به مبلغ 7/880/111 ریال حسب شکایت آقای محمدرضا شومال )فرخ زاد( با توجه به محتویات پرونده 

از حساب شاکی به شماره  به مبلغ فوق  بانک مربوطه  از  شکایت شکاکی کیفرخواست صادره استعام 

58946318350631140 و واریز به حساب شماره 1165 ملی واریز گردید و اینکه متهم علیرغم احضار 

از طریق نشر آگهی حاضرنگردیده الیحه ای ارسال ننموده بزه انتسابی محرز و متهم در اجرای ماده یک 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختاس و کاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مال به مبلغ 

7/880/111 ریال و به همین میزان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رای صادره غیابی 

و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در 

شعب تجدید نظر استان می باشد. 

رییس شعبه 110 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ زاهدی فر  5859/ م الف

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970353600141 تاریخ تنظیم: 1395/02/6 شماره پرونده: 9309980359601898 

شماره بایگانی: 940813  پرونده کاسه: 9309980359601898 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

فرزند  رضایی  صنوبر  آقای   .1 شکات:  شماره  نهایی  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع  سابق(  جزایی   110(

درویش 2. آقای محمد یادگاری فرزند مصطفی به نشانی شهرستان اصفهان، خ امام خمینی دهنو، خ 

اتهام:  المکان   به نشانی مجهول  بلدی فرزند غامحسین  آقای علی حسین  ولی عصر شمالی  متهم: 

سرقت مستوجب تعزیر  با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می گردد. 

شکایت  حسب  بلدی  حسین  اتهامی آقای   940/1466 شماره  دادنامه  در  اینکه  به  نظر  اصاحی  رای 

با  د ک  آ  ق   381 ماده  اجرای  در  بدینوسیله   افتاده  قلم  از  مجازات شاق  یادگاری سهوًا  آقای محمد 

از  رونوشت  ارائه  می گردد  اصاح  الذکر  فوق  دادنامه  متهم  مجازات  به  چهل ضربه شاق  نمودن  اضافه 

رای اصلی بدون ضمیمه رای اصاحی ممنوع می باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 

استان  نظر  تجدید  شعب  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  سپس  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  اباغ   از 

می باشد. 

رییس شعبه 110 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ زاهدی فر  5858/ م الف

کیمیــای وطــن: ذوب آهــن اصفهــان، یکــی از شــرکت هایی اســت که 
همــواره در پروژه هــای عــام المنفعــه و خیــر همــکاری دارد. در همیــن 
راســتا جــواد حاجی مزدارانــی معــاون امــور مناطــق بانک مهــر اقتصاد 
 کشــور و هیئــت همــراه متشــکل از ایــرج نیک اختــر، معــاون اعتبارات 
و بیــن الملــل ایــن بانــک، علیرضــا زمانــی، رییــس اداره امــور شــعب 
بانــک مهــر اقتصــاد اصفهــان و 4 تــن از دیگــر مســئوالن بانــک مذکور 
ضمــن حضــور در ذوب آهــن اصفهــان و بازدیــد از خــط تولیــد ایــن 
کارخانــه بــا مهنــدس صادقــی مدیــر عامــل شــرکت دیــدار و گفت وگو 
کردنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس افضلــی، معــاون بهره بــرداری شــرکت 
ــی و اقتصــادی  ــی،  مشــاور مال ــدس ســجاد امام ذوب آهــن و مهن

مدیــر عامــل نیــز حضــور داشــتند.
 نقش بانک ها و موسسات اعتباری در پیشرفت

ــه نقــش بانک هــا و  ــا اشــاره ب ــی طــی ســخنانی ب ــدس صادق مهن
مؤسســات اعتبــاری در همــکاری و مشــارکت در پروژه هــای اقتصادی 
ــه واحدهــای صنعتــی در جهــت برون رفــت از  و صنعتــی و کمــک ب
ــود ــع موج ــرفت وض ــد و پیش ــوی رش ــه س ــت ب ــا و حرک  تنگناه

زمینه هــای قابــل ســرمایه گذاری در ذوب آهــن را برشــمرد و از بانــک 
ــه همــکاری و حضــور در ســرمایه گذاری های  مهــر اقتصــاد دعــوت ب

ــترک کرد. مش
 پروژه های عام المنفعه

مدیــر عامــل شــرکت در ایــن زمینــه بــه ســاخت و بازســازی چندیــن 

پــروژه مســکونی، تفریحــی و تجــاری عــام المنفعــه ذوب آهــن در 
اصفهــان، فوالدشــهر و منطقــه لنجــان بــا به کارگیــری زمین هــا 
ــاد  ــر اقتص ــک مه ــرد و از بان ــاره ک ــرکت اش ــود ش ــزات موج و تجهی
درخواســت نمــود کــه بــا مشــارکت و حضــور مالــی و اعتبــاری در ایــن 
ــد. ــدام کن ــترک اق ــع مش ــن مناف ــدف تامی ــا ه ــرمایه گذاری ها ب س

 بحران اقتصادی
ــک  ــور مناطــق بان ــاون ام ــی، مع ــدار جــواد حاجی مزداران ــن دی در ای

ــراز خوشــنودی از حضــور در ذوب آهــن  مهــر اقتصــاد نیــز ضمــن اب
اصفهــان و مشــاهده زحمــات کارکنــان ایــن شــرکت در جهــت تولیــد 
ــران  ــرایط بح ــد: در ش ــادآور ش ــود ی ــای موج ــب موفقیت ه و کس
اقتصــادی در کشــور و از جملــه بحــران در صنعــت فــوالد و بــه دنبــال 
ــت  ــور، حرک ــوالدی کش ــای ف ــادی از واحده ــداد زی ــی تع آن تعطیل
 طبیعــی چرخ هــای اقتصــادی ذوب آهــن، بســیار امیدوارکننــده 

و موجب خوشنودی است.

 جایگاه بانک مهر اقتصاد در کشور
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه جایــگاه بانــک مهــر اقتصــاد در 
کوتــاه  ســابقه  علی رغــم  بانــک  ایــن  کــرد:  تصریــح  کشــور 
کشــور  بانک هــای  هشــتم  رتبــه  هم اکنــون  خــود   فعالیــت 
را دارد و بــه لحــاظ اساســنامه و فلســفه وجــودی آن و تــوان 
اقتصــاد خدمــت  در  همــواره  خــود  اقتصــادی  العــاده   فــوق 

صنعــت و تولیــد بــوده و آمــاده اســت کــه از طریــق پرداخــت خریــد 
حــق دیــن و حضــور در ســرمایه گذاری های اقتصــادی مشــترک 
ــت  ــادی تح ــرکت های اقتص ــا و ش ــق واحده ــن از طری ــا ذوب آه ب
پوشــش خــود بــا ذوب آهــن همــکاری و مشــارکت داشــته باشــد.

 وظیفه ذاتی و مردم محور بانک
ایــرج نیک اختــر، معــاون اعتبــارات بیــن الملــل بانــک مهــر نیــز بــا 
اشــاره بــه وظیفــه ذاتــی و مردم محــور بانــک مذکــور یــادآور شــد کــه 
بانــک مهــر اقتصــاد همــواره در بخش هــای عــام المنفعــه کــه موجب 
رشــد اشــتغال و کاهش تورم اســت مشــارکت کرده و از جمله آمادگی 
دارد کــه در پروژه هــای عــام المنفعــه ذوب آهــن از قبیــل بازســازی 
 متــل فوالدشــهر، ویاســازی، ســاخت اســتخر موج هــای آبــی 
ــان  ــد. در پای ــرمایه گذاری کن ــارکت و س ــکن و ... مش ــاخت مس س
ایــن دیــدار و مذاکــرات مطــرح شــده قــرار شــد کــه کمیتــه مشــترک 
زمینه هــای قابــل ســرمایه گذاری را از نزدیــک مشــاهده و نتایــج را در 

جهــت تصمیــم گیــری و مراحــل بعــدی ارایــه کنــد.

در نشست مشترک مسئوالن ذوب آهن و بانک مهر اقتصاد مطرح شد:

همکاری شرکت ذوب آهن و بانک مهر اقتصاد در پروژه های عام المنفعه

ــید  ــان، س ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــی  ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مصطفــی علــوی و جمعــی از معاونــان و مدیــران زیرمجموعــه خود در 
راســتای حمایــت از تولیــد داخلــی و تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــی، 
اقــدام و عمــل، بــا هــدف گازرســانی مســتمر و ایمــن، نیازســنجی و 
کارشناســی دقیــق از گاز مــورد نیــاز و همچنیــن افزایــش رضایتمندی 

ــده ــترکین عم ــه مش ــانی ب ــات گازرس  از خدم
از ایســتگاه مجتمــع فــوالد مبارکــه بازدیــد 
بــه  اشــاره  بــا  علــوی  مهنــدس  کردنــد. 
اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  مجتمــع  اینکــه 
یکــی از مشــترکین عمــده گاز طبیعــی و از 
اســت  و مهــم کشــور  اســتراتژیک   صنایــع 
گفــت: روزانــه 6 تــا 7 میلیــون متــر مکعــب گاز 
طبیعــی در ایــن مجتمــع بــه مصــرف می رســد. 
اربــاب زاده، معــاون بهره بــرداری مجتمــع فــوالد 
ــانی  ــر از گازرس ــن تقدی ــان ضم ــه اصفه مبارک

مســتمر و ایمــن شــرکت گاز اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: روزانــه 
ــاز  ــورد نی ــد م ــزان دیمان ــی، می ــب گاز طبیع ــر مکع ــون مت 18 میلی
آینــده مجتمــع فــوالد مبارکــه اســت  کــه در حــال حاضــر افزایــش 
ــرای مصــرف آن ضــروری اســت؛  ــه 14 میلیــون متــر مکعــب ب روزان

در ایــن رابطــه مقــرر شــد در چهارچــوب ضوابــط درخواســت افزایــش 
ــازی  ــت بهس ــی و در جه ــه بررس ــوالد مبارک ــع ف ــرف گاز مجتم مص
وضعیــت ایســتگاهی اقــدام شــود. مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
ــن از اداره گاز شهرســتان  ــراه ایشــان، همچنی ــت هم ــان و هیئ اصفه
 مبارکــه نیــز بازدیــد و وضعیــت گازرســانی در ایــن شهرســتان 
ــوی  ــدس عل ــرد. مهن ــی ک ــی و ارزیاب را بررس
همچنیــن نظــارت جــدی بــر اجــرای پروژه هــا 
افزایــش  در جهــت  را  پیمانــکاران  امــور  و 
کیفــی خدمــات گازرســانی مــورد تاکیــد قــرار 
داد و افــزود: کارفرمــای خــوب  پیمانــکار را 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــت می کن ــی هدای ــه خوب ب
اینکــه مطالبــات  اداره گاز ایــن شهرســتان 
در بخــش خانگــی و تجــاری حداکثــر تــا 
ــد تســویه شــود  مهرمــاه ســال جــاری می بای

مــردم  تــا  مــی رود  انتظــار  افــزود: 
متدیــن منطقــه و صاحبــان صنایــع در ایــن مســیر، شــرکت 
ــه  ــا زمین ــع گازبه ــه موق ــا پرداخــت ب ــد و ب ــاری دهن گاز اســتان را ی
فراهــم  را  تاسیســات  خــوب  نگهداشــت  و   توســعه گازرســانی 

آورند.

تامین پایدار گاز بزرگ ترین شرکت فوالدی کشور
 ، اصفهــان  شــهرداری  نظــارت  و  هماهنگــی  مدیــر 
تــا  کنیــم  تــاش  بایــد  گفــت:  آزادانــی  نصــر  بهــروز 
عنــوان  بــه  خاقیــت  و  پاســخگویی  تحول آفرینــی، 
و  شــهر  اســامی   شــوراهای  مؤلفه هــای  مهم تریــن 
 روســتا مطــرح شــود. در هــر شــهر، شهرســتان و بخــش

ــود  ــوه ای وج ــات بالق ــا و امکان توانمندی ه
دارد کــه می تــوان بــا اســتفاده از آن هــا 
معضــات و مشــکات موجــود را حــل 
کــرد. در شــهرهای توســعه یافته معمــوال 
اعضــای شــوراهای اســامی،  شــهرداری ها 
را مکلــف بــه تدویــن اســناد توســعه 5 
از  برخــورداری  عــدم  می کننــد؛  ســاله 
را  شــهرداری ها  و  شــوراها  ســند،  ایــن 
دچــار ســردرگمی  می کنــد. نصرآزادانــی 
بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد زمینــه مناســب 

ــرای تبــادل اطاعــات بیــن شــهردارها و شــوراهای اســامی   ب
 شــهرهای مختلــف گفــت: شــهرداری اصفهــان آمادگــی خــود 
انعقــاد تفاهم نامه هــای همــکاری بــا شــهرداری  را بــرای 
ــوآوری  ــت و ن ــز خاقی ــاد مراک ــد. ایج ــم می کن ــهرضا فراه ش

ــای  ــا و قابلیت ه ــاس ظرفیت ه ــر اس ــف ب ــهرهای مختل در ش
ــه  ــت ک ــهرهایی اس ــی ش ــای اساس ــی از نیازه ــود، یک موج
تمامــی  بخش هــا  در  متــوازن  توســعه  ایجــاد  خواســتار 
ــا  ــان ب ــارت شــهرداری اصفه ــی و نظ ــر هماهنگ هســتند. مدی
ــان  ــهرداری اصفه ــق 1400 در ش ــه اف ــن برنام ــه تدوی ــاره ب اش
اظهــار کــرد: ایــن اقــدام در راســتای تدویــن 
برنامــه راهبــری 10ســاله ایــن شــهرداری و 
ــه  ــود ب ــات موج ــات و خدم ــم امکان تعمی
تمامــی  بخش هــای شــهر انجــام شــده 
اســت. نصرآزادانــی، ســتاد برنامه ریــزی 
 و هماهنگــی منطقــه ای شــهرداری اصفهــان

را یکــی از مهم تریــن ارکان ایــن شــهرداری 
برشــمرد و تصریــح کــرد: یکــی از خدمــات 
ــی  ــات هماهنگ ــاد جلس ــش، ایج ــن بخ ای
بــرای  اصفهــان  همجــوار  شــهرهای  بــا 
بررســی مشــکات و معضــات مختلــف ایــن شــهرها بــوده و 
ــا توجــه بــه تاثیرپذیــری ایــن شــهرها از یکدیگــر، این گونــه  ب
جلســات نقــش مؤثــری در کاهــش و حــل مشــکات موجــود 

داشــته اســت.

شوراهای اسالمی خالق باید پاسخگو و تحول آفرین باشند

رییس کل دادگستری استان کرمان:
 رقم سیاه جرایم علیه اطفال و زنان 

بیشتر از سایر جرایم است
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: رقم ســیاه جرایم 
علیــه اطفــال و زنــان بــه مراتــب  بیشــتر از ســایر جرایــم اســت. 
ــن  ــا ای ــور م ــاری در کش ــت ج ــزود: واقعی ــد« اف ــدهللا موح »ی
اســت کــه جامعــه بــا تــوده ای گســترده از آســیب های اجتماعی 
ــکار نیســت؛ جمعیــت  ــل ان ــن واقعیــت قاب  مواجــه اســت و ای
و اقشــار مختلفــی در جامعــه حضــور دارنــد کــه یــا آســیب دیده 
هســتند یــا در معــرض آســیب . رییــس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان بیــان کــرد: در میــان ایــن اقشــار، کــودکان و نوجوانــان 
بــه لحــاظ شــرایط ویــژه آســیب پذیرتر از ســایر اقشــار هســتند 
ــددکاری  ــت و م ــه حمای ــاز ب ــار نی ــن قش ــوف ای ــه صن و هم
دارنــد. موحــد گفــت: اگــر بــه مســئله کــودک آزاری نــگاه کنیــم 
و حمایت هایــی کــه قانون گــذار از بــاب جرم انــگاری بــرای 
ــا  ــرده اســت، نه تنه ــن ک ــده تبیی ــن اقشــار بزه دی ــت از ای حمای
ــد ــت باش ــه هس ــن ک ــش از ای ــی بی ــای قانون ــد حمایت ه  بای

بلکه باید حمایت های مادی و معنوی هم باشد.

کاهش قیمت مرغ در ماه رمضان
ــان  ــه فروشــندگان گوشــت ســفید اصفه ــس اتحادی نایب ریی
گفــت: در حــال حاضــر هــر کیلــو مــرغ بــا قیمــت 6670 تومان 
ــده می رســد و پیش بینــی می شــود در  ــه دســت مصرف کنن ب
چنــد روز آینــده و مــاه مبــارک رمضــان قیمــت مــرغ کاهــش 
یابــد. محمدعلــی فروغــی اظهــار کــرد: در هفتــه گذشــته، چنــد 
روز مــرغ زنــده در اصفهــان کمیــاب شــده بــود؛ امــا در حــال 
حاضــر ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت. وی بــه وضعیــت 
ــد  ــزود: در چن ــرد و اف ــروش گوشــت ســفید اشــاره ک ــازار ف ب
ــرغ  ــود و م ــوب ب ــردم خ ــط م ــرغ توس ــد م ــر، خری روز اخی
ــید؛ در  ــندگان می رس ــه فروش ــم ب ــداد ک ــه تع ــز ب ــده نی زن
حــال حاضــر مــردم کمتــر مــرغ خریــداری می کننــد و مــرغ 
ــه  ــس اتحادی ــود. نایب ریی ــه می ش ــتر عرض ــز بیش ــده نی زن
فروشــندگان گوشــت ســفید اصفهــان اضافــه کــرد: روز شــنبه 
قیمــت مــرغ 150 تومــان و روز یکشــنبه 250 تومــان کاهــش 
یافــت و در حــال حاضــر مــرغ بــا قیمــت 6670 تومان بــه ازای 

ــد. ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــو ب ــر کیل ه

 آغاز عملیات لوله گذاری شبکه آبرسانی 
مسکن مهر اردکان

ــر  ــکن مه ــاز دو مس ــانی ف ــبکه آبرس ــذاری ش ــات لوله گ عملی
شــهر اردکان بــا مبلــغ پیمانــی بالــغ بــر 3 میلیــارد و 400 میلیون 
ریــال آغــاز شــد. ایــن عملیــات بــا لوله گــذاری بــه طــول 5 هــزار 
ــار 90  ــن در اقط ــای پلی اتلی ــا اســتفاده از لوله ه ــر و ب و 260 مت
تــا 250 میلیمتــر در حــال اجراســت. همزمــان بــا ایــن عملیــات 

نیــز 18 حوضچــه شــیرفلکه نیــز در طــرح، اجــرا خواهــد شــد.

اخبار کوتاه

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:
 واریز 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده 

به حساب شهرداری ها
ــت: 3 درصــد از 9  ــان گف ــی اســتان اصفه ــور مالیات ــر کل ام مدی
درصــد عــوارض و مالیــات ارزش بــر افــزوده وصولــی از مؤدیــان 
بــه حســاب شــهرداری ها واریــز می شــود. مــراد  مالیاتــی 
ــا ســال  ــاری در مقایســه ب ــه در ســال ج ــان اینک ــا بی ــری ب امی
ــده  ــور نش ــرد منظ ــی عملک ــش مالیات ــه افزای ــته هیچ گون گذش
اســت، تصریــح کــرد: ایــن ســخن بــدان معناســت کــه هــر یــک 
ــر  ــود را ب ــرد ســال 94 خ ــات عملک ــان در ســال 95 مالی از مؤدی
ــر کل  ــد. مدی ــی در ســال 93 می پردازن ــات پرداخت اســاس مالی
امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: 3 درصــد از 9 درصــد 
عــوارض و مالیــات ارزش بــر افــزوده وصولــی از مؤدیــان مالیاتــی 
ــی  ــرایط فعل ــود و در ش ــز می ش ــهرداری ها واری ــاب ش ــه حس ب
بــا توجــه بــه کاهــش اتــکای دولــت بــه درآمدهــای نفتــی، الزم 
ــا ــع اظهارنامه ه ــه موق ــلیم ب ــا تس ــی ب ــان مالیات ــت مؤدی  اس
ــد. امیــری آخریــن  ــاری کنن ــه ی دولــت را در ارایــه خدمــات بهین
ــان خردادمــاه  ــی مشــاغل را پای ــت ارســال اظهارنامــه مالیات مهل
اعــام کــرد و افــزود: صاحبــان مشــاغل الزم اســت هرچــه زودتــر 
بــرای تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی خــود اقــدام کننــد تــا مشــمول 

پرداخــت جریمــه مقــرر در قانــون نشــوند.

فرسایش شدید خاک در حوزه آبخیز 
کارون

ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــزداری مناب ــاون آبخی مع
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه تخریــب آب و خــاک 
حوزه هاســت ســایر  از  شــدیدتر  کارون  آبخیــز  حــوزه   در 

ــن  ــش از 20 ت ــوزه بی ــن ح ــاک در ای ــایش خ ــت: فرس گف
ــایش  ــه فرس ــت ک ــی اس ــن در حال ــوده و ای ــار ب ــر هکت ب
خــاک در حــوزه آبخیــز زاینــده رود، حــدود 15 تــن بــر هکتــار 
اســت. حســین بهرامــی  اظهــار کــرد: آبخیــزداری و مدیریــت 
ــه نحــوی اســت  ــع آب و خــاک ب ــدار از مناب ــرداری پای بهره ب
ــرای  ــع ب ــن مناب ــای ای ــا بق ــتفاده از آن ه ــن اس ــه در حی ک
اســتفاده نســل های بعــد تامیــن شــود. وی افزود:حــوزه 
آبخیــز پهنــه ای اســت کــه تمــام روان آب هــای ناشــی از 
بارندگــی بــر روی آن ســطح بــه یــک نقطــه خروجــی 
ــا بیــان اینکــه اســتان چهارمحــال و  هدایــت می شــود. وی ب
بختیــاری در زمینــه آبخیــزداری از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
ــده  ــی و تامین کنن ــرد: سرشــاخه های اصل ــح ک اســت، تصری
آب رودخانــه کارون بــه عنــوان بزرگ تریــن رودخانــه کشــور و 
مهم تریــن رودخانــه داخلــی ایــران، زاینــده رود، در این اســتان 
قــرار دارد. بــه گفتــه بهرامــی  طــی ســنوات گذشــته حــدود یک 
ــرار  ــزداری ق ســوم مســاحت اســتان تحــت مطالعــات آبخی
ــف از  ــای مختل ــات در زمینه ه ــن مطالع ــه ای ــه و نتیج گرفت
ــز،  ــوزه آبخی ــر ح ــانی ه ــی و انس ــای طبیع ــه ویژگی ه جمل

ــع آوری شــده اســت. ــن و جم تدوی

اخبار کوتاه 
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حتما بخوانید!
پروژه های بزرگ آمریکایی را رد کردم...

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/19 تنظیم:  تاریخ   9509970352400261 دادنامه:  شماره 

به  احمد  فرزند  باقری  محبوبه  خانم  خواهان:  بایگانی:941054  شماره   9409980352400957

نشانی اصفهان، خانه اصفهان، چهارراه نیرو هوایی ، خ ارغوان، یاس شرقی، کوچه شهید احمدیان، 

سمت راست، منزل 4 طبقه، واحد 2، پالک 10 خواندگان: 1. آقای مجتبی محمدی 2. آقای حسین 

ال کثیر همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. الزام به تنظیم 

سند خودرو رای دادگاه دعوی خواهان خانم محبوبه باقری فرزند احمد به طرفیت آقایان 1ـ مجتبی 

محمدی 2ـ حسین آل کثیرفرزند عبدالعباس به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی خودرو پژو 

206 به شماره انتظامی 796 و 44 ایران 24 مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی 

دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و اینکه اظهار نموده خودرو را بصورت شفاهی از خوانده 

ردیف اول خریداری نموده است و نظر به اینکه تصرف خواهان در خودرو بنا به بیمه نامه صادره 

ازپلیس  واصله  استعالم  قبوض جریمه که حسب  نیز  و  به شماره 2711874  پاسارگاد  از شرکت 

راهور به وی تسلیم شده حاکی از مالکیت قانونی خواهان است و پاسخ استعالم واصله ازپلیس 

راهنمایی و رانندگی که مبین مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم می باشد و استعالم واصله از ایران 

خودرو که حاکی از خارج شدن خودرو از رهن است و اینکه انتقال خودرو به نام خریدار از الزامات 

ضمنی قرارداد است و خواندگان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت 

دنسته و مستند به مواد 220 قانون مدنی و 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

الزام خوانده ردیف دوم به انتقال خودرو با مشخصات یاد شده و پرداخت 2/392/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این 

دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی  5841/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/19 تنظیم:  تاریخ   9509970352400262 دادنامه:  شماره 

فرزند  جوزدانی  قلعه  سید  رضا  آقای  خواهان:  بایگانی:940961  شماره   9409980352400873

به نشانی اصفهان، خیابان شیخ  با وکالت آقای منصور مدح خوان اصفهانی فرزند احمد  حسین 

فرزند  فرید گالبی  اقای  خوانده:   8134798314 110 کدپستی  دارالقرآن ساختمان  مقابل  بهایی، 

اسداله به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. تامین خواسته 3. 

مطالبه وجه چک  4. مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای منصور مدح خوان به وکالت از آقای رضا سید قلعه جوزدانی 

فرزند حسین به طرفیت آقای فرید گالبی فرزند اسداله به خواسته مطالبه نود و هشت میلیون و 

پانصد هزار ریال وجه 8 فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر 

چک به شماره ها و سررسید و سررسید و مبالغ 182/421583 ـ 1382/6/10 ـ 10/500/000 ریال و 

182/421588 ـ 1382/5/17 ـ 7/000/000 ریال و 182/421586 ـ 1392/6/15 ـ 7/000/000 ریال و 

182/421589-1392/7/20-21/000/000 ریال و و 182/421587 ـ 1382/7/15 ـ 7/000/000 ریال 

و 182/421590 ـ 1382/6/25 ـ 14/000/000 ریال و 439256-1382/6/15 ـ 10/000/000 ریال و 

439257-1382/7/5-22/000/000 ریال و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر به 

اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای ارسال 

نکرده لذا مستندًا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و 

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نود و هشت میلیون و پانصد هزار ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 4/379/000 ریال بابت هزینه داردسی و مبلغ 3/546/000 ریال بابت 

حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت 

تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی از سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و از 

خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی  5840/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/19 تنظیم:  تاریخ   9509970352400263 دادنامه:  شماره 

فرزند  بهارانچی  مکتوبیان  اصغر  اقای  خواهان:  بایگانی:940628  شماره   9409980352400565

صفرعلی به نشانی اصفهان، خ آتشگاه، استخر نور، جنب مدرسه سمیه، ک خرسندی، پالک 28 

ک. پ 8186783331 ک. ملی 1290008930 تلفن: 09132023292 خوانده: آقای جمشید تاجمیر 

اتوبان شهید خرازی، بریدگی پل  به نشانی اصفهان، خ خیام غربی، جنب  ریاحی فرزند رجبعلی 

، ک  ابوالفضل  مسجد  از  بعد  راست،  سمت  حاجی  مادی  دنبال  نازوان  محلی  دسترسی  وحید 

سعدی، بن بست ایمان، پ 39، منزل دو طبقه، منزل جمشید تاجمیر ریاحی و مادربیگم تاجمیر 

1. تامین خواسته 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک  4.  ریاحی  خواسته ها: 

به صدور رای می  به شرح ذیل مبادرت  اعالم ختم رسیدگی  با  دادگاه  مطالبه خسارت دادرسی  

نماید:رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای اصغر مکتوبیان بهارانچی فرزند صفر علی بطرفیت 

آقای جمشید تاجمیر ریاحی فرزند رجبعلی بخواسته مطالبه دویست میلیون ریال وجه یک فقره 

چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر چک به شماره و سررسید 

12-856840-94/5/1 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ 

قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده لذا مستندًا به مواد 310 

و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آیین دادرسی 

مدنی خوانده را به پرداخت دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7/275/000 ریال بابت 

خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام کلف است خسارت 

تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی از سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و 

ازخوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز   20 آن ظرف  از  و پس  دادگاه  این  در  واخواهی 

استان اصفهان می باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی  5839/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/22 تنظیم:  تاریخ   9509970352400280 دادنامه:  شماره 

9409980352401175 شماره بایگانی:941289 خواهان: آقای امیرحسین سرجوئی فرزند هادی 

با وکالت اقای مرتضی قانعیان فرزند حسین به نشانی اصفهان، خیابان کاوه، پل چمران، ساختمان 

مجهول  نشانی  به  حسین  فرزند  مصطفی کرمی  اقای  خوانده:  واحد1   اول،  طبقه  آفتاب،  اداری 

المکان

دادرسی   خسارت  مطالبه   .3 وجه چک   مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته 

دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای مرتضی قانعیان به وکالت از آقای امیرحسین سرجوئی 

فرزند هادی به طرفیت آقای مصطفی کریمی فرزند حسین بخواسته مطالبه ششصد میلیون ریال 

بخشی از وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر 

چک به شماره و سررسید 901/23523297-94/02/20 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه 

و نظر به اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه 

ای ارسال نکرده لذا مستندًا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور 

چک و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت ششصد میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 18/805/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 15/600/000 ریال بابت حق الوکاله 

در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام کلف است خسارت تاخیر را بر مبنای 

شاخص اعالمی بانک مرکزی از سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و ازخوانده وصول و به 

خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی  5838/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/01/23 تنظیم:  تاریخ   9509970350100056 دادنامه:  شماره 

9409980350100290 شماره بایگانی:940335 خواهان: آقای رضا احمدی فرزند حسین با وکالت 

غربی،  جی  خوراسگان،  جی،  اصفهان،  نشانی  به  فرزند کریم  خوراسگانی  عموآقایی  سعید  آقای 

نشانی،  به  قدمعلی  فرزند  قضاوی خوراسگانی  مجید  آقای  و  فوقانی  ، ط  خ کنگاز  ورودی  نبش 

آقای   .1 خواندگان:  فوقانی  طبقه  خ کنگاز،  ورودی،  نبش  غربی،  جی  خوراسگان،  جی،  اصفهان، 

محمد نصراصفهانی فرزند رحیم به نشانی مجهول المکان 2. اقای مسعود رئیس زاده فرزند سید 

اصغر به نشانی اصفهان، اتوبان ذوب آهن، روستای موسیان، انتهای روستای موسیان، دست چپ، 

تادیه 2. مطالبه وجه چک  3.  تاخیر  1. مطالبه خسارت  پرورش ماهی رئیس زاده خواسته ها: 

مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه در خصوص دعوی رضا احمدی با وکالت آقای سعید عمواقایی و مجید قضاوی بطرفیت 

محمد نصراصفهانی و مسعود رئیس زاده به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 80/000/000 ریال بابت 

وجه یک فقره چک به شماره 826943-94/1/20 بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 

به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و 

رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان 

و  نیاورده  به عمل  دفاعی  و  نگردیده  دادگاه حاضر  دادرسی در جلسه  قانونی وقت  ابالغ  با وصف 

دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد 

و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان 

دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی 

و مواد 313 ، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه 

مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 80/000/000 

نرخ  مبنای  بر  واقعی وجه چک  ارزش  و  تادیه  تاخیر  بانضمام خسارت  اصل خواسته  بابت  ریال 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی که  اعالمی  بر اساس شاخص  تا زمان وصول  تاریخ چک  از  تورم 

پس از محاسبه ازطریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات 

دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ـ داود مومن زاده      5835/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/26 تنظیم:  تاریخ   9509970350600352 دادنامه:  شماره 

 6 شعبه   9409980350600527 کالسه:  پرونده  بایگانی:940596  شماره   9409980350600527

خواهان:   9509970350600352 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 

اصفهان،  استان  نشانی  به  فرزند کریم  عصاچی  فهیمه  خانم  وکالت  با  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی 

شهرستان اصفهان، خ توحید، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3، طبقه 3، واحد 15  خواندگان: 1. 

آقای پژمان انصاری فرزند علی برز 2. خانم کبری احمدی فرزند احمد 3. خانم فرزانه محمدیان 

فرزند فرهاد 4. آقای احمدرضا حاتمیان فرزند مصطفی همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته 

با  تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه  2. مطالبه خسارت تاخیر  1. مطالبه وجه چک   ها: 

عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( با وکالت خانم فهیمه عصاچی بطرفیت 

آقایان و خانمها 1ـ احمدرضا حاتمیان فرزند مصطفی 2ـ فرزانه محمدیان فرزند فرهاد 3ـ پژمان 

ریال   437/000/000 بخواسته مطالبه مبلغ  احمد  برز 4ـ کبری احمدی فرزند  انصاری فرزند علی 

وجه چک شماره 918729-94/2/19 عهده بانک سپه بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 

عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک 

محال علیه وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و 

پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادر کننده چک و سایرخ واندگان ظهرنویس و ضامن پرداخت 

وجه چک و دارای مسئولیت تضامنی می باشند و با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه 

دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا 

دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندًا به ماده 249-310-313 قانون تجارت و تبصره 

نظام و ماده 198- قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت   2 الحاقی ماده 

515-519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هفت 

میلیون ریال و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات 

تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم و حین 

اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند.رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی      5832/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/20 تنظیم:  تاریخ   9509970350100275 دادنامه:  شماره 

به  عام(  )سهامی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:  بایگانی:941034  شماره   9409980350100889

نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره فرزند مصطفی به نشانی اصفهان 

دوم  طبقه  مهر  وکالی  ساختمان  شرقی  نیکبخت  خیابان  نبش  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان 

فتحی  رضا  آقای   .2 المکان  مجهول  نشانی  به  مقدس  جزائری  مهدی  سید  آقای   .1 خواندگان: 

پرویزی فرزند محمدمراد به نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بهارستان، خ ایثار، مجتمع 

گلها، واحد 2 3. خانم نسرین علی محمدی رزوه فرزند سیف اله به نشانی اصفهان، ارغوانیه، بلوار 

دانشگاه، بوستان پنجم، پالک 4 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک  

3. مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

صادقی  نرگس  خانم  وکالت  با  عام(  )سهامی  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 

قهساره بطرفیت سید مهدی جزائری مقدس و نسرین علی محمدی رزوه و رضا فتحی پرویزی 

به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 208/751/655 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 103102-

94/4/20  بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با 

عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 

پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی 

در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش 

بقاء  به  با توجه  و  اعتراض مانده  و  ایراد  از  ابرازی خواهان مصون  ننموده و مستندات  ابراز  باشد 

اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت 

  310-  313 مواد315-249-  و  مدنی  دادرسی  آیین   194  ،198  ،519 مواد  به  مستندا  تشخیص 

الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص  قانون تجارت و تبصره 

بابت  ریال   208/751/655 مبلغ  بپرداخت  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  نظام حکم  مصلحت 

اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 

چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه 

ازطریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق 

مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 

مرکز استان می باشد. 

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ـ داود مومن زاده      5836/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/01/23 تنظیم:  تاریخ   9509970352400058 دادنامه:  شماره 

به  عسکریه  اعتباری  و  مالی  موسسه  خواهان:  بایگانی:940927  شماره   9409980352400844

محمد  علی  فرزند  آرانی  زاده  شیروانی  یاسر  آقای  وکالت  با  جوادی  امین  سید  عاملی  مدیریت 

اعتباری  و  مالی  ساختمان  مفید،  راه  سه  روبروی  شمالی،  صدوق  شیخ  خ  اصفهان،  نشانی  به 

عسکریه، طبقه 4، کد پستی 8166800000 همراه: 09132604569 خواندگان: 1. آقای علیرضا پیمان 

ناصر پیمان زاده فرزند رمضان 3. آقای حامد بدیعی فرزند مهدی 4.  آقای   .2 ناصر  زاده فرزند 

آقای مجید طالیی فرزند رضا  5. اقای مسعود پیمان زاده فرزند ناصر همگی به نشانی مجهول 

1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه 3. مطالبه خسارت دادرسی  المکان  خواسته ها: 

4. مطالبه خسارت

و  مالی  موسسه  از  وکالت  به  آرانی  زاده  شیروانی  یاسر  آقای  دادخواست  درخصوص  دادگاه  رای 

1ـ علیرضا پیمان زاده فرزند ناصر 2ـ ناصر پیمان زاده فرزند  آقایان  اعتباری عسکریه به طرفیت 

فرزند  زاده  پیمان  5ـ مسعود  فرزند رضا  4ـ مجید طالیی  فرزند مهدی  بدیعی  رمضان 3ـ حامد 

ناصر به خواسته مطالبه یکصد و چهل و هشت میلیون ریال وجه مانده قرارداد مشارکت مدنی به 

شماره 13003776/1 تاریخ 92/8/21 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه قراردادی 

از سررسید قرارداد )94/4/21( تا تاریخ تقدیم دادخواست به مبلغ 3/000/000 ریال و از زمان تقدیم 

دادخواست )94/1/25( لغایت یوم الوصول روز شمار به مبلغ 154/082 ریال به ماخذ 38 درصد 

درسال و خسارت تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر قرارداد مستند دعوای که حاکی از وجود قرارداد 

مشارکت فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول دارد و خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم و پنجم 

و ششم بازگشت سرمایه و خسارات وارده ناشی از تاخیر را بصورت تضامنی تعهد نموده اند و نظر 

به اینکه میزان خسارت تاخیر بصورت معین درقرارداد آورده شده است لهذا دادگاه مستندًا به مواد 

10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 

403، 404 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت یکصد و چهل و هشت میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت 4/752/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت 5/555/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت 

تاخیر را به میزان سی و هشت درصد درسال به ماخذ محکوم به صورت تضامنی ازخواندگان وصول 

و به خواهان ایصال نماید ) از تاریخ 94/4/21 لغایت وصول محکوم به( رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی  5842/م الف

بررسی »بازار پیام و آینده جهان ارتباطات«
ــات« از  ــان ارتباط ــده جه ــام و آین ــازار پی ــوان »ب ــا عن ــی ب همایش
ســوی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار 
می شــود. همایــش »بــازار پیــام و آینــده جهــان ارتباطــات« 
ــر محســنیان راد  ــام از ســوی دکت ــازار پی ــه ب ــه شــرح نظری ــه ب ک
ــد.  ــی کن ــد و بررس ــه را نق ــن نظری ــا ای ــالش دارد ت ــردازد ت می پ
ــات« را  ــان ارتباط ــده جه ــام و آین ــازار پی ــش »ب ــخنرانی همای س
ــر  ــگاه ب ــتاد دانش ــناس و اس ــنیان راد« جامعه ش ــدی محس »مه
ــات  ــوم ارتباط ــجویان عل ــروه دانش ــتین گ ــده دارد. وی از نخس عه
پــدر  معتمدنــژاد،  کاظــم  پروفســور  شــاگردان  از  و  ایــران  در 
ــم  ــوزه عل ــددی را در ح ــار متع ــت و آث ــران اس ــات ای ــوم ارتباط عل
ــت  ــت هیئ ــنیان راد، عضوی ــت. محس ــرده اس ــف ک ــات تألی ارتباط
ــادق  ــام ص ــگاه ام ــات دانش ــگ و ارتباط ــکده فرهن ــی دانش  علم
را بــر عهــده دارد. ایــن همایــش روز 13 خردادمــاه از ســاعت 17 در 

تــاالر ادب واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته برگــزار می شــود.

 غبارروبی و عطرافشانی مساجد 
چهارمحال و بختیاری

همزمــان بــا دهــه تکریــم و غبارروبــی مســاجد، آئیــن غبارروبــی 
ــا حضــور جمعــی از مســئوالن،  و عطرافشــانی مســاجد اســتان ب
هیئــت امنــای مســاجد و مــردم بــه صــورت نمادیــن در مســجد 
ــه برگــزار شــد. حجت االســالم علیرضــا ملــک  جامــع شــهر مهدی
ــور مســجد اســتان از  ــه ام ــز رســیدگی ب ــدی مســئول مرک محم
غبارروبــی و عطرافشــانی 930 مســجد اســتان همزمــان بــا دهــه 
تکریــم و غبارروبــی مســاجد خبــر داد و گفــت: قطعــًا همــه 
مؤمنیــن، نمازگــزارن، مســئوالن و دســت اندرکان مســاجد اســتان 
بــا همــکاری و تعامــل بــا یکدیگــر مســاجد را بــرای ورود بــه مــاه 
مبــارک رمضــان غبارروبــی، عطرافشــانی و مهیــا خواهندکــرد. وی 
ــه  ــردن مســاجد ب ــز ک ــرد: در خصــوص بهداشــت و تمی تصریح ک
ویــژه در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان روایت هــای فراوانــی بیــان 
شــده اســت؛ حتــی بــه مؤمنیــن مژده داده شــده اســت اگر کســی 
بتواند خاشــاکی از مســجد را برداید، بهشــت روزی او خواهد شــد؛ 
بنابرایــن قطعــًا مؤمنیــن در ایــن خصــوص توجــه ویــژه داشــته و 

خواهنــد داشــت.

 نمایش آثار نقاشی بانوی اردکانی 
در گالری هنرهای معاصر یزد

ــای  ــری هنره ــی در گال ــوی اردکان ــی بان ــار نقاش ــه آث مجموع
ــار  ــه آث ــود. مجموع ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــزد ب ــر ی معاص
ــای تجســمی  ــدان هنره ــی«، از هنرمن ــه گلمکان نقاشــی »حبیب
شهرســتان اردکان، از روز پنجشــنبه 13 خردادمــاه جــاری در 
ــد.  ــد آم ــش در خواه ــه نمای ــزد ب ــر ی ــای معاص ــری هنره گال
در ایــن نمایشــگاه 40 اثــر از ایــن هنرمنــد خــوش ذوق نقــاش در 
ــنبه  ــاعت 18 روز پنجش ــمبولیک از س ــتره و س ــبک های آبس س

ــه نمایــش گذاشــته می شــود.  رســما ب

اخبار  کوتاه 

- نخســتین جشــنواره فیلــم مدافعــان حــرم، بــا 
ــس  ــخنرانی ریی ــهدا، س ــود ش ــر یادب ــی از تمب رونمای
دفتــر مقــام معظــم رهبــری، جانشــین فرمانــده ســپاه 

ــد. ــزار ش ــا و… برگ ــم حاتمی کی ــداران، ابراهی پاس

- کارگــردان مجموعــه انیمیشــن های »دیرین دیرین« 
امســال  تابســتان  از  مخاطبــان  اعــالم کــرد کــه 
ــا  ــا کاراکتره ــه ب ــن مجموع ــد ای ــل جدی ــاهد فص  ش

و فضاسازی های جدید خواهند بود.
آییــن  در  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزیــر   -
اختتامیــه جشــنواره »پرنــده آبــی« بــر حمایــت 
ــودک  ــات ک ــندگان ادبی ــش از نویس ــه متبوع  وزارتخان

و نوجوان تاکید کرد.
ــی«  ــم »گاه ــردان فیل ــی، کارگ ــا رحمان - محمدرض
معتقــد اســت: زمانــی کــه فیلمســازی می پذیــرد 
کــه اثــرش در »هنــر و تجربــه« اکــران شــود، دیگــر 
ــد؛  ــته باش ــب از آن داش ــب و غری ــع عجی ــد توق نبای
همیــن کــه ایــن فیلــم بتوانــد جــای خــود را در میــان 
ــاره اش  ــاز کنــد، دیــده شــود و افــراد درب مخاطبــان ب

ــی اســت. ــد کاف ــت کنن صحب
- راضیــه تجــار، نویســنده پیشکســوت می گویــد: 
ــتعداد  ــود اس ــث می ش ــی باع ــوزش داستان نویس آم

ــروز برســد. ــه ب ــه مرحل هنرآمــوز ب
ملــی  نمایشــگاه  ششــمین  و  بیســت  دبیــر   -
ــت  ــا در بیس ــی از غرفه ه ــت: یک ــتی گف ــع دس صنای
ــک  ــتی ی ــع دس ــی صنای ــگاه مل ــمین نمایش و شش
ــای  ــرد و هیئت ه ــت ک ــفارش ثب ــان س ــارد توم میلی
تجــاری کــه از هلنــد آمدنــد چنــد قــرارداد بــا آن امضــا 

ــد. کردن
- میکاییــل شهرســتانی، کارگــردان نمایــش »شــاعر« 
گفــت: ایــن اثــر جــزو نمایش هــای »کمدیــا دالرتــه« 
محســوب می شــود و اثــری انتقــادی اســت کــه 
ــیده  ــه دوران رس ــازه ب ــات ت ــل طبق ــد و تحلی ــه نق ب

می پــردازد.
- »آلیــس در آینــه« دنبالــه فیلــم پرفــروش »آلیــس 
در ســرزمین عجایــب« در اولیــن هفتــه نمایــش خــود 
موفــق بــه ثبــت فــروش جهانــی 100 میلیون دالری شــد. 
- علــی مرادخانــی، معــاون هنــری وزیــر ارشــاد 
ــارد  ــا 6 میلی ــت را 5.5 ت ــی معاون ــی فعل ــم بده رق
اعــالم کــرد کــه بــا مســاعدت رییــس ســازمان 
ارتقــای  و  کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
 بودجــه ایــن بدهــی تــا پایــان شــهریور تســویه 

می شود.
بعــد  - گــروه موســیقی »داماهــی« چنــد مــاه 
از انتشــار اولیــن آلبــوم رســمی و برگــزاری چنــد 
ــوم خــود در  ــن آلب ــد دومی ــدارک تولی کنســرت، در ت

بــازار رســمی موســیقی اســت.

بــا  هفتــه  ایــن  هفــت  ســینمایی  برنامــه 
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

ــاال  ــه ح ــود ک ــراه ب ــای بســیاری هم جنجال ه
 بــا واکنــش کمــال تبریــزی وارد فــاز تــازه ای شــده اســت. 
ــد سرشــناس ســینمای  ــه مســعود فراســتی، منتق ــن برنام در ای
ایــران در واکنــش بــه فیلــم جدیــد کمــال تبریــزی یعنــی »دونــده 

زمین« گفت: این فیلم به مثابه دیاثت است. 
ــه  ــت و او ب ــر انگیخ ــزی را ب ــال تبری ــم کم ــه او خش ــن گفت همی
اعتــراض ســکوت مدیــران رســانه ملــی نســبت بــه چنیــن 
واکنش هایــی فیلمبــرداری فــاز ســوم ســریال تاریخــی ســرزمین 

ــرد. ــف ک ــن را متوق که
ــاخت  ــت: »س ــنا گف ــا ایس ــی ب ــن در گفت وگوی ــزی همچنی  تبری
 ســریال »ســرزمین کهــن« بــا توجــه بــه اجــرای پرزحمــت 
و ســنگین آن، بــه حمایــت و پشــتیبانی معنــوی و روحیه بخــش 
ــی اســت کــه  ــاز دارد؛ ایــن در حال ــون نی ــران تلویزی از ســوی مدی
ــه  ــن ب ــازه توهی ــود اج ــه خ ــی ب ــخیف تلویزیون ــه س ــک برنام ی
مــن را داده اســت و مســئوالن محتــرم ســازمان صداوســیما 
هــم بی هیــچ واکنشــی در ایــن خصــوص ســکوت کامــل اختیــار 
کرده انــد! بنابرایــن گــروه ســازنده پــس از حوصلــه و تامــل چنــد 
روزه و ادامــه رفتــار مدیــران تلویزیــون تصمیــم بــه تعطیلــی پــروژه 
»ســرزمین کهــن« گرفــت تــا در اســرع وقــت معلــوم شــود 
ــه ای  ــالمی و برنام ــالب اس ــوع انق ــا موض ــریالی ب ــن س ــه بی ک
 موهــن کدامیــک از نظــر ســازمان بایــد بمانــد و کدام یــک 

برود!«

  شروع فصل سوم
ــن«  ــرزمین که ــه »س ــل مجموع ــش فص ــا از پخ ــن خبره آخری
ــه  ــت و اینک ــت داش ــی حکای ــورت هفتگ ــه ص ــز ب ــل پایی از فص
دو فصــل  تکمیــل  و  ســه  فصــل  تصویربــرداری  پایــان   بــا 
شــد.  خواهنــد  پخــش  پی درپــی  هــم  بعــدی  فصل هــای 
ــد  ــوروز کلی ــش از ن ــن« پی ــرزمین که ــریال »س ــوم س ــل س فص
ــوم ــل س ــد. در فص ــال ش ــاه دنب ــود و از 17 فروردین م ــورده ب  خ

ــه جــای شــهاب حســینی در نقــش بزرگســالی  ــدی ب آرش مجی

ــان  ــاد قائمی ــای فره ــه ج ــعید راد ب ــود و س ــر می ش ــی ظاه ره
ــد. ــا می کن ــالی او را ایف ــش بزرگس نق

 سرزمین کهن در یک نگاه
ــع  ــه وقای ــت و ب ــزی اس ــال تبری ــاخته  کم ــن« س ــرزمین که »س
 50 تــا   20 دهــه   بیــن  زمانــی  فاصلــه  در  اجتماعی سیاســی 
می پــردازد. ســریال »ســرزمین کهــن« ســال 92 روی آنتــن 
ــا  ــد قســمت آن از شــبکه ســه، ب ــا پــس از پخــش چن رفــت؛ ام
ــا بعضــی  ــرد. آن ه ــی ک ــن خداحافظ ــا از آنت ــراض بختیاری ه اعت

از دیالوگ هــا و شــخصیت پردازی های ایــن اثــر را توهیــن بــه 
قــوم بختیــاری می دانســتند. ایــن ســریال در ابتــدای پخــش بــا 

ــد. ــف ش ــش آن متوق ــپس پخ ــه و س ــی مواج اصالحات
  ورود بازیگران جدید

ــد  ــر کلی ــالم خب ــا اع ــته ب ــال گذش ــر س ــزی در اواخ ــال تبری کم
خــوردن فــاز ســوم ایــن مجموعــه اعــالم کــرده بــود کــه بازیگــران 
ــددی دارد ــخصیت های متع ــه ش ــه ک ــن مجموع ــه ای ــدی ب  جدی

اضافــه می شــوند. بــا ایــن حــال از میــان بازیگــران اصلــی 
ــدارد  ــور ن ــوم حض ــاز س ــینی در ف ــهاب حس ــه ش ــن مجموع  ای
ــه شــده  ــه گفت ــن وی شــده اســت؛ البت و آرش مجیــدی جایگزی
ــاز دو  ــده از ف ــای باقی مان ــرای صحنه ه ــینی ب ــهاب حس ــه ش ک

ــزی خواهــد رفــت. ــن تبری ــل دوربی ــان مقاب همچن
  گروه بازیگران

از جملــه بازیگــران ایــن مجموعــه پرشــخصیت می تــوان بــه 
نیکــی کریمــی، محمدرضــا فروتــن، حســن پورشــیرازی، فرشــته 

ــی ــبنم قلی خان ــی، ش ــر آقای ــان، امی ــر دهق ــی، جعف صدرعرفای
ــی  ــان بازغ ــادمان، پژم ــی ش ــمی، عل ــا قاس ــدی، ثری ــام حمی اله
هنگامــه قاضیانــی، میتراحجــار، پرویــز پورحســینی، حســین 
ــال  ــی، لی ــرداد ضیای ــن ســیدی، مه ــی، هوم ــا فره محجــوب، بیت
 زارع، آشــا محرابــی، محســن تنابنــده، جــواد عزتــی، رســول نقــوی
شــیوا بلوچــی و... اشــاره کــرد. حــال بــا متوقــف شــدن چندیــن 
ــه  ــد ک ــار نشســت و دی ــه انتظ ــد ب ــن ســریال بای ــاره ای ــد ب و چن

ــه کجــا خواهــد رســید. ــن ســریال پرحاشــیه ب ســرانجام ای

این بار به خواست کمال تبریزی

ساخت »سرزمین کهن« بازهم متوقف شد

ــگاران  ــا خبرن ــنده« ب ــم »فروش ــل فیل ــت عوام نشس
دوشنبه شــب برگــزار شــد. در ایــن نشســت اصغــر 
فرهــادی، کارگــردان فیلــم گفــت: مــن ایــران را بســیار 
ــن  ــرای م ــران ب ــه ای ــم ک ــر می کن ــت دارم و فک دوس

ــرای زندگــی اســت. مــن  ــری ب جــای بهت
ــا  ــای دنی ــتم و در کج ــران هس ــق ای عاش
مــادر  پــدر  حضــور  لــذت  از   می توانــم 
و دوســتانم اســتفاده کنــم. همیــن مســئله 
ســبب شــده اســت کــه کارگردانی بســیاری 
 از پروژه هــای بــزرگ ســینمای آمریــکا 
را کــه امــروز روی پــرده رفتــه اســت، قبــول 
ــران کار  ــم در ای ــه می خواه ــرا ک ــم؛ چ نکن

ــای  ــتر فیلم ه ــه بیش ــت ک ــر اس ــن بهت ــرای م ــم. ب کن
خــود را در ایــران بســازم؛ امــا بــرای کنجــکاوی دوســت 
دارم تجربه هایــی در خــارج از کشــور هــم داشــته 
 باشــم. وی در پاســخ بــه اینکــه چــرا »فروشــنده« 
ــد  ــد، تاکی ــش نمی ده ــی نمای ــدان داخل ــرای منتق را ب
ــش  ــه نمای ــوز پروان ــران هن ــل ای ــم در داخ ــرد: فیل ک

نــدارد بــه همیــن دلیــل آن را نمایــش نمی دهــم؛ 
ــردم  ــا م ــراه ب ــم هم ــن فیل ــم ای ــح می ده ــه ترجی البت
ــم »فروشــنده« تابســتان در  ــر می کن ــده شــود. فک دی
ســینماهای کشــور اکــران شــود و یــک هفتــه قبــل از 
ــات  ــی مطبوع ــرای اهال ــی ب ــران عموم اک
در  فرهــادی  می شــود.  داده  نمایــش 
ــا  بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
ــئوالن  ــی از مس ــر برخ ــه اظهارنظ ــاره ب اش
دولتــی دربــاره اعمــال بعضــی مالحظــات 
در فیلــم گفــت: کلمــه مالحظــات بی حــد 
ــه  ــم چگون ــن نمی دان ــت و م ــرز اس و م
می داننــد فیلمــی کــه هنــوز دیــده نشــده 
ــردان  ــت. کارگ ــات اس ــی مالحظ ــد بعض ــت نیازمن اس
ــنواره  ــن جش ــر قوانی ــرد: اگ ــه ک ــی« اضاف ــاره ال »درب
ــه جشــنواره  فیلــم فجــر اجــازه دهــد »فروشــنده« را ب
ــن  ــای م ــه فیلم ه ــر حــال هم ــه ه ــم. ب ارســال می کن
تــا امــروز هــم اکــران شــده و هــم در جشــنواره شــرکت 

ــر ــرده اســت. مه ک

اینکــه 19  اعــالم  بــا  تهیه کننــده »ایســتاده در غبــار« 
خــرداد اکــران ایــن اثــر ســینمایی آغــاز می شــود از تمــام 
ــلیان  ــد متوس ــاج احم ــرای آزادی ح ــد ب ــم تولی ــالش تی ت
کــه فیلــم دربــاره اوســت، خبــر داد. حبیــب والی نــژاد 

بــه  غبــار«  در  »ایســتاده  تهیه کننــده 
ــاره  ــان درب ــین مهدوی ــی محمدحس کارگردان
ــار  ــینمایی اظه ــم س ــن فیل ــران ای ــان اک زم
ــی  ــورای صنف ــنبه ش ــه روز دوش ــرد: جلس ک
نمایــش مــا را غافلگیــر کــرد؛ چــرا کــه فکــر 
نمی کردیــم دســت کــم تــا ســه هفتــه آینــده 
زمــان اکرانمــان فرابرســد. وی ادامــه داد: 
ــه اینکــه تعطیــالت نیمــه خــرداد  ــا توجــه ب ب

ــا شــورای صنفــی  را پیــش رو داریــم، ضمــن هماهنگــی ب
تصمیــم گرفتیــم کــه فیلــم را در آغــاز مــاه مبــارک رمضــان 
و از چهارشــنبه هفتــه آینــده )19 خردادمــاه( اکــران کنیــم. 
افتــادن زمــان  تهیه کننــده »ایســتاده در غبــار« جلــو 
ــت: در  ــت و گف ــک گرف ــال نی ــه ف ــم را ب ــن فیل ــران ای اک
 هفته هــای گذشــته اتفاقــات زیــادی افتــاده و جامعــه 

اســت.  آشــنا کــرده  متوســلیان  احمــد  حــاج  بــا  را 
مجمــع  دبیــر  و  دفــاع  محتــرم  وزیــر  گفت وگوهــای 
ــان  ــودن ایش ــده ب ــاره زن ــام درب ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــژاد  ــادی را در دل مــا روشــن کــرده اســت. والی ن ــد زی امی
ــه کمپیــن درخواســت  ــا اشــاره ب ــان ب در پای
بــرای آزادی حــاج احمــد متوســلیان کــه در 
فضــای مجــازی راه افتــاده اســت نیــز بیــان 
کــرد: اگــر ایــن کمپیــن بتوانــد تاثیــری بــر 
ــدان  ــتمداران و دغدغه من ــر سیاس ــب نظ جل
ــم 30  ــت مبه ــدن وضعی ــن ش ــرای روش ب
ــا  ــد، ب ــته باش ــان داش ــاله ایش ــد س و چن
کمــال افتخــار »ایســتاده در غبــار« را وقــف 
ایــن حرکــت مردمــی خواهیــم کــرد؛ چنانکــه در ایــن 
ــی  ــن مردم ــم و از کمپی ــژه ای داری ــای وی ــه برنامه ه  زمین
free motevaselian# نیــز حمایــت می کنیــم. »ایســتاده 
از  مهدویــان  محمدحســین  بــه کارگردانــی  غبــار«  در 
چهارشــنبه هفتــه آینــده 19 خردادمــاه در ســرگروه »زندگی« 

ــع ــت. ربی ــرده ســینماهای کشــور خواهــد رف روی پ

حبیب والی نژاد:
»ایستاده در غبار« را وقف آزادی حاج احمد متوسلیان می کنیم

اصغر فرهادی:
پروژه های بزرگ آمریکایی را رد کردم؛ زیرا می خواهم در ایران کار کنم
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در مجارستان

ســید علیرضــا موســوی همــراه تیــم دیناموبخارســت 
ــگ  ــال لی ــدار ســوم فین ــی شــد. دی ــگ رومان ــان لی قهرم
ــت و  ــای دیناموبخارس ــن تیم ه ــی بی ــال رومان ــر هندب برت
CSM بخارســت، برگــزار شــد. دینامــو کــه ســید علیرضــا 
ــی  ــر اصفهان ــران و لژیون ــال ای ــوش هندب ــوی، ملی پ موس
را در ترکیــب خــود داشــت، توانســت در پایــان بــا پیــروزی 
23 بــر 20 برنــده فینــال و قهرمــان لیــگ هندبــال رومانــی 
ــار در ســال 2005 قهرمــان  شــود. دیناموبخارســت آخرین ب
ــس از  ــود و حــاال پ ــی شــده ب ــال رومان ــر هندب ــگ برت لی
ــم در فصــل  ــن تی ــرد. ای ــرار ک ــوان را تک ــن عن 11 ســال ای

ــود. ــه مقــام ســوم رســیده ب گذشــته ایــن مســابقات ب

بازیکن پرسپولیس به پدیده برمی گردد
ــرزی ســهمیه  ــد فرام ــه تصــور نمی کردن پرسپولیســی ها ک
 لیــگ برتــری محســوب شــود بــا او قــرارداد بســتند 
و اکنــون بــه دنبــال فســخ آن هســتند. علــی فرامــرزی کــه 
بــا حضــور در باشــگاه پرســپولیس بــا ایــن تیــم قــراردادی 
ــد  ــخص ش ــه مش ــد از اینک ــرد، بع ــا ک ــاله امض ــه س س
ــری محســوب می شــود از برنامه هــای  ــگ برت ســهمیه لی
ایــن تیــم خــارج شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن 
پرســپولیس معتقدنــد قــراردادی رســمی بــا او امضــا 
ــد.  ــودن او را نمی خواهن ــه ســهمیه ب ــا توجــه ب ــد و ب نکردن
ــا  ــاال ب ــن احتم ــن بازیک ــا ای ــث شــده ت ــن شــرایط باع ای
دریافــت خســارت، قــرارداد داخلــی اش را فســخ کنــد و بــار 

دیگــر بــه پدیــده برگــردد.

رویس از لیست نهایی آلمان خط خورد
ــوو  ــم ل ــال، یواخی ــرت هــواداران فوتب ــن بهــت و حی در عی
نــام مارکــو رویــس را از لیســت نهایــی تیــم ملــی آلمــان 
ــذار  ــک تاثیرگ ــس، هافب ــو روی ــط زد. مارک ــورو خ ــرای ی ب
ــاوری از لیســت نهایــی تیــم ملــی  ــد، در عیــن ناب دورتمون
ــورو 2016  ــای ی ــی در رقابت ه ــا جای ــورد ت ــان خــط خ آلم
 نداشــته باشــد. لــوو عــاوه بــر رویــس، نــام کریــم بلعربــی

ستاره لورکوزن، را نیز خط زده است.

چراغ سبز موراتا به لیگ جزیره
مهاجــم جــوان یوونتــوس بــه حضــور در لیــگ برتــر جزیــره 
ابــراز عاقــه نشــان داد تــا تیم هــای بــزرگ انگلیســی بــه 
جــذب او امیــدوار باشــند. موراتــا در یــووه آنقــدر خــوب کار 
کــرده اســت کــه توجــه تیم هــای بــزرگ لیــگ جزیــره را به 
خــود جلــب کــرده اســت. هرچنــد موراتــا دوســت دارد بــه 
ــه نظــر می رســد پیشــنهاد تیم هــای  ــا ب ــال برگــردد، ام رئ
انگلیســی او را وسوســه کــرده اســت. ایــن مهاجــم جــوان 
ــز دارم.  ــه انگی ــنهاد وسوس ــد پیش ــس چن ــت: از انگلی گف

کوتاه از ورزش

 جناب خان و تهامی 
باالخره به هم رسیدند

ابراهیــم  و  جناب خــان  آبــادان  نفتی هــای  جشــن  در 
ــد. روز یکشــنبه جشــن  ــات کردن ــر را ماق ــی همدیگ تهام
ــهر  ــن ش ــر در ای ــگ برت ــه لی ــادان ب ــای آب ــود نفتی ه صع
ــان  ــت. جناب خ ــژه ای داش ــان وی ــه مهمان ــد ک ــزار ش برگ
ــده  ــوت ش ــن دع ــه جش ــه ب ــی خندوان ــخصیت جنوب ش
ــب  ــیار جال ــی بس ــم تهام ــل او و ابراهی ــه تقاب ــود و البت ب
ــم تهامــی  ــه ابراهی ــه اش ب ــود. جناب خــان بارهــا از عاق ب
در برنامــه خندوانــه گفتــه بــود. حــاال بایــد منتظــر حضــور 
ــان  ــای جناب خ ــر و واکنش ه ــگ برت ــادان در لی ــت آب نف

باشــیم.

 سپاهان دو بازیکن جدید جذب کرد
خیبــر  و  اهــواز  اســتقال  فصــل گذشــته  بازیکنــان 
ــپاهانی ها  ــدند. س ــی ش ــدهللا ویس ــاگرد عب ــاد ش خرم آب
 در ادامــه فصــل نقــل و انتقــاالت، دو بازیکــن دیگــر 
 را جــذب کردنــد. طالــب ریکانــی و محمــود قاعــد رحمتــی
ــی پیوســتند. پیــش از ایــن  ــه جمــع زردپوشــان اصفهان ب
ــی  ــن عل ــی، جــال الدی ــز ســپاهانی ها موســی کولیبال نی
ــد. محمــدی و عمــاد میرجــوان را هــم جــذب کــرده بودن

امیری بر سر دو راهی قرمز و آبی
هافبــک تیــم ملــی فوتبــال ایــران بعــد از پایــان اردوی تیــم 
ملــی دربــاره آینــده اش تصمیــم گیــری خواهــد کــرد. پــس 
از پایــان لیــگ و آغــاز فصــل نقــل و انتقــاالت باشــگاه های 
ــه  ــان ب ــپولیس خواه ــتقال و پرس ــه اس ــادی از جمل زی
ــال  ــم فوتب ــک تی ــری، هافب ــد امی ــن وحی ــت گرفت خدم
ــتقال  ــا اس ــی را ب ــری مذاکرات ــد. امی ــران بودن ــت ته  نف
ایــن  از  هیچ کــدام  امــا  داده،  انجــام  پرســپولیس  و 
ــک ســابق  ــه نتیجــه ای نرســیده اســت. هافب ــرات ب مذاک
تیــم فوتبــال نفــت در حــال حاضــر مذاکــره بــا باشــگاه های 
ــرار  ــت و ق ــرده اس ــف ک ــپولیس را متوق ــتقال و پرس اس
ــی، مذاکراتــش را از  ــم مل ــان اردوی تی اســت پــس از پای
ــد. ــری کن ــود تصمیم گی ــده خ ــاره آین ــا درب ــرد ت ــر بگی س

باید به بازی های پیش رو فکر کنیم
کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال ایــران، پــس از باخــت مقابــل 
ــد  ــا بای ــود؛ ام ــدی ب ــم قدرتمن ــف، تی فرانســه گفــت: حری
باخــت را فرامــوش و بــه بازی هــای پیــش رو فکــر کنیــم. 
ســعید معــروف در نشســت خبــری پــس از بــازی اظهــار 
ــازی  ــه ب ــا فرانس ــار ب ــر ب ــته ه ــال گذش ــرد: در دو س ک
کرده ایــم، شکســت خوردیــم. آن هــا تیــم بســیار قدرتمندی 
ــد  ــا پدی ــرای م ــروز ب ــادی را ام ــکات زی ــتند و مش هس
ــه  ــم و ب ــوش کنی ــازی را فرام ــن ب ــد ای ــاال بای ــد. ح آوردن

ــم. ــر کنی ــش رو فک ــابقه های پی مس

کوتاه از ورزش

ــمی  ــور رس ــه ط ــران ب ــال ای ــل 94-95 فوتب   فص
سرویس ورزش

 پوریا قلی پور
ــا  ــان یافــت. اســتقال خوزســتان توانســت ب پای
 بازیکنــان گمنــام و ســرمربی جــوان و خوش فکــرش عبــدهللا ویســی

فاتــح لیــگ برتــر شــود. دومیــن جــام مهــم فوتبــال ایــران نیــز بــه 
یــک مربــی جــوان دیگــر رســید. یحــی گل محمــدی و تیــم باثبــات 
ــان  ــف جه ــه نص ــی را ب ــی حذف ــام قهرمان ــتند ج ــن توانس ذوب آه
ــا همــه فــراز و فرودهایــش  ببرنــد؛ امــا ایــن فصــل فوتبــال ایــران ب

نکاتی داشت که بسیار حایز اهمیت است.
1-جوانگرایی

حضــور  شــاهد  ایــران،  فوتبــال  برتــر  لیــگ  دوره  پانزدهمیــن 
لیــگ  ســنی  میانگیــن  کــه  بــود  زیــادی  جــوان   بازیکنــان 
را نســبت بــه فصــل قبــل پاییــن آورده بــود. همیــن مســئله بــه تیــم 
ملــی هــم کمــک کــرد کــه از حضــور بازیکنــان جــوان در ترکیــب خــود 
اســتفاده کنــد و فوتبــال ایــران را بــرای ســال های آینــده امیــدوار کنــد.

2-گمنامهایپرآوازه
قهرمــان شــدن تیمــی کــه ســال قبــل بــرای ســقوط نکــردن به دســته 
اول در پلــی آف حضــور داشــت، از چنــد جهــت شــایان بررســی اســت. 
نکتــه اول انگیــزه بســیار زیــاد مربــی و بازیکنــان اســتقال خوزســتان 
اســت؛ بازیکنانــی کــه در لیــگ یــک درخشــیده بودنــد، ولــی آن طــور 
کــه شایســته بــود بــه ایشــان بهــا داده نشــد. آن هــا می خواســتند بــا 
درخشــش در لیــگ برتــر در وهلــه اول خــود را ثابــت کننــد و نشــان 
دهنــد کــه فوتبــال زیبــا و خــوب را فقــط ســتاره ها بــازی نمی کننــد. 
ــال ــه فوتب ــازند، بلک ــال را نمی س ــتاره ها فوتب ــد س ــت کردن ــا ثاب  آن ه

ــگاه  ــه باش ــاد مجموع ــر اعتم ــه دیگ ــد. نکت ــق می کن ــتاره ها را خل س
بــه کادر فنــی اش بــود. زمانــی کــه ویســی بــرای خریــد بازیکن هــای 

خارجــی خــوب بــه برزیــل ســفر کــرد، باشــگاه اســتقال خوزســتان 
»اعتمــاد« خــود را همــراه ویســی کــرد و نتیجــه اش را دیــد. شــاید اگر 
همیــن بازیکنــان مــورد عاقــه مربیــان تیم هایــی مثــل ســرخ آبی ها 
ــا  ــا می شــد؛ ام ــه پ ــراض ب ــاد و اعت ــد، موجــی از انتق ــرار می گرفتن ق
ــم  ــق ه ــد و موف ــاد کردن ــزه« اعتم ــروی »انگی ــه نی ــتانی ها ب خوزس

شــدند.
3-تداومموفقیتباچاشنیبدشانسی

در فوتبــال ایــران، ثبــات داشــتن یــک تیــم، اتفاقی نیســت کــه چندان 
ــات« ــران »ثب ــه در ای ــود دارد ک ــه وج ــد نمون ــا چن ــد. تنه ــاد باش  زی

ــم  ــه مه ــر قضــا دو نمون ــوده اســت. دســت ب ــی ب ــده تیم ــرگ برن ب
ایــن اتفــاق، اصفهانــی هســتند. اگــر ســپاهان در چنــد فصــل اخیــر 
– بــه جــز فصــل پانزدهــم – جــزو مدعیــان قهرمانــی بــوده و در آســیا 
حرف هایــی بــرای زدن داشــته بــه خاطــر ثباتــی بــوده کــه در مدیریــت 
کان داشــته اســت؛ همیــن ثبــات، اکنــون در ذوب آهــن خودنمایــی 
می کنــد. سبزپوشــان اصفهانــی چنــد فصــل قبــل وضعیتــی بســیار 
تاســف بار داشــتند و چیــزی نمانــده بــود کــه از ذوب آهــن تنهــا یــک 
اســم باقــی بمانــد؛ امــا مدیریــت مناســب و تثبیــت جایــگاه مربــی 
ــی حذفــی  ــی جــام قهرمان ــم دو ســال پیاپ ــن تی باعــث شــد کــه ای

ــتم  ــک هش ــه ی ــم ب ــیا ه ــال در آس ــد و امس ــود کن ــران را از آن خ ای
نهایــی برســد. ذوب آهــن فصــل بعــد هــم آســیایی اســت.

4-جذابیتپرطرفدار
وقتــی تیمــی هــواداران زیــادی دارد، نبایــد از تنهــا مانــدن در 
ــت.  ــاوت اس ــی متف ــئله کم ــران مس ــا در ای ــد؛ ام ــگاه ها بترس ورزش
ــرد ــج ضعیــف بگی ــد و نتای ــازی نکن ــم شــما خــوب ب  اینجــا اگــر تی

ــدن  ــرای دی ــم تماشــاگری ب ــر ه ــا اگ ــد داشــت ی ــواداری نخواهی ه
ــی  ــای اعتراض ــورش، فریاده ــما از حض ــهم ش ــد، س ــان بیای  بازی ت
 و احتمــاال دشــنام اســت. از ســوی دیگــر اگــر تیــم پرطرفــدار شــما

ــه  ــل ب ــان تبدی ــرد، هوادارانت ــم بگی ــه ه ــد و نتیج ــازی کن ــوب ب خ
انرژی زایــی می شــوند کــه هیــچ چیــز جلودارشــان  بمب هــای 
ــا  ــرد؛ ام ــروع ک ــد ش ــی ب ــل را خیل ــن فص ــپولیس ای ــت. پرس نیس
رفته رفتــه خــود را پیــدا کــرد و بــا انجــام زیباتریــن بازی هــای فصــل 
ــا ورزشــگاه آشــتی داد و در چنــد بــازی، مــرز 100 هــزار  هــواداران را ب
نفــری شــدن آزادی را درنوردیــد. ایــن تیــم در نهایــت قهرمــان نشــد؛ 
ــم زد. ــواداران رق ــرای ه ــی ب ــه یادماندن ــی و ب ــک فصــل رؤیای ــا ی ام

5-سقوطنامداران
ــال  ــته اول فوتب ــه دس ــه ب ــر، بلک ــگ برت ــه لی ــه ب ــه ن ــن نکت پنجمی
ــوط اســت؛ جایــی کــه ســال ها افتخــار و خاطــره ســقوط  ــران مرب ای
ــه دار  ــی و ریش ــری قدیم ــگ برت ــای لی ــقوط تیم ه ــار س ــرد. در کن ک
ــود.  ــر ب ــه دردناک ت ــاس از هم ــقوط پ ــر، س ــته های پایین ت ــه دس ب
تیمــی کــه روزی جــام قهرمانــی آســیا را بــاالی ســر بــرد، امســال بــه 
دســته دوم ســقوط کــرد. ســقوط پــاس، یــک بــار دیگــر یــادآور طــرح 
ــه بــدون پشــتوانه عقلــی، سیاســی و خــارج از  و برنامه هــای عجوالن

فوتبــال اســت. 

فوتبال ایران در فصلی که گذشت

ف مثل فوتبال

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پس از داربی می خواستند مجیدی را... چهارشنبه 12 خرداد ماه 61395
ـــمـــاره 168 ســـــال دوم        ݡسݒ

ــد: پــس از شکســت تیمــش در  ــم اســتقال می گوی ســرمربی تی
داربــی 82 از یکــی از بازیکنــان تیمــش بــه همــراه یکــی از اعضــای 
باشــگاه بــه منــزل فرهاد مجیــدی رفتند تــا او را ســرمربی تیم کنند. 
پرویــز مظلومــی کــه در اســتودیو نــود حاضــر شــده بــود، در پاســخ 

ــان  ــا همچن ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ب
ــر ــا خی ــت ی ــتقال اس ــرمربی اس  س

گفــت: قــرارداد مــن بــا اســتقال 
بــا  زمانــی کــه  اســت.  دو ســاله 
ــتقال  ــرمربیگری اس ــرای س ــن ب م
ســه  برنامــه ای  کردنــد،  صحبــت 
ســاله دادم؛ امــا در نهایــت قــرارداد دو 
ــن  ــل از م ــم. قب ســاله را امضــا کردی
ــا گزینه هــای  ــران باشــگاه ب هــم مدی

 مختلفــی صحبــت کردنــد؛ امــا مــن در شــرایطی کــه مناســب نبــود 
ســرمربی اســتقال شــدم. ســرمربی تیــم اســتقال در ادامــه 
افــزود: نکتــه  جالبــی می خواهــم برایتــان بگویــم. اعضــای هیئــت 

مدیــره دایــم علیــه مــن صحبــت می کردنــد؛ امــا مــن پاســخ آن هــا 
ــی  ــه در دارب ــی ک ــزد. زمان ــم نری ــم بره ــش تیم ــا آرام ــدادم ت را ن
شکســت خوردیــم و فقــط ســه امتیــاز بــا تیــم صدرنشــین فاصلــه 
ــان  ــی از بازیکن ــراه یک ــه هم ــی از اعضــای باشــگاه ب داشــتیم، یک
ــا  ــد و ت ــدی می رون ــه  فرهــاد مجی ــه خان ــم ب ــزرگ تی ب
ــد کــه ســرمربی  ــح التمــاس مجیــدی را می کنن 4 صب
ــه  ــرادی ک ــام اف ــم ن ــن نمی خواه ــود. م ــتقال ش اس
بــه خانــه مجیــدی رفته انــد را بیــاورم امــا بایــد بگویــم 
مجیــدی مثــل پســر مــن اســت و آدمــی نیســت کــه 
مثــل دیگــران بخواهــد نامــردی کنــد. مــن بــا اســتقال 
ــکوچیج  ــا اس ــتان ب ــا دوس ــاله دارم، ام ــرارداد دو س ق
مذاکــره کرده انــد. اصــا معلــوم نیســت در باشــگاه 
اســتقال چــه خبــر اســت. مــن هیچ وقــت بــه دنبــال 
ــه  ــد، ب ــت می کنن ــیه درس ــه حاش ــرادی ک ــا اف ــودم؛ ام ــم نب منافع
دنبــال منافــع خودشــان هســتند. اســتقال برای مــردم اســت و 30 

ــن هــواداران بســوزد. ــرای ای ــان ب ــون هــوادار دارد. دلت میلی

افشاگری مظلومی:
پس از داربی می خواستند مجیدی را سرمربی کنند

ــه  ــول داده ک ــود ق ــه خ ــه ب ــد ک ــزاده می گوی ــا علی کیمی
ــدوکار  ــد. تکوان ــن کن ــک تمری ــان المپی ــک قهرم ــد ی مانن
ــور  ــرای حض ــش ب ــوص تمرینات ــران درخص ــی ای المپیک
ــک  ــا المپی ــادی ت ــت زی ــرد: فرص ــار ک ــک اظه در المپی
نمانــده اســت و مــن هــر روز تمریــن می کنــم و بــه 

خــودم قــول داده ام کــه هــر روز 
مثــل یــک قهرمــان المپیــک تمریــن 
ــاال ســر  ــا ح ــدا را شــکر ت ــم و خ کن
قولــم مانــده ام؛ امیــدوارم از ایــن جــا 
ــا  ــم ت ــم بمان ــر قول ــز س ــد نی ــه بع ب
ــی  ــد آمادگ ــا صددرص ــک ب در المپی
ــد  ــای گرن ــده ط حاضــر شــوم. دارن
ــری ادامــه داد: آرزو دارم پنجمیــن  پ
المپیــک  در  را  تاریخ ســازم  مــدال 

رقــم بزنــم. انگیــزه بســیار زیــادی دارم تــا رقبــا را شکســت 
ــده  ــرم. دارن ــک بگی ــه را در المپی ــن نتیج ــم و بهتری ده
مــدال برنــز جهــان درخصــوص مصدومیتــش اظهــار 
کــرد: مــن 12 روز اســتراحت کــردم. البتــه هــر روز شــش 

ســاعت فیزیوتراپــی داشــتم؛ ولــی حــاال رونــد بهبــودی ام 
خیلــی خــوب اســت و می توانــم بــه خوبــی تمریــن کنــم. 
در تمرینــات مراقبــت می کنــم کــه مشــکلی پیــش نیایــد. 
وی بــا اشــاره بــه رقبــای تمرینــی اش خاطــر نشــان کــرد: 
ــن  ــی م ــف تمرین ــی، حری ــه اخاق ــی و هانی ــه همت حنان
هســتند و هــر 10 روز یــک بــار قــرار اســت 
یــک حریــف تغییــر کنــد. البتــه حــاال زمان 
نمی تواننــد  و خیلــی  اســت  امتحانــات 
حضــور پیــدا کننــد. آن هــا خیلــی انگیــزه و 
ــز  ــده برن ــد. دارن ــن می دهن ــه م ــرژی ب ان
ــات از  ــد توقع ــه نبای ــان اینک ــا بی ــان ب جه
مــن زیــاد شــود، گفــت: همیــن انتظــارات 
 مــردم فشــار زیــادی دارد و مســئولیتم 
ــی  ــئله از طرف ــن مس ــد؛ ای ــاد می کن را زی
خــوب اســت، از طرفــی هــم بــد. باالخــره مســابقه یــک 
ســر بــرد و یــک ســر باخــت دارد. در راه المپیــک از همــه 
ــی گاهــی  ــز خــود گذشــتم؛ از زندگــی و درســم و حت چی

ــم هــم گذشــتم. اوقــات از جان

14 خــرداد 68، روز تلخــی بــرای نظــام جمهــوری اســامی 
کیمیای  وطن

  دامون رشیدزاده 

ایــران بــود. وقتــی کــه خبــر رحلــت امــــام منتشــر شـــد 
گـویـــی زلزلــه ای بــزرگ رخ داده اســت؛ بغض هــا تـرکیـــد و سرتاســر ایــران 
و همـــه کانـون هایـــی کـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـی آشـنا بـودنـد 
یــــکپارچه گـــریستند و بـــر سر و سینه زدنـــد. هیچ قلـــم و بیـانـــی قـــادر 
نیســت ابعــاد حـــادثه و امــواج احساســات غیرقابــل کنتــرل مــردم را در آن 
روزهــا تـــوصیف کنــد. مـــردم ایـــران و مســلمانان انقابــی، حــق داشتـــند 
این چنیـــن ضجــه بزننــد و صحنه هایــی را پدیــد آورنــد کــه در تاریــخ 
نمونه ای بـدیـــن حجم و عظـــمت برای آن ســراغ نداریـــم. آنان کســـی را از 
دست داده بـــودند کـــه عـــزت پـــایمال شده شان را بـازگـــردانده بود؛ دست 
از  را  غربـــی  و  آمریکایــی  غارتگــران  دســت های  و  ســتمگر  شــاهان 
 سرزمینشــان کـــوتاه کــرده بــود؛ اســام را احــــیا کـــرده بــــود؛ مسلمـیـــن 
را عــزت بـخـشـیـده بـــود؛ جمهـوری اسامـی را بـر پـا کـرده بـود؛ رودرروی 
همـــه قـــدرت های جهـنمـــی و شیـطانـــی دنـــیا ایستاده بـــود و ده سال در 
 بـرابـــر صـــدها تـــوطئه برانـــدازی و طـــرح کـــودتا و آشـــوب و فتنه داخلـی 
و خارجـــی مقاومت و 8 ســـال دفـــاعی را فـرمانـدهـی کرده بـود که در جبهه 
مقابلـــش دشمنـــی قـــرار داشــت که آشــکارا از ســـوی هر دو قـــدرت بزرگ 
شــرق و غــرب حمایــت همه جانبــه می شــد. مــردم، رهبــر محبـــوب و مرجــع 
دینـــی خـود و منادی اسام راستیـــن را از دست داده بـودند. شایـد کسانـی 
که قـــادر به درک و هضـــم ایـــن مفاهیـــم نیستنـــد، اگـــر حاالت مردم را در 
ــام  ــر ام ــر مطه ــپاری پیک ــییع و خاکس ــع و تش ــم تودی ــلم های مـراسـ فیـ
خمینـــی مشــاهده کنـنـــد و خـــبر مــرگ ده ها تـــن کــه در مقابل سنگینـــی 
ایـــن حادثه تاب تحمـــل نیـاورده و قـلبـــشان از کار ایستـاده بـود را بشنـوند 
 و پیکرهایــی کــه یکـــی پـــس از دیـــگری از شـــدت تاثــر بیهوش می شــدند

ــه  ــا روان ــوی درمانگاه ه ــه سـ ــیت ب ــواج جمعـ ــت ها در امـ ــر روی دسـ و ب
ــا  ــن واقعیت ه ــیر ایـ ــد، از تفس ــا ببیننـ ــا و عکس ه ــدند را در فیلم ه می ش

ــد ــه کرده ان ــند و تجـربـ ــق را می شناس ــانکه عشـ ــا آنـ ــوند؛ امـ ــده ش  درمان
مشکلـــی نـــخواهند داشــت. حقیقتــا مــردم ایــران، عاشــق امــام خمینــی 
بـــودند و چـــه شعار زیبا و گـــویایی در سالگرد رحلتـــش انتخاب کرده بـودند 
کــه »عشــق بــه خمینـــی عشــق بــه همــه خوبی هاســت«. بــه بهانــه ســالگرد 
ارتحــال ملکوتــی امــام راحــل و همچنیــن قیــام 15خــرداد بــه ســراغ حجــت 
االســام و المســلمین ســید حســین محمودآبــادی، امــام جمعــه فوالدشــهر 
رفتیــم و بــا ایشــان بــه گفت وگــو در ایــن زمینــه پرداختیــم. آنچــه 

می خوانید حاصل این گفت وگوست.
روز 14 خــرداد 68 را چگونــه توصیــف می کنیــد؟ در آن روز وضعیــت روحــی 

مــردم چگونــه بــود؟
ــن  ــود و ای ــدوه ب ــم و ان ــده از غ ــی آکن ــر آن روز، فضای ــم ب ــای حاک  فض
را می توانســتید در جای جــای کشــور ببینیــد. در آن روز حتــی منتقــدان 
امــام راحــل و کســانی کــه دربــاره ایشــان بــی انصــاف بودنــد نیــز، ســوگوار 
بودنــد. بســیاری از ایــن افــراد، تــازه در آن روز بــود کــه بــه عظمــت وجــودی 
امــام پــی بردنــد و متوجــه شــدند چــه گوهــر گرانبهایــی را از دســت داده انــد؛ 
 حتــی بســیاری از دشــمنان خارجــی امــام نیــز در ایــن روز ناراحــت بودنــد 

و درگذشت این شخصیت بزرگ را تسلیت گفتند.
بزرگ ترین نگرانی و دغدغه مردم در آن روز چه بود؟

بزرگ تریــن نگرانــی مــردم در آن روز، سرنوشــت نظــام و انقــاب بــود؛ امــا 
ــام  ــینی مق ــرگان و جانش ــس خب ــت مجل ــمندانه و درس ــاب هوش ــا انتخ ب
ــی  ــن نگران ــبختانه ای ــه ای، خوش ــت هللا خامن ــرت آی ــری، حض ــم رهب معظ

ــام  ــد راه ام ــث ش ــا باع ــان نه تنه ــاب ایش ــد. انتخ ــرف ش ــی زود برط خیل
ادامــه یابــد، بلکــه در ســایه تدبیــر و شــجاعت ایشــان اقتــدار ایــران هــر روز 

بیــش از گذشــته شــد.

ــخصیتی  ــه ش ــل ب ــی)ره( تبدی ــام خمین ــد ام ــبب ش ــی س ــه ویژگی های چ
ــوند؟ ــی ش جهان

پایبنــدی بــه احــکام الهــی، قــرآن، پیامبــر و اهــل بیــت و ایســتادگی ایشــان 
در برابــر ظلــم و ســتم زمانــه ســبب شــد ایشــان بــه عنــوان یــک شــخصیت 

برجســته جهانــی شــناخته شــوند.
وظیفه جوانان امروز در مقابل میراث امام چیست؟

ــه های  ــت اندیش ــناخت درس ــروز ش ــل ام ــف نس ــن وظای ــی از مهم تری یک
امــام اســت کــه تنهــا از راه ارزیابــی گذشــته قبــل و بعــد از انقــاب امکان پذیر 
ــدم  ــتگی، ع ــوی وابس ــه س ــا ب ــت م ــاب حرک ــل از انق ــت. در دوران قب اس
اســتقال و نابــودی ارزش هــای مذهبــی و اخاقــی بــود؛ امــا مســیری کــه 
ــتقال و آزادی و  ــا، اس ــای ارزش ه ــیر احی ــت، مس ــادگار گذاش ــه ی ــام ب ام
آزادگــی اســت. جوانــان بایــد بــا ارزیابی هــای منصفانــه و فــارغ از تبلیغــات 
ــه  ناجوانمردانــه غــرب، اندیشــه های امــام را درک کننــد و در آینــده کشــور ب

کار بگیرنــد.
خاطره ای از روز رحلت امام دارید؟

ــو را روشــن  ــودم و صبــح وقتــی رادی ــادم اســت ســال آخــر دبیرســتان ب ی
کردیــم، قــرآن پخــش می شــد؛ هــر چــه مــوج رادیــو را چرخاندیــم دیدیــم 
همــه شــبکه های رادیویــی کشــور در آن زمــان قــرآن پخــش می کننــد؛ کل 
خانــواده قــدری نگــران شــدند؛ زیــرا از روزهــای قبــل خبــر بیمــار بــودن امــام 
پخــش شــده بــود تــا اینکــه ســاعت 7 صبــح اخبــار خبــر رحلــت ملکوتــی 
ــواده ترکیــد  ــود کــه بغــض همــه خان  ایشــان را اعــام کــرد و در آن زمــان ب

و همــه ناباورانــه بــه ســوگواری پرداختنــد. پــس از آن مــردم بــه خیابان هــا 
ــد  ــر فقی ــرای رهب ــوگواری ب ــن س ــته جمعی آیی ــورت دس ــه ص ــد و ب ریختن
 انقــاب را انجــام دادنــد. در آن روز عمــق انــدوه مــردم را می توانســتید 

در هر گوشه ای ببینید.
 قیام 15 خرداد را چگونه ترسیم می کنید.

ــام  ــل از 15 خــرداد ام ــود؛ قب ــی انقــاب 57 ب ــه اصل ــام 15خــرداد، جرق قی
تئــوری اصلــی جمهــوری اســامی را مطــرح کردنــد و جملــه معــروف ایشــان 
ــان از  ــتند، نش ــان هس ــای مادرانش ــن در گهواره ه ــاران م ــد ی ــه فرمودن ک

ــده داشــت. ــوی و نســل آین ــم پهل ــده رژی ــاره آین بینــش ایشــان درب
چه تفکراتی سبب قیام 15 خرداد شد؟

امــام قبــل از 15 خــرداد و بــا آن ســخنرانی معــروف دســت بــه روشــنگری 
زدنــد کــه پایه هــای نظــام ســلطه را لرزانــد و جرقــه ای شــد بــر خرمــن ظلــم 
ــل  ــام حاص ــن قی ــه از دل ای ــه ک ــت آنچ ــوی. در نهای ــت پهل ــتم حکوم و س
ــر  ــت. تفک ــار نشس ــه ب ــن 57 ب ــام در 22 بهم ــی ام ــق پیش بین ــد طب ش
ــام اســامی  ــرب و پیاده ســازی نظ ــه غ ــدم وابســتگی ب ــی و ع  آزادی خواه
ــری  ــال های رهب ــه س ــی هم ــام در ط ــرات ام ــن تفک ــران از مهم تری در ای

ــود. ــامی - ب ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــل و بع ــا قب ــان - ت ایش
برای ماندگاری 15 خرداد چه کارهایی باید انجام شود؟

ــایلی  ــن مس ــردم از مهم تری ــام م ــل قی ــام و دالی ــای ام ــناخت انگیزه ه ش
اســت کــه بایــد بررســی و موشــکافی شــود؛ به ویــژه بــرای نســل هایی کــه 

شــخصیت وجــودی امــام را ندیدنــد. 
ــون  ــامی، مره ــوری اس ــام جمه ــروز نظ ــدار ام ــتقال و اقت ــعادت، اس س
ــت و  ــوده اس ــال ها ب ــی س ــتم در ط ــم و س ــر ظل ــردم در براب ــتادگی م ایس
ــد 15 خــرداد  ــا قیام هایــی مانن ــده منتقــل شــود ت ــه نســل آین ــد ب ایــن بای

ــد. ــی بمان ــه باق ــر از همیش ماندگارت

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با حجت االسالم و المسلمین سید حسین محمود آبادی

14 خرداد، روزی که ایران گریست
قیام 15 خرداد، جرقه اصلی انقالب 57 بود

کیمیا علیزاده:
 برای المپیک از جانم هم می گذرم



7اطالع رسانی  چهارشنبه 12 خرداد ماه 1395
ـــمـــاره 168 ســـــال دوم       ݡسݒ

مفاد آراء 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  »آگهی 
اصفهان  شرق  شمال  ثبت   در  مستقر  رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و   اراضی 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
آگهی می  به فاصله 15 روز  نوبت  یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو  و  عادی 
ظرف  انتشار  اولین  تاریخ  از  دارند  اعتراض  مذکور  آرا  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود 
تاریخ  از  ماه  یک  مهلت  در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به  موکول  ثبت  اقدامات  و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر  مبنی 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مهلت  انقضا  در صورت  و  بود  خواهد 
. بود  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  و  شد  خواهد   صادر 
1- رای شماره 139360302027016919 مورخ 1393/10/23 کرم گوجانی  فرزند براتعلی 

بشماره شناسنامه 4 صادره از فارسان بشماره ملی 4679489820 در ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10510 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 53/246 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  بهلولی  علیرضا   1394/08/30 مورخ   139460302027022339 شماره  رای   -2

نصراله بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659617840 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 148/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

الدینی  معین  1394/12/02 سیدکاظم  مورخ  رای شماره 139460302027028683   -3

ملی  بشماره  چادگان  از  صادره   28 شناسنامه  بشماره  سیدمهدی  فرزند  چادگانی 

5759620568 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/73 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

4- رای شماره 139460302027028689 مورخ 1394/12/02 احمد درستكار خوراسگانی 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 9635 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283798220 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7235 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 145/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139460302027028965 مورخ 1394/12/04 عباس قیصری خوراسگانی 

در   1291316531 ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 232 صادره  فرزند حسین 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 

از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  مترمربع. خریداری  به مساحت 52/88  اصفهان  ثبت   5

مالک رسمی مرتضی نیل فروشان دردشتی فرزند عباسعلی.

فرزند  شجاعی  محسن    1394/12/02 مورخ   139460302027028681 شماره  رای   -6

حسن  بشماره شناسنامه 16 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291392246 در ششدانگ 

یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12819 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 146/19 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  پدید   غالمعلی   1394/12/02 مورخ   139460302027028743 شماره  رای   -7

خوبیار بشماره شناسنامه 806 صادره از آبادان بشماره ملی 1818424703 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

احمد   اخالقی فرزند  اکبر  رای شماره 139460302027029380 مورخ 1394/12/05   -8

بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291402217 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 205/75 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

9- رای شماره 139460302027029254 مورخ 1394/12/05 علی حاجی حسینی فرزند 

از اصفهان بشماره ملی 1281625574 در  محمدعلی بشماره شناسنامه 52862 صادره 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9169 فرعی از اصلی 

15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/52 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

10- رای شماره 139460302027029415 مورخ 1394/12/05 عبداله عمرانی پوده فرزند 

در   5129812298 ملی  بشماره  دهاقان  از  صادره   34 شناسنامه  بشماره  محمدحسن 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12155 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 195/95 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

11- رای شماره 139460302027029250 مورخ 1394/12/05 صدیقه روحانی خوراسگانی 

در  بشماره ملی 1291347887  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 6 صادره  اكبر  فرزند علی 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 285/5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139460302027030427 مورخ 1394/12/18 مهدی یزدخواستی فرزند 

علی بشماره شناسنامه 504 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286827612 در ششدانگ 

یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12953 واقع در بخش 5 ثبت 

مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   144/79 مساحت  به  اصفهان 

رسمی عبدالعلی اتحادی ابری فرزند محمد.

فرزند  1394/12/20 حسن منصوری   رای شماره 139460302027030545 مورخ   -13

عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1274384699 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9970 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 150/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139460302027030549 مورخ 1394/12/20 قاسمعلی خالقی نیا  فرزند 

حسن بشماره شناسنامه 865 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283984261 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 10244 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

15- رای شماره 139460302027030557 مورخ 1394/12/20 مهدی علیرضایی  فرزند 

قدمعلی بشماره شناسنامه 469 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291422412 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9556 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 149/31 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139460302027030550 مورخ 1394/12/20 حسن کورنگ بهشتی فرزند 

از اصفهان بشماره ملی 1291330798 در ششدانگ  عباس بشماره شناسنامه 7 صادره 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 224/42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  دهقانی  عباس   1394/12/18 مورخ   139460302027030423 شماره  رای   -17

در   1287071333 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2531 شناسنامه  بشماره  مرتضی 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  لباف   مجید    1394/12/17 مورخ   139460302027030343 شماره  رای   -18

در   1286617901 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2358 شناسنامه  بشماره  عبدالرسول 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 772/17 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

خوراسگانی   امینی  رضا    1394/12/20 مورخ   139460302027030552 رای شماره   -19

فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه 35197 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282279378 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6773 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 163/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

20- رای شماره 139460302027030692 مورخ 1394/12/22 حسین نیک کار خوراسگانی 

در  ملی 1291180893  بشماره  اصفهان  از  26 صادره  بشماره شناسنامه  فرزند حیدرعلی 

ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

مترمربع. خریداری  به مساحت 169/85  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 8879 

طی سند رسمی.

21- رای شماره 139460302027030789 مورخ 1394/12/24 امیرحسین روناسی فرزند 

محمد بشماره شناسنامه 2831 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287254918 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اصفهانی  فراحی  رضا   1394/12/17 مورخ   139460302027030337 شماره  رای   -22

فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 646 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287613829 

در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از 

اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 64/34 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

فرزند  معبودی  1394/12/16 كفایت  مورخ   139460302027030327 شماره  رای   -23

سهراب بشماره شناسنامه 226 صادره از آبادان بشماره ملی 1818350734 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  صبری  محمد   1394/12/17 مورخ   139460302027030397 شماره  رای   -24

رجبعلی بشماره شناسنامه 279 صادره از اهواز بشماره ملی 1753459303 در ششدانگ 

یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 138/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

25- رای شماره 139460302027030325 مورخ 1394/12/16  حسین غالمی فرد  فرزند 

در ششدانگ   1291410163 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   380 شناسنامه  بشماره  رضا 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5307 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 107/06 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  مهوری  نوروزعلی   1394/12/18 مورخ   139460302027030421 شماره  رای   -26

حسن بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286475491 در ششدانگ 

یکباب کارگاه و خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعی از اصلی 

43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 553/70 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی علی زارعی خوابجانی .

زاده  حمزه  مرتضی    1394/12/16 مورخ   139460302027030332 شماره  رای   -27

 1287923704 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   174 شناسنامه  بشماره  قربانعلی  فرزند 

از  از قطعه زمین پالک 237 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 

اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/66 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027000916 مورخ 1395/01/29 علی شاه صادقی بابا احمدی  

فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از مسجد سلیمان بشماره ملی 1971899895 

در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 159/25 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی علی صغیرزاده دارکی .

الخانی  باب  139560302027000701 مورخ 1395/01/25 محمد مهدی  29- رای شماره 

فرزند عباس بشماره شناسنامه 2687 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286674662 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 47 فرعی از اصلی 

سند  طی  خریداری  مترمربع.   162 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15192

رسمی.

30- رای شماره 139560302027000544 مورخ 1395/01/22 حیدر قنبری مقصود بیگی 

فرزند محمد بشماره شناسنامه 234  صادره از اصفهان بشماره ملی 1287586740 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4039 فرعی از اصلی 

15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/57 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی یوسف هنری فرزند حسین .

فرزند  واعظین  مجتبی   1395/01/25 مورخ   139560302027000691 شماره  رای   -31

در   1280905573 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   47999 شناسنامه  بشماره  مرتضی 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 249 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/93 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

زارعین  عبدالرسول   1395/01/22 مورخ   139560302027000573 شماره  رای   -32

گشیری فرزند صمد بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291351655 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 406/64 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027000513 مورخ 1395/01/22 کریم کریم زاده اصفهانی 

فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1470 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287734766 در سه 

دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12151 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 172/72 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

زازرانی  باقری  محمدرضا   1395/01/22 مورخ   139560302027000519 رای شماره   -34

فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه 1282 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289450102 در 

سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12151 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 172/27 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

نسب  کاظمی  اله  ولی   1395/01/18 مورخ   139560302027000313 شماره  رای   -35

 1287747655 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1069 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند 

از  در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 977 فرعی 

اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/88 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027000584 مورخ 1395/01/23 اسداله الماسی زفره ئی 

فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659466427 در 

سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13144 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 223/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027000587 مورخ 1395/01/23 اشرف شاهرضائی زفره ئی 

فرزند سیدمحمدرضا بشماره شناسنامه 83 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659490476 

در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13144 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

رضا  فرزند  پزنده  زهرا   1395/01/23 مورخ   139560302027000595 شماره  رای   -38

بشماره شناسنامه 1371 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283359251 در سه دانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12827 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 139/94 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

39- رای شماره 139560302027000598 مورخ 1395/01/23 محمد مهدی پسندیده پور 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 9273 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292621362 در 

سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12827 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 139/94 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

سینی  عبدالرسول   1395/01/25 مورخ   139560302027000675 شماره  رای   -40

ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 737  بشماره  عبدالصمد  فرزند  سازشهشهانی 

از قطعه زمین پالک  1286498570 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

3765 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/11 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

دهكردی  حیدری  نرگس   1395/01/25 مورخ   139560302027000716 شماره  رای   -41

ملی 1288083467  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 482 صادره  اسماعیل  فرزند 

در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 277 فرعی از 

اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 40/42 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

زاده  حسن  قربانعلی   1395/01/26 مورخ   139560302027000765 شماره  رای   -42

دستجردی فرزند لطف اله بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291872019 

واقع در  از قطعه زمین پالک 9608  بر روی قسمتی  احداثی  در ششدانگ یکباب خانه 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027000574 مورخ 1395/01/22 عباس محمدیان هفشویه 

از اصفهان بشماره ملی 1291695478 در  فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 2 صادره 

ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5330 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 15/75 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027000433 مورخ 1395/01/21 سید مرتضی حسام نژاد 

فرزند سید هادی بشماره شناسنامه 756 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287991882 

از  از قطعه زمین پالک 782 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 

اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/60 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

قوام  امیری  حسینعلی   1395/01/25 مورخ   139560302027000693 شماره  رای   -45

از شهرضا بشماره ملی 1199447862  امیراله بشماره شناسنامه 12 صادره  آبادی فرزند 

در سه و نیم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از 

اصلی 12141 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/21 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

فرزند  امیری   زهرا   1395/01/25 مورخ   139560302027000696 شماره  رای   -46

حسینعلی بشماره شناسنامه 2559 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288194986 در یک و 

نیم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12141 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/21 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027000692 مورخ 1395/01/25 جعفری کلیشادی فرزند 

اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره از فالورجان بشماره ملی 1111591679 در چهار و نیم 

دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 180/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره 139560302027000223 مورخ 1395/01/17 زهرا طبیبی جبلی فرزند 

عباس بشماره شناسنامه 635 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285910631 در ششدانگ 

یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027000558 مورخ 1395/01/22 زهرا بیرژندی فرزند عباس  

ششدانگ  در   1281637521 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   54054 شناسنامه  بشماره 

یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

50- رای شماره 139560302027000546 مورخ 1395/01/22 راضیه واعظی جزه  فرزند 

محمدکریم بشماره شناسنامه 2 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659608809 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

51- رای شماره 139560302027000052 مورخ 1395/01/07 سکینه امیری ماربینی فرزند 

از اردستان بشماره ملی 1189205270 در ششدانگ  رضا بشماره شناسنامه 782 صادره 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 65/67 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین 

زارعی .

52- رای شماره 139560302027000754 مورخ 1395/01/25 علی غالمی فشاركی فرزند 

اصغر بشماره شناسنامه 2858 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287111084 در ششدانگ 

ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب کارگاه 

مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   118/65 مساحت  به  اصفهان 

رسمی حاج حسین ضیائی فرزند حاج علی محمد .

نجاری كفرانی  منصوره   1395/01/25 مورخ   139560302027000728 شماره  رای   -53

از کوهپایه بشماره ملی 5659808077 در  ابوالقاسم بشماره شناسنامه 5 صادره  فرزند 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 

43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 158 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

برسیانی  هادیان  رضا    1395/01/25 مورخ   139560302027000674 شماره  رای   -54

در   1291889817 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   10 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

علی  فرزند  لعلی   اكرم   1395/01/23 مورخ   139560302027000602 شماره  رای   -55

دانگ  سه  در   1282679899 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   21194 شناسنامه  بشماره 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 342/47 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

لعلی دستجردی   رای شماره 139560302027000605 مورخ 1395/01/23  محمد   -56

فرزند یداله بشماره شناسنامه 4517 صادره از اصفهان بشماره ملی 6609303241 در سه 

دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 342/47 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

57- رای شماره 139560302027000317 مورخ 1395/01/18  محمدحسین موذنی فرزند 

رمضان بشماره شناسنامه 320 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286799211 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027000165 مورخ 1395/01/14مهدی اشرافی یفروئیه فرزند 

حسین بشماره شناسنامه 1222 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287717012 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

فاطمه  مالک رسمی  از  عادی  بصورت  الواسطه  200 مترمربع. خریداری مع  به مساحت 

خاشعی پور فرزند عباس.

فرزند  امیری  احمدرضا   1395/01/25 مورخ   139560302027000700 شماره  رای   -59

در   1291175474 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1087 شناسنامه  بشماره  حسینعلی 

یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12141 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/21 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  عباسعلی محسنی   1395/02/14 مورخ   139560302027001740 رای شماره   -60

غالمرضا بشماره شناسنامه 53 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291358145 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11828 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 132/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

61- رای شماره 139560302027001670 مورخ 1395/02/14 نصراله زین العابدینی فرزند 

ششدانگ  در   1291277791 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3 شناسنامه  بشماره  نوراله 

یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12962 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 56/03 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027001705 مورخ 1395/02/14 فاطمه احمدی دستجردی 

فرزند حسن بشماره شناسنامه 94 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291908404 در سه 

دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی از اصلی 12559 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  رحیمی  محسن   1395/02/14 مورخ   139560302027001704 شماره  رای   -63

حسین بشماره شناسنامه 148 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289348170 در سه دانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی از اصلی 12559 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

64- رای شماره 139560302027001898 مورخ 1395/02/19 لیال ناطقی پیکانی فرزند 

حسین بشماره شناسنامه 584 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287233481 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3936 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/44 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027001716 مورخ 1395/02/14 سید حسن حجازی  فرزند 

در   1287597947 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   223 شناسنامه  بشماره  رضا  سید 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 231/55 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  پور   عالی  علیرضا   1395/02/18 مورخ  رای شماره 139560302027001817   -66

فتح اله بشماره شناسنامه 2 صادره از چادگان بشماره ملی 5759695878 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15241 واقع در بخش 5 ثبت 

مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   227/07 مساحت  به  اصفهان 

رسمی حسین اباذری .

67- رای شماره 139560302027001256 مورخ 1395/02/07  احمد کریمی فرزند رضا 

ششدانگ  در   1280988721 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   56007 شناسنامه  بشماره 

یکباب کارگاه بلوک زنی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 3852 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

68- رای شماره 139560302027001815 مورخ 1395/02/18 عباس چیانی  فرزند علی 

بشماره شناسنامه 40508 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281501999 در ششدانگ یکباب 

خانه و مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

69- رای شماره 139560302027001471 مورخ 11/02/1395 محمد ملک محمدی فرزند 

در   4171217687 ملی  بشماره  الیگودرز  از  صادره   1607 شناسنامه  بشماره  قاسمعلی 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 188/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  1395/02/11 مصطفی شریفی   مورخ  رای شماره 139560302027001434   -70

 5658957605 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   2075 شناسنامه  بشماره  عبدالعلی  

 1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در 

سند طی  خریداری  مترمربع.   118/74 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در   واقع 

 رسمی.

فرزند  نجفی  حسن   1395/02/12 مورخ   139560302027001578 شماره  رای   -71

یک  در   4722116751 ملی  بشماره  کویت  از  صادره   5147 شناسنامه  بشماره  مندعلی 

واقع   10393 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  نیم  و 

سند طی  خریداری  مترمربع.   180/83 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   در 

 رسمی.

فرزند  امامی  سیدمتین   1395/02/19 مورخ   139560302027001899 شماره  رای   -72

سیدمحمدحسن بشماره شناسنامه 1718 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288979347 

در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 151/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  امامی  سیدمعین   1395/02/19 مورخ   139560302027001902 شماره  رای   -73

سیدمحمدحسن بشماره شناسنامه 2316 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288274696 

در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 

سند طی  خریداری  مترمربع.  مساحت 151/33  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 

 رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/12

 »                                                      رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 

                                                                              حسین هادیزاده«



علم طب
    مردى یهودى از حكیمى پرسید: 

    خداونــد در قــرآن بــه پیامبــر اســام گفتــه 
اســت:

 »ل رطــب و ل یابــٍس اِلَّ فــى كتــاٍب مبیــن« 
ــب« در  ــم ط ــم »عل ــو بدان ــال بگ ــام 59(؛ ح )انع

ــت؟ ــده اس ــرآن آم ــاى ق كج
ــربوا  ــوا و اش ــت: در »كل ــل گف ــدون تام ــم ب  حكی
ــی تالیــف  و لُتســرفوا« )اعــراف 31(منبــع: لطیفه هــای قرآن

ــان ــر حاجی مظف

ثروت واقعی
مــردی خســیس تمــام دارایــی اش را فروخــت 
و طــا خریــد.او طاهــا را در گودالــی در حیــاط 
ــر  ــا س ــه طاه ــر روز ب ــرد و ه ــان ک ــه اش پنه خان
ــر  ــرار ه ــرد. تک ــر و رو می ک ــا را زی ــی زد و آن ه م
ــکوک  ــایگانش را مش ــی از همس ــن کار یک روزه ای
ــت و  ــودال رف ــه گ ــی ب ــایه پنهان ــرد. روزی همس ک

طاهــا را برداشــت.
ــا  ــر زد؛ ام ــودال س ــه گ ــیس ب ــرد خس ــد م روز بع
ــه شــیون و زاری  طاهایــش را نیافــت.او شــروع ب
کــرد و مــدام بــه ســر و صورتــش مــی زد. رهگــذری 

ــاده اســت؟ ــد و پرســید: چــه اتفاقــی افت او را دی
مرد حکایت طاها را بازگو کرد. 

ــدارد. ســنگی در  ــی ن ــه ناراحت ــن ک رهگــذر گفت:ای
گــودال بگــذار و فکــر کــن کــه شــمش طاســت؛ تــو 
ــه  ــا چ ــنگ و ط ــی، س ــتفاده نمی کن ــه از آن اس ک

فرقــی برایــت دارد؟
ــه  ــت؛ بلک ــتن آن نیس ــه داش ــزی ب ــر چی ارزش ه
بــه اســتفاده از آن اســت. اگــر خداونــد بــه زندگــی 
شــما برکتــی داده اســت و شــرایط مناســبی داریــد 

پــس بــه فکــر دیگــران نیــز باشــید. 
ــت  ــردن درخ ــرس ک ــون ه ــال همچ ــش م بخش
زیادتــر  و  زیادتــر  بخشــش  بــا  پــول  اســت؛ 
بانکی تــان  حســاب  شــما  دارایــی  می شــود. 

نیســت. 
ــته هایی  ــروت و داش ــدار از ث ــما آن مق ــی ش دارای
 اســت کــه بــرای یــاری رســاندن دیگــران بــه گردش 

درمی آورید.

کسب مقام اول بهترین کتاب آشپزی 
جهان توسط بانوی ایرانی

مقــام اول بهتریــن کتاب هــای آشــپزی جهــان 
بــرای بــار دوم از آن یــک نویســنده و بانــوی آشــپز 

ایرانــی شــد.
ــزاری دانشــجو  ــروه فرهنگــی خبرگ ــزارش گ ــه گ ب
معتبرتریــن   »Gourmand« جهانــی  مســابقه 
آشــپزی  کتاب هــای  بیــن  جهانــی  مســابقه 
 دنیــا و رقابتــی آزاد بیــن کشــورهای مختلــف

 اســت. هــر ســاله بیــش از ۲۶ هــزار عنــوان کتــاب 
در ایــن مســابقه شــرکت می کننــد. ایــن مســابقه 
امســال )۲۰۱۶( بیــن ۲۰۹ کشــور شــرکت کننده در 

مســابقه برگــزار شــد.
 ۲۷ از  »Gourmand« کــه  جهانــی  مســابقه   
 مــاه می )جمعــه ۷ خــرداد( آغــاز شــده بــود

امــروز ۳۱ مــاه مــی  در شــهر یانتــای کشــور 
ــپز ــا سرآش ــان داد. صده ــود پای ــه کار خ ــن ب  چی

مؤلــف و ژورنالیســت در ایــن رشــته بــا هــم 
هــزار   ۲۶ از  بیــش  بیــن  از  و  رقابــت کردنــد 
ــی راه  ــه نهای ــه مرحل ــوان ب ــاب، ۴۰ عن ــوان کت  عن

یافتند.
ــمیرا  ــی، س ــر جهان ــابقه معتب ــن مس ــان ای  در پای
کتاب هــای  ایرانــی  نویســنده  جنت دوســت، 
 آشــپزی، مقــام نخســت ایــن رقابــت فشــرده 

را از آن خود کرد. 
ایرانــی«  »آشــپزی  و  »دســر«  کتاب هــای 
بهتریــن  عنــوان  توانســتند  جنت دوســت 
کتاب هــای دنیــا را از آن خــود کننــد و پرچــم 

درآورنــد. اهتــزاز  بــه  را  ایــران 
 ایــن بانــوی سرآشــپز ایرانــی در ســال ۲۰۱۴ 
ــاب »آشــپزی  ــرای کت ــان را ب ــام اول جه ــم مق ه
ملــل« بــه دســت آورده بــود و در ســال ۲۰۱۵ 
ــن  ــام »بهتری ــم مق ــان ه ــورد آلم ــهر فرانکف در ش
ــی، از آن  ــابقه جهان ــن مس ــا« را در همی بهترین ه

ــود. ــرده ب ــود ک خ

گوناگون

 قاچاقچیان انسان 
مرگ را در مدیترانه می فروشند

ده هــا مهاجــر کــه قصــد داشــتند از مدیترانه عبــور کنند 
تنهــا در فاصلــه ۲۳ تــا ۲۹ مــاه می جان خــود را در این 
 دریــا کــه خطرناک تریــن راه آبــی محســوب می شــود

از دست دادند.
نیــروی دریایــی ایتالیــا می گویــد طــی روزهــای 
 گذشــته بیــش از ۱۲۰۰۰ مهاجــر را از دریــا گرفتــه 
و بــه گفتــه همیــن منبــع، تنهــا در روز شــنبه همزمــان 
بــا نجــات ۶۲۹ مهاجــر، جســد ۴۵ تــن دیگــر از ایــن 
مهاجــران نیــز بــه جزیــره کالبریــا منتقــل شــده 

اســت.
یکــی از مهاجــران اهــل اریتــره کــه از مدیترانــه جــان 
ســالم بــه در بــرده اســت، می گویــد همــه دوســتانش 
او را از ایــن ســفر برحــذر داشــته اند. او می گویــد: 
 »آن هــا بــه مــن می گفتنــد ســفر بــا قایق هــای بــادی 
را امتحــان نکــن؛ امــا مــن حــرف  آن هــا را بــاور 

نکــردم.
فکــر می کــردم آســان اســت و می خواســتم ایــن راه 
ــم.  ــاور می کن ــر را ب ــن خط ــال ای ــم؛ ح ــان کن را امتح
وحشــتناک بــود؛ امــا بــا مانــدن در کشــور نیــز همیــن 
شــرایط بــد را داشــتم؛ اگــر در اریتــره می مانــدم 

ــودم.« ــا مــرده ب حتم
ــی  ــداد مهاجران ــا احتســاب تع ــا ب وزارت کشــور ایتالی
ــن کشــور  ــه ســمت ای ــه گذشــته ب ــط در هفت ــه فق ک
ــن  ــداد ای ــه تع ــد ک ــن می زن ــده اند تخمی ــرازیر ش س
مهاجــران در ســال جــاری از ۲۰۰.۰۰۰ نفــر خواهــد 

ــت. گذش
بــه  روزانــه  می گویــد  ایتالیــا  دریایــی  نیــروی 
طــی  را  نجــات  عملیــات   ۱۲ میانگیــن  طــور 
روزهــای گذشــته صــورت داده اســت و در میــان 
 ایــن مهاجــران، تعــداد کودکانــی کــه والدینشــان 
را در طــول ایــن ســفر از دســت داده انــد، جالــب 
نجات یافتــه  کــودکان  از  یکــی  اســت.  توجــه 
نــوزاد ۹ ماهــه ای اســت کــه مــادر بــاردار خــود 
از  مهاجــران  قایــق  در  آتش ســوزی  یــک  در  را 
دســت داده و بــه جزیــره لمپــدوزا منتقــل شــده 
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــئول رس ــو، مس ــرو بارتول ــت. پیت اس
ــوزاد  ــن ن ــدوزا ای ــره لمپ ــران در جزی  بهداشــتی مهاج
را تحــت درمــان اولیــه قــرار داده و در گفت وگــو 
بــرای  خــود  تصمیــم  از  ایتالیــا  رســانه های  بــا 

اســت. داده  خبــر  »مرحمــت«  فرزندخواندگــی 

نجات خواهر از چنگال برادر بی رحم
مــرد عصبانــی کــه در دفــاع از خواهــرش، بــرادر بزرگ تــر 
ــا اعــام رضایــت پــدر  ــود، ب ــه قتــل رســانده ب  خــود را ب

و مادرش به یک سال حبس محکوم شد.
ــه نقــل از  ــه گــزارش ســرویس حــوادث جــام نیـــوز ب ب
ــان 17  ــاه 94 در خیاب ــل دی م ــه اوای ــن حادث ــران، ای ای

ــران رخ داد. ــهریور ته ش
تیــم جنایــی بــا حضــور در قتلــگاه بــا جســد مــرد 
آثــار  شــد کــه  روبــه رو  جعفــر  نــام  بــه  جوانــی 
نخســتین  بــود.  مشــهود  گردنــش  روی  کبــودی 
تحقیقــات نشــان مــی داد بــرادر کوچک تــر بــه نــام 
خواهــرش از  هواخواهــی  بــه  ســاله   32  مهــرداد 

اســت.  خفــه کــرده  دســت  بــا  را  بزرگ تــر  بــرادر 
ــود  ــده ب ــت ش ــت بازداش ــه جنای ــه در صحن ــرداد ک  مه
در بازجویی هــا گفــت: 4 ســالی اســت کــه بــرادرم در دام 
ــه اعضــای  ــود و هم ــار شــده ب ــه شیشــه گرفت ــاد ب اعتی
خانــواده را بــا رفتارهــای ناشایســت خــود عذاب مــی داد.

روز حادثــه از ســر کار بــه خانــه آمــدم کــه دیــدم جعفر به 
جــان خواهــرم افتــاده و او را بــه بــاد کتــک گرفتــه اســت. 
ــرم او  ــات خواه ــرای نج ــدم و ب ــی ش ــم عصبان ــن ه  م
را کتــک زدم؛ امــا نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاد کــه 

ــت. ــان باخ ــد و ج ــود ش ــان کب ــر ناگه جعف
پــس از دســتگیری مهــرداد وی در شــعبه چهــارم دادگاه 
کیفــری یــک اســتان تهــران تحــت محاکمــه قــرار گرفت 
و بــا گذشــت پــدر و مــادرش از قصــاص نجــات یافــت؛ 
امــا از جنبــه عمومی جــرم محاکمــه شــد و قضــات 
عالی رتبــه وی را بــه یــک ســال زنــدان محکــوم کردنــد.

دانش آموز 14ساله خود را حلق  آویز کرد
ــود  ــه خ ــی از مدرس ــد از تعطیل ــاله بع ــر ۱۴س  دخت
روز  ازظهــر  بعــد   ۴ ســاعت  کــرد.  حلق آویــز  را 
ــت و  ــاس گرف ــس تم ــا پلی ــی ب ــته زن جوان گذش
ــن  ــال ای ــه دنب ــر داد. ب ــرش خب از خودکشــی دخت
ــران وارد عمــل شــد. در  ــی ته ــرس جنای ــر بازپ خب
ــرس  ــه بازپ ــر ب ــن دخت ــادر ای ــه م ــات اولی تحقیق
ســعید احمدبیگــی  گفــت: امــروز وقتــی از ســر کار 
برگشــتم، بــا جســد دختــرم بــه صــورت حلق آویــز 

ــدم.  ــه ش مواج
ــه  ــی از مدرس ــت و وقت ــتم اس ــرم کاس هش دخت
ــرده  ــی ک ــه خودکش ــدام ب ــت، اق ــه بازگش ــه خان ب
اســت. بازپــرس جنایــی دســتور تحقیقــات بیشــتر 

ــرده اســت. ــن رابطــه را صــادر ک در ای

 مرگ کودک 3ساله زنجانی 
بر اثر ترس از گربه

بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجو، فرمانــده انتظامــی 
 شهرســتان زنجــان گفــت: دیشــب یــک پســر بچــه 
کــه اهــل روســتای حســین آبــاد بوغداکنــدی 
ــار  ــه دچ ــرس از گرب ــل ت ــه دلی ــت، ب ــان اس زنج

ــی شــد. ایســت قلب
ــودک در  ــه ک ــا اینک ــزود: ب ــور اف ــرهنگ خانی پ س
ــه بیمارســتان منتقــل شــد  ــه ب دقایــق اولیــه حادث
ــه  ــودک را ب ــن ک ــتند ای ــکی نتوانس ــی کادر پزش ول

ــد. ــی برگردانن زندگ
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به خصــوص  آب میوه هــا  بعضــی  نوشــیدن  هرچنــد 
ــت  ــب اس ــیار دلچس ــتان بس ــی در تابس ــوده طالب فال
ــاد ــد عوارضــی را ایج ــاط نشــود می توان ــر احتی ــا اگ  ام

 کند.
فرح بخــش  پیــام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
خانــواده  از  میــوه  ایــن  تغذیــه گفــت:  متخصــص 
ــون و دســتنبو اســت  ــزه، مل ــای تابســتانی خرب میوه ه

کــه همگــی خــواص مشــابهی دارنــد.
ــرای  ــی ب ــون طالب ــداری چ ــای آب ــزود: میوه ه وی اف
بــه  و  هســتند  مناســب  بســیار  تابســتان  فصــل 
ــوه معمــول اســتفاده  ــا می ــوه ی ــوده، آب می صــورت فال

. ند می شــو
ــل  ــوه قب ــن می ــتن ای ــه شس ــاره ب ــا اش ــش ب فرح بخ

مصــرف تصریــح کــرد: بهتــر اســت پوســت طالبــی را بــا 
مایــع ظرفشــویی شســت تــا میکروب هــای ســطح آن 

قبــل از بــرش کامــا از بیــن برونــد.
ایــن متخصــص تغذیــه اظهار داشــت: بــا توجه بــه اینکه 
اضافــه وزن و چاقــی در کشــور روبــه افزایــش اســت، بــه 
ــوه ــا آبمی ــوده ی ــه شــکل فال ــی ب ــگام مصــرف طالب  هن
 افــراد بایــد از کمتریــن میــزان شــکر بــرای آن اســتفاده

 کنند.
وی دربــاره تهیــه و مصــرف آب میوه هــا در بیــرون 
از منــزل توصیــه کــرد: بــرای خریــد آب میوه هــای 
آب میوه فروشــی های  بــه  بایــد  حتمــا  مختلــف 
ــه  ــرد؛ چــرا ک ــه ک ــدارک بهداشــتی مراجع ــا م ــر ب معتب
ــتان  ــوص در تابس ــتی به خص ــیدنی های غیربهداش نوش

 احتمــال ابتــا بــه بیماری هــای گوارشــی و اســهال 
لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  فرح بخــش  دارد.  پــی  در  را 
گنجانــدن میــوه در برنامــه غذایــی بیــان کــرد: بــه 
می شــود  توصیــه  کنترل شــده  دیابــت  بــا  افــراد 
بــا توجــه بــه اینکــه طالبــی جــزو میوه هایــی بــا 
ــه  ــود را ب ــوه خ ــک ســهم می ــا ی ــاد اســت تنه ــد زی قن
ــز ــی پرهی ــورن آب طالب ــد و از خ ــاص دهن  آن اختص

 کنند.
ــادآوری  ــت کنترل نشــده ی ــراد بــا دیاب ــاره اف وی درب
کــرد: ایــن افــراد تــا زمانــی کــه بــه دیابــت کنترل شــده 
نرســیده اند بایــد از مصــرف طالبــی را کنــار گذارنــد 
میــل  قنــد کمتــر  بــا  میوه هایــی  آن  بــه جــای   و 
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-«  حدیث روز   »-

   از خردادمــاه تــا پایــان 
مدیر دفتر مدیریت مصرف

شرکت توزیع برق استان اصفهان 

مهندس مهدی ثقفی 
شــهریور مــاه بــا ورود 
وســایل سرمایشــی 
بــه شــبكه بــرق ، بیــش از ۴۰ درصــد بــه مصــرف بــرق کشــور 
ــام معمــول ــن ای ــه همیــن دلیــل در ای  اضافــه می شــود و ب
ــرف  ــر مص ــدود ۲ براب ــه ح ــا ب ــور م ــرق در کش ــرف ب  مص
در ســایر فصــول می رســد.  بــه علــت گرمــای زیــاد هــوا در 
تابســتان راندمــان نیروگاه هــا کاهــش و تــوان تولیــدی 
نیروگاه هــا بــه کمتریــن میــزان می رســد و بــه همیــن دلیــل 
در ســاعات اوج گرمــا، یعنــی حوالــی اذان ظهــر )حــدودا از ۲ 
ــا ۲ ســاعت بعــد از  ســاعت قبــل از اذان، یعنــی ۱۱ صبــح ت
اذان ظهــر یعنــی ســاعت ۳ بعدازظهــر( کــه بیشــترین زمــان 
ــت،  ــی اس ــایل سرمایش ــا و وس ــردم از کولره ــتفاده م اس
تقاضــا بــرای مصــرف بــرق از بیشــترین تــوان تولیــد بــرق در 
ــهریان  ــه همش ــر هم ــود.  اگ ــتر می ش ــا کمی بیش نیروگاه ه
عزیــز مــا در اســتان بــا مدیریــت در مصــرف بــرق بــه کاهش 
مصــرف کمــک کننــد مشــکلی در زمینــه تامیــن بــرق مــردم 
ــا ۱۵  ــرداد ت ــی ۱۵ خ ــه زمان ــد. در فاصل ــود نمی آی ــه وج ب
شــهریور روزانــه بــه مــدت ۴ ســاعت از ۱۱ صبــح تــا ۳ عصــر 
ســاعات اوج مصــرف بــرق اســت. در این ســاعات بیشــترین 
مقــدار وســایل سرمایشــی اعــم از کولرهــا ، چیلرهــا و 
پنکه هــا در حــال اســتفاده هســتند و اگــر همشــهریان عزیــز 
در ســطح اســتان در ایــن مــدت کمتــر از ســایر وســایل برقی 
خــود ماننــد جاروبرقــی، چراغ هــا و لمپ هــا، ماشــین 
اتــو  لباسشــویی، 

ماشــین ظرفشــویی و پلوپــز اســتفاده نکننــد، کمــک شــایانی 
ــرق خودشــان  ــه جلوگیــری از ایجــاد مشــکل در تامیــن ب ب

خواهند کرد. 
زمــان پیک بــار تابســتان بــدون روز هــای تعطیــل كــه شــامل 
۴ ســاعت )۱۱ صبــح تــا ۳ عصــر جمعــا حــدود ۳۰۰ ســاعت( 
ــا محدودیــت ظرفیــت تولیــد نیروگاه هــا مواجــه  می شــود ب
مــی شــویم و ایــن مقــدار نســبت بــه کل روزهــای ســال ۳ 

ــود. ــد می ش درص
از طرفــی رشــد بــار ســالیانه مصــرف بــرق در کشــور حــدود 
۵درصداســت کــه در ایــن صــورت پیک بــار مصــرف تابســتان 
درمجمــوع ســالیانه حــدود ۳۰۰۰ مــگاوات افزایــش خواهــد 
ــد  ــروگاه جدی ــگاوات نی ــالیانه ۳۰۰۰ م ــداث س ــت. اح داش
بــرای اســتفاده فقــط در ۳۰۰ ســاعت، یعنــی ۳درصــد 
روزهــای ســال مســتلزم بــه صــرف هزینــه و تامیــن اعتبــار 
بــه مبلــغ  حــدود ۱۳۰۰۰ میلیــارد تومــان  نیــاز خواهد داشــت 
و از ایــن ســرمایه گذاری فقــط ۳۰۰ ســاعت در ســال اســتفاده 
می شــود. بدیهــی اســت ایــن بودجــه از محــل مالیاتــی کــه 

ــه  ــه هم ــی ک ــود؛ در صورت ــن می ش ــد تامی ــردم می پردازن م
ــه در  ــر و بهین ــرق كمت ــرف ب ــت مص ــا رعای ــم ب ــا می توانی م
ــدت  ــه در م ــوده ک ــه بیه ــن هزین ــن ســاعات از صــرف ای ای
ــن  ــم.  ای ــری کنی ــود، جلوگی ــتفاده می ش ــاعت اس ۳۰۰ س
پروژه هــای  ســایر  بــرای  می توانــد  اعتبــار  و  بودجــه 
ــد  ــع مول ــاد صنای ــازی، ایج ــل راهس ــور از قبی ــی کش عمران
و اشــتغال و... مصــرف شــود. ماحظــه می شــود کــه 
ــا  ــه م ــدارد ک ــادی ن ــه اقتص ــچ توجی ــت و هی ــی نیس عقان
ــارد  ــا ۱۳۰۰۰ میلی ــد ب ــروگاه جدی ــگاوات نی ــالیانه ۳۰۰۰ م س
تومــان ســرمایه گذاری بســازیم و فقــط ۳۰۰ ســاعت، یعنــی 
ــتفاده  ــتان از آن اس ــر تابس ــا ۳ عص ــح ت ــاعات ۱۱ صب در س
کنیــم؛ لــذا از تمــام مــردم شــریف و عزیــز در ســطح اســتان 
راســتای  در  می خواهیــم  اگــر  داریــم  تقاضــا  اصفهــان 
منویــات مقــام معظــم رهبــری بــه اقتصــاد مقاومتــی كمــک 
كنیــم در روزهــای تابســتان در ســاعات ۱۱ صبــح تــا ۳ عصــر 
ــت ــی اس ــایل سرمایش ــا و وس ــتفاده از کولره ــه اوج اس  ک

اول از ســایر وســایل برقــی و از روشــن کــردن چراغ هــا 
ــا ۳ عصــر  ــح ت ــا در ســاعات ۱۱ صب ــم و ثانی خــودداری کنی
ــر اســتفاده  ــه از کول ــر ۲ ســاعتی ک ــم ســعی شــود در ه ه
خامــوش  را  نیم ســاعت کولــر  دســت کــم   می کنیــم، 
و از ســرمای قبلــی موجــود در فضــا اســتفاده کنیــم؛ 
همچنیــن در مســاجد در هنــگام ادای نمــاز ظهــر و عصــر از 
روشــن کــردن چراغ هــا پرهیــز شــود و در بخش هــای دیگــر 
ماننــد اداره هــا، صنایــع، کشــاورزی و واحدهــای تجــاری نیــز 
ــا  ــه کمترین ه ــت و ب ــن ســاعات مدیری ــرق در ای مصــرف ب

اكتفــا شــود.

هشدار برای بانوان باردار!

آلودگی هوا و افزایش خطر مرده زایی
یافتــه مطالعــه ای حاکــی از آن اســت کــه قــرار 

گرفتــن در معــرض آلودگــی در ســه ماهــه آخــر 
افزایــش می دهــد  را   بــارداری، خطــر مرده زایــی 

و این فقط یک رابطه است.
محققــان دانشــگاه کوپنهــاگ دانمــارک و اولــو فنانــد 
در  را  آلودگــی هــوا، خطــر مرده زایــی  می گوینــد 

ــد. ــش می ده ــاردار افزای ــان ب زن
ــد  ــان می ده ــان نش ــن محقق ــای ای ــج یافته ه نتای
کــه تغییــرات گســترده محلــی در میــزان مرده زایــی 
ــل  ــی قاب ــوع ۲.۶ مرده زای ــان نشــان دهنده وق در جه

پیشــگیری بــوده اســت.
بــه گفتــه محققــان، اگــر رابطــه بیــن آلودگــی 
هــوا و مرده زایــی در تحقیقــات آینــده بــه طــور 
قطــع اثبــات شــود، ایــن امــر بــه عنــوان یــک 
 مســئله مهــم بهداشــت عمومــی تبدیــل خواهــد 

شد.
بیــن  می دهــد کــه  نشــان  پیشــین  تحقیقــات 
ــن  ــا ای ــود دارد؛ ام ــه وج ــی رابط ــی و مرده زای آلودگ
رابطــه ضعیــف عنــوان شــده اســت. پژوهشــگران در 
ایــن مطالعــه بــا تحلیــل ســه تحقیــق وســیع مربــوط 
ــری دســت  ــه شــواهد جدیدت ــکا و آســیا ب ــه آمری  ب

یافتند.
ــرار  ــه ق ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــن مطالع ــه ای یافت
گرفتــن در معــرض آلودگــی در ســه ماهــه آخــر 
افزایــش می دهــد  را   بــارداری، خطــر مرده زایــی 
 و ایــن فقــط یک رابطه اســت. این پژوهــش در مجله 
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منتشــر شــده اســت.

ج بار مصرف برق در تابستان ساعات او

جدول سودوکو - شماره 16پاسخ جدول شماره 15 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

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

یافــت:

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

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

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

ن جشنواره فیلم مدافعان حرم نخست�ی

آیین اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم در سالن مرکز همایش های صدا و سیما با حضور 

مسئولن، هنرمندان و خانواده های شهدای مدافع حرم برگزار شد.

وضعیت آب و هوا
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