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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

تغییر ایام تعطیالت پایان 
هفته، آری یا خیر؟

دفتر امام جمعه اصفهان:

 سخنان آیت اهلل طباطبایی نژاد 
را بعضی رسانه ها تحریف کردند

 گزارش اختصاصی  

از پشت پرده ورود ریل از هند

مسافری از هند

ابعاد اجتماعی 
مشکالت طالق

گزارش   از نابودی 
تیم قدیمی فوتبال ایران

که سوخت نفت، تیمی 
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برگزاری نمایشگاه قرآن را تکلیف 
دینی و شرعی خود می دانیم

شناخت و نقش آن در زندگی        

له
قا

رم
س ــر از موضــوع شــناخت در  ــوان ضروری ت ــا می ت آی

ــا  ــرد؟ آی ــی اشــاره ک ــه موضوع ــی ب ــی واقع زندگ
هــدف از زندگــی انســان جــز معرفت و شــناخت و 

عمــل بــر اســاس آن اســت؟ شــناخت خــود، شــناخت 
خدا و شــناخت جهان. از این رو »شــناخت« )اثولوجیا( 
ــای »  ــه معن ــة« ب ــوان »الَمْعرَِف ــا عن ــی ب ــه در عرب ک
إدراك الشــي ء بتفّكــر و تدّبــر ألثره«)راغــب،1362: 
560( - درک چیــزی بــا تفکــر و تدبــر در اثــر آن آمــده 
اســت - از اولیــن مفاهیــم علمــی و قدیمی تریــن 
مباحــث فلســفی اســت کــه بــه تفصیــل مــورد بحــث و 
بررســی قــرار گرفتــه اســت. در اصطــاح، »شــناخت« از 
مفاهيــم بديهــی و غيرقابــل تعريــف اســت. دليــل آن 
ايــن اســت كــه گفته انــد: »مــا همــه چيــز را بــه علــم 
می شناســيم؛ اگــر بخواهيــم علــم را بــه علــم تعريــف 
ــه  ــر ب ــود و اگ ــد ب ــف دوری خواه ــن تعري ــم، اي کنی
غيرعلــم بخواهيــم بشناســيم غيرعلــم چيــزی نيســت 
ــا،  ــاح بی ت ــوان شــناخت.« )مصب ــم را بت ــا آن عل كــه ب
ج1: 41، جــوادی آملــی، 1372: 107(. بــه تعبيــر ديگــر: 
 »شــناخت اوليــن چيــزی اســت كــه بــه طــور بديهــی 

و بی واسطه می شناسيم.« )بهشتی، 1378: 18( ...

در صفحه  اقتصاد )3( بخوانید

تحول در حفظ و جلوگیری از تصرفات 
غیرقانونی اراضی  ملی استان

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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شناخت و نقش آن در زندگی        
ادامه از صفحه یک: 

     شــناخت بــرای انســان 
استاد دانشگاه

جواد قاسمی
امــور  از  بســیاری  ماننــد 
 دیگــر همچــون آب، هــوا و حیــات، دایمــی، فراگیــر

عمومــی و حیاتــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه انســان به 
ــر  ــناخت کمت ــئله ش ــود مس ــه خ ــی ب ــور طبیع ط
دلیــل   همیــن  بــه  شــاید  می کنــد.  توجــه 
موضوعــات معرفتــی کمتــر از موضوعات محســوس 

و مادی مورد توجه قرار می گیرد.
»َمــا  فرمــود:  الســام  علیــه  مؤمنــان  امیــر    
ِإَلــى  ِفیَهــا  ُمْحَتــاٌج   َاْنــَت   َو  ِإلَّ  َحَرکَــٍة  ِمــْن 
هیــچ   267(؛   ،74  ،1404 َمْعرَِفٍة«)مجلســی: 
ــه  ــه در آن ب ــز اینک ــت ج ــى  )و کارى( نیس حرکت

نیازمنــدى. شــناختى 
 یکــی از وی ژگی هــای مهــم انســان، برخــورداری 
بــزرگ اســت. شــناخت خــدا  ایــن نعمــت   از 
و انســان، بــه ویــژه انســان کامــل و حجــت خــدا در 
هــر زمــان و همچنیــن شــناخت هســتی، مجموعــه 
بــر  و  می دهــد  تشــکیل  را  اســام  جهان بینــی 
ــتورات  ــه دس ــا و هم ــا و نبایده ــاس آن بایده اس
اســامی  شــکل می گیــرد و نقــش اساســی در 
 مســیر کمــال و ایجــاد حیــات طیبــه انســانی 
و معنــوی ایفــا می کنــد. بــدون شــناخت، نیــل 
بــه کمــال میســر نخواهــد شــد و انســان بــه 
می کنــد  ســقوط  هســتی  مرحلــه   پایین تریــن 

و جزو بدترین جنبندگان خواهد شد.
ــناخت  ــب ش ــرای کس ــت ب ــلوکی اس  روزه داری س
و معرفــت؛ یعنــی بــرآوردن نیــاز اولیــه زندگــی 
واقعــی. کنتــرل نفــس از شــهوات گامی  اســت برای 
رفــع موانــع شــناخت حقیقــی. بــدون ریاضت هــای 
ــارف  ــه مع ــوان ب ــون روزه داری نمی ت ــرعی همچ ش
نــاب دســت یافــت و نمی تــوان از ســفره خــدا 
ــرای  در ایــن مهمانــی الهــی، یعنــی قــرآن کریــم ب
ــد از  ــن بای ــرد. بنابرای ــره ب ــت رو ح و جــان به تقوی
ــن  ــه ای ــم و ب ــتفاده کنی ــی اس ــت طای ــن فرص ای

ــیم.   ــق بخش ــان را عم ــان و معرفتم ــیله ایم وس

سرمقاله

وزیر کشور ابالغ کرد:
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی

ــان وزارت  ــئولیت معاون ــنامه ای، مس ــور در بخش  وزیرکش
ــم  ــام معظ ــان مق ــرای فرم ــتانداران در اج ــور و اس کش
وزیــران درخصــوص  و تصویب نامــه هیئــت  رهبــری 

ــرد.  ــاغ ک ــی را اب ــد خارج ــت خری ممنوعی
در بخشــنامه جدیــد عبدالرضــا رحمانــی فضلــی بــه 
اســتانداران سراســر کشــور و معاونــان وزارت کشــور 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــرر مق ــای مک ــادآوری تاکیده ــا ی ب
ــرورت  ــر ض ــف، ب ــای مختل ــی( در دیداره ــه العال )مدظل
جــدی حمایــت از تولیــدات ملــی و مصــرف محصــولت 
داخلــی و ممنوعیــت مصــرف تولیــدات غیرایرانــی در 
دولتــی و  حاکمیتــی  دســتگاه های  ســه گانه،   قــوای 
ــح  ــان صری ــق فرم ــرای دقی ــر اج ــارت ب ــاز و کار نظ س
ــوری  ــس جمه ــدار ریی ــخ 91/6/2 در دی ــان در تاری  ایش
و اعضــای هیئــت دولــت بــا عبــارت: »اصــا ممنــوع کنیــد 
ــه  ــن وزارتخان ــدارد در ای ــق ن ــس ح ــچ ک ــد هی و بگویی

ــاغ شــده اســت. ــد« اب جنــس خارجــی مصــرف کن
ایســنا  از  نقــل  بــه  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای    
ــد )8(  ــه تصریــح بن ــا اشــاره ب ــر کشــور ب بخشــنامه وزی
ــی اقتصــاد مقاومتــی اباغــی از طــرف  سیاســت های کل
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در تاریــخ 
1392/11/29، بــر مدیریــت مصــرف بــا تاکیــد بــر اجــرای 
ــج  ــرف و تروی ــوی مص ــاح الگ ــی اص ــت های کل سیاس
ــرای  ــا برنامه ریــزی ب مصــرف کالهــای داخلــی همــراه ب
ــن  ــد و همچنی ــری در تولی ــت و رقابت پذی ــای کیفی ارتق
ــران  ــت وزی ــد هیئ ــیار مفی ــه بس ــریح دو تصویب نام تش
ــد  ــح می کن ــر، تصری ــال اخی ــوص در دو س ــن خص در ای
کــه  اســتانداران سراســر کشــور و معاونــان وزارت کشــور 
موظفنــد ضمــن رعایــت دقیــق ضوابــط اباغــی در 
تصویب نامه هــای موصــوف، بــر حســن اجــرای آن در 

ــد. ــدام کنن ــه اق ــای تابع ــی  رده ه ســطح تمام
مســئولیت  فضلــی،  رحمانــی  ابــاغ  اســاس  بــر   
ــتاد  ــنامه در س ــن بخش ــرای ای ــن اج ــر حس ــارت ب نظ
 وزارت کشــور بــا معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
ــده  ــر عه ــه ب و ذی حســاب، در ســطح ســازمان های تابع
روســای ســازمان ها و ذی حســابان مربوطــه و در ســطح 
ــای  ــران کل و روس ــتانداران، مدی ــده اس ــتان ها برعه اس
ســازمان ها و ذی حســابان اســتانداری و دســتگاه های 

ــن ذی حســاب هســتند. ــی، عاملی اجرای
ــاس  ــر اس ــران ب ــت وزی ــزارش، هیئ ــن گ ــاس ای  براس
 مصوبــه شــماره 26725/ت48462 هـــ مــورخ 93/3/11
ــم از کالی ســاخته شــده ــای خارجــی )اع ــد کاله  خری
ــوان(  قطعــات، ملزومــات، تجهیــزات و ... تحــت هــر عن
ــدرج در لیســت منضــم  ــی من ــد مشــابه داخل دارای تولی
ــم  ــر183 قل ــتمل ب ــه مش ــور را ک ــه مذک ــه تصویب نام ب
کال می باشــد، توســط دســتگاه های دولتــی و ســایر 
دســتگاه ها، نهادهــا و... کــه بــه نحــوی از بودجــه عمومــی 
ــوع و تصریــح کــرده  ــد، ممن ــا دولتــی اســتفاده می کنن  ی
اســت کــه در صــورت انجــام هزینــه از محــل وجــوه 
ــد  ــت خری ــی باب ــا دولت ــی  ی ــه عموم ــی از بودج دریافت
ــق  ــا از طری ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــا ب ــوع کاله ــن ن ای
پیمانــکاران تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، ذی حســابان 
ــد از  ــابه مکلفن ــن مش ــا عناوی ــی ی ــتگاه های اجرای دس
ــه صــورت  ــار خریــد کالهــای یــاد شــده ب پرداخــت اعتب
ــای  ــورت وضعیت ه ــدرج درص ــناد من ــا اس ــتقیم ی مس

ــد. ــودداری کنن ــکاران خ ــوی پیمان ــالی از س ارس

خبر

روزه و آثار اجتماعی آن
ــی  ــرات اجتماع ــمند روزه، تاثی ــم و ارزش ــار مه از آث
بخــش  از  را  اجتمــاع  می توانــد  اســت کــه  آن 
بزرگــی از مشــکات و مفاســد دور و دل هــای اهــل 
ــه  ــه مای ــاری ک ــد؛ آث ــک کن ــم نزدی ــه ه ــن را ب دی
ــه یکدیگــر می شــود   آرامــش، دوســتی و محبــت ب
فرامی خوانــد  هــم  یــاری  بــه  را  انســان ها   و 
و بــرادری و تعهــد وانسان دوســتی را بــه دنبــال 
ــری  ــار درس مســاوات و براب ــن آث ــی از ای دارد. یک
مســاوات  درس  مســلمانان  بــه  روزه   اســت؛ 
ــی  ــن دســتور اله ــا انجــام ای ــری می دهــد؛ ب و براب

ــاداری و گرســنگی  افــراد ثروتمنــد درد فقــر و ن
ــی  ــه خوب ــه ای محســوس می چشــند و ب ــه گون را ب
از درد دل فقــرا و گرســنگان آگاه می شــوند. همیــن 
ــان  ــاری آن ــه ی ــا ب ــی دارد ت ــا را وام ــاس آن ه احس
بشــتابند. ممکــن اســت گفتــه شــود کــه بــا توصیف 
 حــال گرســنگان و محرومــان می تــوان ثروتمنــدان 
را متوجــه حــال فقیــران ســاخت؛ ولــی بــدون 
تردیــد، اگــر ایــن مســئله بــا روزه داری جنبــه عینــی 
ــر آن بســیار بیشــتر اســت؛ از  ــرد، اث ــه خــود بگی ب
ایــن روی در حدیثــی از امــام صــادق)ع( نقــل 
شــده کــه هشــام بــن  حکــم از علــت تشــریع روزه 

ــد: ــخ دادن ــن پاس ــام چنی ــید؛ ام پرس
 »انمــا فرض الّلــه  الصیــام لیســتوی بــه الغنــی 
ــم یکــن لیجدمــس  ــر و ذلــک ان الغنــی ل و الفقی
الجــوع، فیرحــم الفقیــر، و ان الغنــی کلمــا اراد 
شــیئا قــدر علیــه، فارادالّلــه  تعالــی ان یســوی بیــن 
ــم ــوع و الل ــس الج ــی م ــق الغن ــه، وان یذی  خلق

لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع؛
روزه بــه ایــن دلیــل واجــب شــده اســت کــه میــان 
ــن  ــود و ای ــرار ش ــاوات برق ــد مس ــر و ثروتمن فقی
ــد طعــم گرســنگی  ــدان ســبب اســت کــه ثروتمن  ب
را بچشــد و نســبت بــه فقیــر ادای حــق کنــد؛  
چــرا کــه ثروتمنــدان هــر چــه را بخواهنــد )از 
ــت؛ خــدا  امــور مــادی( بــرای آنــان فراهــم اس
ــد  ــاوات باش ــود مس ــدگان خ ــان بن ــد می می خواه
ــدان  ــه ثروتمن ــج را ب ــنگی و درد و رن ــم گرس و طع
ــیدگی  ــنگان رس ــان و گرس ــه ضعیف ــا ب ــاند ت بچش

ــد.« کنن
همیــن خاصیــت اســت کــه می بینیــم در مــاه 
رمضــان مــردم بــه خوبــی بــه فقــرا کمــک می کننــد 
زندانیــان  آزادی  بــرای  بزرگــی  و گلریزان هــای 
ــان  ــون زندانی ــادی دی تشــکیل می شــود و عــده زی

را پرداخــت و آن هــا را آزاد می کننــد. 
دومیــن اثــر روزه داری کاهــش جــرم و جنایــت 
رمضــان  مبــارک  مــاه  فرارســیدن  بــا  اســت. 
ــه  ــلمانان ب ــان مس ــات در می ــم و جنای ــار جرای آم
گونــه ای چشــمگیر کاهــش می یابــد و رغبــت 
 مــردم بــه کارهــای نیــک فزونــی می گیــرد. دعاهــا

انفاق هــا، تــاوت قــرآن، رفــت و آمــد بــا خویشــان 
و دوســتان، شــرکت در محافــل دینــی و ... در ایــن 
ــر  ــن ام ــت. ای ــر اس ــای دیگ ــش از ماه ه ــاه بی م
در تقویــت روح همبســتگی اســامی  و تحریــک 

ــر بســزایی دارد. عواطــف انســانی تاثی
ــوق  ــه حق ــاوز ب ــاه و تج ــه گن ــت ک ــدی نیس تردی
دیگــران بنیــاد هــر جامعــه ای را سســت و متزلــزل 
آن  بیانگــر  تاریــخ  می کنــد.  نابــود  ســپس  و 
اســت کــه هــر جامعــه ای تــا زمانــی می توانــد 
ــه  ــود ادام ــودی خ ــیر صع ــه س ــد و ب ــدار بمان پای
ــوده نشــده باشــد. ــاه و فســاد آل ــه گن ــه ب ــد ک ده
ــی و  ــاد، بی قانون ــاه و فس ــه گن ــه ای ب ــون جامع چ
بــه حقــوق دیگــران روی آورد متزلــزل   تجــاوز 
ــت. روزه ای  ــد رف ــن خواه می شــود و ســپس از بی
واقــع  در  می دهــد  دســتور  بــدان  اســام  کــه 
 مبــارزه ای همه ســویه علیــه همــه انــواع فســاد 
و آلودگی هاســت و اگــر بــا شــرایط آن انجــام 
و  انحراف هــا  فســادها،  همــه  ریشــه  پذیــرد 
آلودگی هــای اجتماعــی از دل و جــان انســان ها 
پاکــی  و  صفــا  آن  جــای  بــه  و  شــده  کنــده 
ــارک  ــاه مب ــس از م ــای پ نشــانده می شــود. آماره
تــا  ایــن مــاه 40  رمضــان نشــان می دهــد در 
می یابــد. جنایــت کاهــش  و  درصــد جــرم   50

جامعــه  در  روزه داری  بــر  مترتــب  آثــار  البتــه 
ــنده  ــورد بس ــن دو م ــه همی ــه ب ــت ک ــیار اس  بس

می کنیم.

یادداشت سر دبیر

ــه در اســتان  ــی فقی ــده ول ــر نماین ــط عمومــی  دفت رواب
ــرد:  ــح ک ــه ای تصری ــان در بیانی ــه اصفه ــام جمع و ام
خطبه هــای  در  طباطبایی نــژاد  هللا  آیــت  ســخنان 
ــانه ها  ــی رس ــوی بعض ــه از س ــن هفت ــه ای ــاز جمع  نم

و شبکه های مجازی تحریف شده است.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، در ایــن بیانیــه کــه دیــروز 
ــان  ــه اصفه ــام جمع ــانی ام ــگاه اطاع رس ــنبه در پای ش
منتشــر شــد، آمــده اســت: آن بخــش از صحبت هــای 
ــکن  ــای قبح ش ــاره گروه ه ــان درب ــه اصفه ــام جمع ام
مجــازی و روزه خــواری در مــاه مبــارک رمضــان توســط 
بعضــی رســانه های هم فکــر مجــازی بــا تیترهــای 

خــاف واقــع منتشــر شــده اســت.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: هــر چنــد آیــت هللا 
بی حجابــی  از  عکس هایــی کــه  بــه  طباطبایی نــژاد 
زاینــده رود  خشــک  رودخانــه  اطــراف  در   زنــان 
حجــاب  بــدون  عکس هــای  کــه  صفحاتــی  و 
خــود را بــرای دیــد عمــوم منتشــر می کننــد نیــز 
مخابــرات  بــه  وی  هشــدار  ولــی  داشــت،   انتقــاد 
ــا  ــی برخــورد ب ــه توانای ــود ک ــه  ب و ســازمان های مربوط
ــد. ــن را دارن گروه هــای مجــازی قبح شــکن و ضــد دی

ــه در اســتان  ــی فقی ــده ول ــر نماین ــط عمومــی  دفت رواب
ــه  ــام جمع ــرد: ام ــه ک ــان اضاف ــه اصفه ــام جمع و ام
اصفهــان در بیانــات خــود، عــدم ایــن برخــورد بــا 
گروه هایــی قبح شــکن را خیانــت دانســت؛ امــا بــه 
ــفره  ــا س ــس ب ــئله عک ــوع وی مس ــه موض ــچ وج هی

مــاه مبــارک رمضــان ) افطــار( نبــود؛ بلکــه ســفره های 
ــود. ــر ب ــز مدنظ ــاه عزی ــن م ــواری در ای ــار و روزه خ ناه

ــه  ــام جمع ــت: ام ــده اس ــادآوری ش ــه ی ــن بیانی در ای
ــه  ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــن بخ ــان در ای اصفه
بعضــی  تشــکیل  بــه  اشــاره  بــا  21 خــرداد 1395 
گروه  هــای ضددینــی در فضــای مجــازی اظهــار داشــت 
ــوار تشــکیل شــده و از  ــوان روزه خ ــا عن ــی ب ــه گروه ک
می گیرنــد  عکــس  خــود  روزه خــواری   ســفره های 
می دهنــد؛  قــرار  اجتماعــی  شــبکه های  در  و 
ــهر راه  ــاب را در ش ــا حج ــارزه ب ــز مب ــر نی ــی دیگ گروه
ــن  ــا دی ــتند و ب ــق هس ــراد مناف ــن اف ــد؛ ای انداخته  ان

می کننــد. لجبــازی 
ــرات می گویــم  ــه وزارت ارتباطــات و مخاب وی افــزود: ب
ــا ســر دســته شــبکه هایی  ــی برخــورد ب چنانچــه توانای
کــه موجــب بی  عفتــی می شــوند را داشــته باشــید 
ــر  ــه تعبی ــد و ب ــت کرده ای ــد، خیان ــن کار را نکنی ــا ای ام
ــا  مقــام معظــم رهبــری کــه در جلســات اخیــر خــود ب
نماینــدگان مجلــس و دولــت تاکیــد کردنــد، بایــد از این 

ــد. ــه عمــل آی ــگاری فرهنگــی جلوگیــری ب ولن
ــه در اســتان  ــی فقی ــده ول ــر نماین ــط عمومــی  دفت  رواب
تحریــف  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  امــام جمعــه  و 
ــط  ــژاد توس ــت هللا طباطبایی ن ــخنان آی ــاره س چندین ب

ــارز  ــه ب ــرد: نمون ــه ک ــد اضاف رســانه های مجــازی معان
ــاره  ــی درب ــات جعل ــاخت جم ــوروز و س ــد ن آن در عی
نــوروز بــود کــه ابتــدا توســط یکــی از رســانه ها منتشــر 
ــوص  ــر به خص ــانه های دیگ ــی رس ــپس بعض ــد و س ش
ــدام  ــه صــورت گســترده اق ــام ب ــد نظ رســانه های معان

ــد.  ــار آن کردن ــه انتش ب
ــر  ــانه مدنظ ــزود: رس ــان اف ــه اصفه ــام جمع ــر ام دفت
ــان  ــی اصفه ــه اسیدپاش ــیاهی در واقع ــابقه س ــه س ک
خــود  ســایت  روی  بــر  را  فــوق  مطلــب  داشــت، 
ــزود:  ــان اف ــه اصفه ــام جمع ــر ام ــرد. دفت ــح ک تصحی
در ســال های گذشــته و به خصــوص ماه هــای اخیــر 
ــه  ــزاب و ب ــی اح ــانه های برخ ــی از رس ــفانه بعض متاس
ــا  ــد نظــام و اســام، تنه ــال آن هــا رســانه های معان دنب
ــی  ــا بی حجاب ــارزه ب ــا مب ــان ی ــاره زن ــه درب ســخنانی ک
ــم  ــود را آن ه ــرح می ش ــژاد مط ــت هللا طباطبایی ن از آی
ــد و واضــح اســت  ــه  ای خــاص منتشــر می کنن ــه گون ب
ایــن اقــدام و اقدامــات در راســتای تخریــب چهره هــای 
ــارزه  ــا مب ــن ی ــه دی ــه دغدغ ــی اســت ک ــا و بزرگان علم
ــد.  ــی در جامعــه را دارن ــا منکــرات خصوصــا بی حجاب ب
طباطبایی نــژاد  هللا  آیــت  عمومــی  دفتــر  روابــط 
چنیــن  تکــرار  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد 
 رفتارهایــی و تــاش عــده ای بــرای نشــر اکاذیــب 
و تشــویش اذهــان عمومــی، پیگیری هــای قانونــی تــا 
مرحلــه برخــورد بــا مســببان ایــن رفتارهــای غیرقانونــی 

انجــام خواهــد شــد.

دفترامام جمعه اصفهان:

سخنان آیت اهلل طباطبایی نژاد را بعضی رسانه ها تحریف کردند

از  دلر  میلیــون   13 حکــم کــرد  کانــادا  در  دادگاهــی 
ــه  ــادا بلوک ــه در کان ــران ک ــک ای ــای غیردیپلماتی دارایی ه
ــی  ــای آمریکای ــه خانواده ه ــت ب ــوان غرام ــه عن ــت، ب اس
ــا 2002 کشــته شــده اند، پرداخــت  کــه ســال های 1983 ت

ــود. ش
فــارس  بیــن  الملــل خبرگــزاری  بــه گــزارش گــروه 
ــون  ــه 13 میلی ــت ک ــرده اس ــم ک ــادا حک ــی در کان دادگاه
دلر از دارایی هــای غیردیپلماتیــک مســدود شــده ایــران در 
ایــن کشــور را بــه خانواده هــای آمریکایــی کــه در چندیــن 
ــا  ــال های 1983 ت ــن س ــان در بی ــر جه ــه در سراس حمل
ــران  ــکا مدعــی اســت کــه ای 2002 کشــته شــده اند و آمری
ــت  ــوان غرام ــه عن ــت، ب ــوده اس ــات ب ــن حم ــت ای پش

ــود. ــت ش پرداخ
شــبکه روســی »راشــاتودی« گــزارش داد کــه ایــن حکــم 
دیــوان عالــی »آنتاریــو« کــه روز جمعــه )دیــروز( در اختیار 
خبرگــزاری فرانســه قــرار گرفــت، تهــران را مســئول تامیــن 
بودجــه و آمــوزش اعضــای حمــاس و حــزب  هللا شــناخت.

غــرب مدعــی اســت کــه حمــاس و حــزب  هللا مســئول 8 
 بمب گــذاری یــا گروگان گیــری »بوینــس آیــرس«، تل آویــو 

و عربستان سعودی در بازه زمانی 20 سال هستند.
در تصمیــم ایــن دادگاه آمــده اســت: »تروریســم یکــی از 
بزرگ تریــن تهدیــدات جهانــی اســت. مســئله ایــن اســت 
ــت از تروریســم  ــه دلیــل حمای ــد ب ــران می توان ــا ای کــه آی
در دادگاه هــای کانــادا مصونیــت داشــته باشــد یــا خیــر؟«

ایــن حکــم بــرای پرداخــت 13 میلیــون دلر، تاثیــری بــر 
دارایی هــای دیپلماتیــک ایــران در کانــادا نــدارد؛ امــا امــوال 
غیردیپلماتیــک ایــران و لیســتی از دارایی هــای بانکــی 

ــرد. ــران را در برمی گی ــده ای ــدود ش مس
ــوان  ــادی، دی ــل ســال جــاری می ــن، در آوری ــش از ای پی
ــور  ــن کش ــای ای ــه دادگاه ه ــرد ک ــد ک ــکا تایی ــی آمری عال
دادخواهــی  بــه  مربــوط  پرونده هــای  در  می تواننــد 
قربانیــان حمــات تروریســتی، از دارایی هــای بلوکــه شــده 

ــد. ــتفاده کنن ــت اس ــت غرام ــرای پرداخ ــران ب ای
ــدت  ــه ش ــکا را ب ــدام آمری ــن اق ــران، ای ــه ای وزارت خارج
محکــوم کــرد و آن را دســتبرد بــه امــوال جمهــوری 

اســامی  ایــران خوانــد.

راه  تــداوم  امــروز  شــیروانی گفــت: 
شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس 
حــرم  مدافــع  شــهدای  خــون  در  را 
طــول  در  کــه  کســانی  می بینیــم. 
هشــت ســال دفــاع مقــدس هنــوز 
ــا در ســنین  ــد ی ــده بودن ــا نیام ــه دنی ب
شــهدا  راه  امــروز  بودنــد،   کودکــی 

را ادامه می دهند.
بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
شــیروانی  مجتبــی  ایســنا،  از  نقــل 
شــورای  علنــی  جلســه  در  دیــروز 
شــهر اصفهــان و در جمــع خانــواده 
ایرانــی  حــرم  مدافــع   شــهیدای 
و افغانســتانی اظهــار کرد: دشــمنانی که 
بــه خیــال خودشــان فکــر می کردنــد بــا 
تهاجــم و شــبیخون فرهنگــی می تواننــد 
جوانــان ایــن مرز و بــوم را از راه شــهدا و 
اســام منحــرف کننــد، امــروز می بیننــد 
راه شــهدا و رزمنــدگان اســام را کســانی 
ــده  ــا نیام ــه دنی ــوز ب ــا هن ــه آن روزه ک

بودنــد، امــروز ادامــه می دهنــد.

مدیــر کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش های 
گفــت:  اصفهــان  مقــدس  دفــاع 
 شــهدای مدافــع حــرم راه هــزاران ســاله 
مــن  از  و  پیموده انــد  یک شــبه   را 
و شــمایی کــه اینجــا هســتیم، پیشــی 
ــدران و  ــال پ ــه ح ــا ب ــد؛ خوش گرفته ان
مادرانــی کــه فرزندانشــان این گونــه 

ــتند. ــرافراز هس ــربلند و س س
ــواده  شــیروانی ادامــه داد: رســالت خان
شــهدا، رســالت زینــب کبــری)س( 
ــرا ایــن خانواده هــا همچــون  اســت؛ زی
ــه داشــته های خــود  ــری هم ــب کب زین
را در راه اســام فــدا کرده انــد و حــال 
بــا قلبــی اندوهگیــن، امــا بــزرگ، مایــه 

ــتند. ــار هس افتخ
ــن  ــون ای ــتاوردهای خ ــزود: دس وی اف
شــهدا را امــروز بــا چشــم در جــای 
می بینیــم؛  اســامی   ایــران  جــای 
تمــام  می کنیــم  مشــاهده  وقتــی 
ــگ  ــه در جن ــه چگون ــورهای منطق کش
ــی هســتند و کشــور مــا در چــه  و ناامن

ــون  ــر خ ــت. اگ ــی اس ــی رفیع جایگاه
ایــن شــهدا نبــود، امــروز جنــگ را در دل 
مرزهــای کشــورمان تجربــه می کردیــم. 
نشــر  و  آثــار  حفــظ  کل  مدیــر 
مقــدس  دفــاع  ارزش هــای 
شــهدا  خــون  گفــت:   اصفهــان 
آرامــش ایــران اســت. خــون شــهدا 
ــان  ــوری را در دل جوان ــه سلحش روحی
اســت  کــرده  بیــدار   ایران زمیــن 
و موجــب همبســتگی و قــدرت جوانــان 

ایــران در مقابــل دشــمن شــده اســت.
شــیروانی ادامــه داد: جوانــان بــرای 
ــه  ــوریه ب ــا س ــراق ی ــم ع ــاع از رژی دف
میــدان نبــرد نرفته انــد و در واقــع بــرای 
ــران  ــام و ای ــمنان اس ــا دش ــارزه ب مب
امــروز  دارنــد؛  حضــور  جبهه هــا  در 
 بــه تدبیــر حــاج قاســم ســلیمانی 
آمریــکا  پشــتیبانی های  علی رغــم  و 
و دیگــر کشــورهای دشــمن، جبهــه 
ــه  ــدرت نگ ــا ق ــش ب ــل داع را در مقاب

داشــته اند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان:

برای مبارزه با دشمنان اسالم در جبهه عراق و سوریه هستیم

متاســفانه امــروز مــردم بیشــتر از 
آنکــه در دنیــای واقعــی قــرار داشــته 
باشــند، در دنیــای مجــازی ســیر 
می تــوان  جرئــت  بــه  و  می کننــد 
بــرای  عرصــه  بزرگ تریــن  گفــت 
جنــگ نــرم و تحقــق اهــداف دشــمن 
ــه  ــای ب ــن فض ــگ، همی ــن جن در ای

ــت. ــیرین اس ــا و ش ــر زیب ظاه
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل 
از جهان بیــن نیــوز جنــگ نــرم، یکــی 
از انــواع جنگ هایــی اســت کــه در آن 
ــت  ــی نیس ــاح فیزیک ــه س ــازی ب  نی

و معمــول کیلومترهــا دورتــر از محلــی کــه برنامه ریــزی و تــدارک 
ــذارد. ــر می گ ــدا اث ــیار آرام و بی ص ــود، بس ــده می ش دی

ــرادی  ــدارد و اف ــن وجــود ن ــه ت ــن ب ــری ت ــگ درگی ــن جن  در ای
ــد؛  ــمی  نمی بینن ــیب جس ــچ آس ــتند، هی ــر هس ــه در آن درگی ک
امــا نکتــه ای کــه در اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه ایــن 
ــای  ــان تر از جنگ ه ــر و آسیب رس ــب خطرناک ت ــه مرات ــگ ب جن
 ســخت و نظامــی  اســت؛ چــون در جنگ هــای نظامــی  دشــمن 
را می بینیــم و بــا آن بــه مبــارزه می پردازیــم؛ امــا در جنــگ نــرم 
دشــمن تله هــای خــود را در ظاهــری زیبــا پیچیــده و در اختیــار 

مــا قــرار می دهــد. ســربازان ایــن 
جنــگ از جنــس خــود مخاطبــان 
عرصــه  بهتریــن  و  هســتند 
ــود  ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــرای رس  ب
می داننــد؛  مجــازی  فضــای  را 
کــه  فضاســت  ایــن  در  چــون 
از  زیــادی  حجــم  می تواننــد 
قالــب  در  را  اخبــار  و  اطاعــات 
ــار هــدف  ــی در اختی ــی جعل هویت

خــود قــرار دهنــد.
در ایــن نــوع جنــگ، قلــب باورهــا 
ــرار  ــدف ق ــردم ه ــادات م و اعتق
می گیــرد و دشــمن بــا تغییــر بــاور مــردم راه را بــرای نفــوذ بــاز 
ــوه دادن ضــدارزش، آن  ــا جل ــا زیب ــه ب ــد؛ در اینجاســت ک  می کن
را بــه ارزش تبدیــل و راه را بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود بــاز 
می کنــد و جامعــه هــدف ایــن جنــگ، بیشــتر جوانــان هســتند.

در طــول 36 ســال کــه از عمــر انقــاب اســامی  می گــذرد همــواره 
ایــن انقــاب بــا انــواع نیرنگ هــا و توطئه هــا مواجــه بــوده اســت 
ــان پیشــرفت داشــته و از  ــا گذشــت زم و توطئه هــای دشــمن ب
شــکلی بــه شــکل دیگــر تغییــر می کننــد؛ امــا شــکل کلــی توطئــه 

همــواره وجــود دارد.

پیشروی دشمن تا قلب خانواده ها
جوالن دشمن در فضای مجازی، تهدیدی جدی برای نسل جوان

نماینــدگان مجلــس نظــرات مختلفــی درخصــوص تغییــر 
ــل موافقــت  ــن دلی ــه مهم تری ــد ک ــه دارن ــان هفت ــات پای تعطی
ــی  ــن  الملل ــادی بی ــات اقتص ــش تعام ــرورت افزای ــا ض آن ه
اســت. خبرگــزاری خانــه ملــت، گــروه سیاســی: »اتــاق بازرگانی 
ــنبه را در  ــه و ش ــای جمع ــی روزه ــنهاد تعطیل ــد دارد پیش قص
ــود  ــری ب ــن خب ــد«؛ ای ــه کن ــت ارای ــه دول ــو ب ــورای گفت وگ ش
ــاد مختلفــی را  ــه ابع ــه البت ــه گذشــته منتشــر شــد ک کــه هفت

ــردارد. درب
ــا  ــه ب ــی ک ــز در گفت وگوهای ــتان نی ــردم در بهارس ــدگان م نماین
ــر  ــوص تغیی ــی را درخص ــرات مختلف ــتند نظ ــت داش ــه مل خان
روزهــای تعطیــل پایــان هفتــه در کشــور بیــان کردنــد؛ چنانچــه 
ــر  ــن تغیی ــر ای ــده دیگ ــد و ع ــت می دانن ــده ای آن را بی اهمی ع
را لزمــه توســعه اقتصــادی و ارتبــاط بــا ســایر کشــورها قلمــداد 

می کننــد. متــن گفت وگوهــا را در ادامــه می خوانیــد: 
پزشــکیان: تغییــر زمــان تعطیــالت آخــر هفتــه باعــث کاهــش 

ــود ــی می ش ــن  الملل ــادی بی ــالت اقتص ــرر در تعام ض
ــورای  ــس ش ــهر در مجل ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
اســامی  در ادامــه تصریــح کــرد: اگــر تغییــر تعطیــات پایــان 
هفتــه بــه لحــاظ اعتقــادی مشــکلی نداشــته باشــد کــه تصــور 
ایــن طــرح کار  نمی کنــم چنیــن باشــد، لزم اســت روی 
ــن  ــات جایگزی ــنبه در تعطی ــا ش ــرد ت ــورت گی ــی ص کارشناس

ــود. ــنبه ش پنجش
مطهــری: موضــوع تغییــر تعطیــالت پایــان هفتــه بایــد در قالب 

الیحــه بــه مجلــس ارایــه شــود
 علــی مطهــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت 

بــا بیــان اینکــه تغییــر تعطیــات پایــان هفتــه ضــروری نیســت 
گفــت: شــیوه تعطیــات پایــان هفتــه بایــد بــه صــورت همــان 
ــی  ــنبه روز تعطیل ــه روز ش ــرا ک ــد؛ چ ــه بمان ــنبه و جمع پنجش
ــل  ــن روز تعطی ــا هــم در ای ــوده و خــوب نیســت م ــان ب یهودی

باشــیم.
ملک شــاهی: جایگزینــی وضعیــت تعطیلــی پنجشــنبه بــا شــنبه 

بــه نفع کشــور اســت
بــا خبرنــگار خبرگــزاری  گفت وگــو  در  ملکشــاهی  الهیــار   
خانــه ملــت درخصــوص طرحــی کــه قــرار اســت بــرای 
ــود،  ــنهاد ش ــت پیش ــه دول ــه ب ــان هفت ــات پای ــر تعطی تغیی
گفــت: در حــال حاضــر بیشــتر کشــورهای دنیــا جمعــه 
و شــنبه یــا شــنبه و یکشــنبه تعطیــل هســتند؛ در حالــی 
اســت  تعطیــل  جمعــه  و  پنجشــنبه  مــا  کشــور  در   کــه 
ــد عمــا مــا را 4 روز از تعامــات اقتصــادی در دنیــا  و ایــن رون

ــدازد. ــب می ان عق
ــراض  ــورد اعت ــه م ــان هفت ــالت پای ــام تعطی ــر ای ــالک: تغیی س

ــرد ــرار می گی ــدگان ق نماین
ــه  ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــالک در گفت وگ ــد س  احم
ــواره  ــوری اســامی  هم ــد جمه ــه رون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب مل
ــوده اســت، گفــت:  ــر مبنــای تعطیــات پنجشــنبه و جمعــه ب ب
دلیلــی وجــود نــدارد صــرف تقلیــد و همخوانــی بــا کشــورهای 
ــم. وی  ــر دهی ــنبه تغیی ــه و ش ــه جمع ــا را ب ــن روزه ــر ای دیگ
گفــت: اگــر موضــوع تعطیلــی پنجشــنبه و جمعــه بــه جمعــه و 
شــنبه در هیئــت دولــت تصویــب شــود، قطعــا مــورد اعتــراض 

ــرد. ــرار می گی ــدگان ق نماین

تغییر ایام تعطیالت پایان هفته، آری یا خیر؟

دستبرد ۱۳ میلیون دالری به اموال ایران، این بار در کانادا

حتما بخوانید!
برای مبارزه با دشمنان اسالم در... یکشنبه 23 خردادماه 21395

ـــمـــاره 176 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

گهی مزایده عمومی  نوبت دوم آ

محمدحسن یاری - شهردار کوشک

شــهرداری کوشــک بــه اســتناد مصوبــه شــماره 95/29/ش مــورخ 1395/02/11 
شــورای اســامی  شــهر کوشــک، در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری یــک دســتگاه از 
ماشــین آلت عمرانــی خــود از طریــق مزایــده عمومــی  موضــوع مــاده 13 آیین نامــه 
ــده  ــن مزای ــان شــرکت در ای ــه متقاضی ــذا کلی ــد. ل ــدام نمای ــی شــهرداری ها اق مال
می تواننــد جهــت دریافــت اســناد مربوطــه بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری مراجعــه 
و نســبت بــه تحویــل پیشــنهادات خــود تــا پایــان روز 95/4/5 بــه واحــد دبیرخانــه 

حراســت شــهرداری مراجعــه نماینــد.

چاپ اول



 ساخت فن جدید خنک کننده 
در فوالد مبارکه

فــن  بهینه ســازی  و  ســاخت  کیمیای وطن 
واحــد  مــگاوات   5.5 موتــور  خنک کننــده 
گندله ســازی فــوالد مبارکــه بــه دســت توانمنــد 
مهندســان داخلــی انجــام شــد. حمیدرضــا جاللــی 
تکنســین کارگاه بــرق تعمیــرگاه مرکــزی فــوالد 
مبارکــه در این بــاره گفــت: بــا تــالش کارکنــان کارگاه 
بــرق و دفتــر فنــی تعمیــرگاه مرکــزی، بومی ســازی 
ایــن تجهیــز بــا اســتفاده از تــوان داخلــی و همــراه 
بــا صرفه جویــی اقتصــادی بــرای فــوالد مبارکــه، بــا 
موفقیــت انجــام شــد. جاللــی افــزود: فــن مذکــور 
پــس از عــدم امــکان تهیــه از طریــق تامین کننــدگان 
ــا  ــال و ب ــرق ارس ــه کارگاه ب ــی، ب ــی و داخل خارج
 انجــام مراحــل نقشــه برداری، اصــالح ســاختار

ــاژ، ســرانجام ســاخته شــد  ــال و مونت ــن متری  تامی
ــتاتیکی  ــت های اس ــق تس ــدن موف ــس از گذران  و پ
و دینامیکــی در زیــر مجموعــه موتــور مذکــور شــارژ 
ماشــین های  کارگاه  مکانیــک  تکنســین  شــد. 
الکتریکــی دربــاره مشــکالت فــن قبلــی گفــت: 
پــس از ارســال موتــور فــن 5.5 مــگاوات بــه کارگاه 
ــا ــاژ کاوره ــا دمونت ــود ب ــر، الزم ب ــت تعمی ــرق جه  ب

فــن کــه بــه صــورت یکپارچــه ســاخته شــده بــا گــرم 
کــردن از روی شــافت دمونتــاژ شــود؛ همچنیــن 
ــز  ــاژ نی ــد مونت ــام فرآین ــن انج ــت درحی می بایس
ــا بتــوان آن  ــاره تمــام فــن را گــرم می کردیــم ت دوب
را بــر روی شــافت موتــور مونتــاژ کــرد کــه ایــن گــرم 
و ســرد شــدن فــن در حیــن دمونتــاز و مونتــاژ 
فــن  ترک خوردگــی  یــا  دفرمگــی   باعــث 
ــا  ــن ب ــدن ف ــر ش ــره و درگی ــش ویب ــث افزای و باع

حفاظ آن می  شد. 
ــب، ســاخت فــن  ــن عی ــع ای ــزود: جهــت رف وی اف
ــت و  ــرار گرف ــتور کار ق ــه در دس ــورت دو تک ــه ص ب
در طراحــی جدیــد، هــاب و فــن بــه صــورت مجــزا 
ــن کار  ــام ای ــا انج ــه ب ــد ک ــاخته ش ــی و س طراح
ــا  ــن ب ــن از روی هــاب ف ــدا ف ــاژ، ابت ــگام دمونت هن
ــود  ــاژ می ش ــه دمونت ــای مربوط ــردن پیچ ه ــاز ک ب
از جــک و  بــا اســتفاده  و ســپس هــاب فــن 
پمــپ و بــا اســتفاده از مشــعل از روی شــافت 
جــدا می شــود؛ همچنیــن در حیــن مونتــاژ نیــز 
ابتــدا هــاب فــن گــرم شــده و پــس از مونتــاژ 
ــه  ــای مربوط ــتن پیچ ه ــا بس ــن ب ــافت، ف روی ش
ــن روش در  ــه در ای ــردد ک ــاژ می گ ــاب مونت روی ه
ــه هیــچ وجــه گــرم نشــده   هــر دو وضعیــت فــن ب

و دچار دفرمگی یا ترک خوردگی نخواهد شد.

 قیمت گوشت قرمز 
در ماه رمضان افزایش نمی یابد

ــت:  ــان گف ــز اصفه ــت قرم ــه گوش ــس اتحادی ریی
ــتخوان  ــا اس ــک ب ــه ی ــز درج ــت قرم ــت گوش قیم
ــو  ــر کیل ــه ازای ه ــان ب ــازار اصفه ــازه در ب درب مغ
ــدون  ــز درجــه دو ب ــان و گوشــت قرم ــزار توم 28 ه
ــا  ــت. رض ــان اس ــزار توم ــی 25 ه ــتخوان کیلوی اس
انصــاری دربــاره آمادگــی بــازار گوشــت قرمــز بــرای 
ــار کــرد: در حــال حاضــر  ــارک رمضــان اظه مــاه مب
اوضــاع بــازار بــر وفــق مــراد اســت و افزایــش 
ــز گاوی و گوســفندی  ــم. گوشــت قرم ــت نداری قیم

ــود دارد  ــان وج ــاه رمض ــرای م ــزان الزم ب ــه می ب
و نگرانــی از ایــن بابــت نداریــم. وی افــزود: قیمــت 
گوشــت قرمــز درجــه یــک بــا اســتخوان درب مغــازه 
در بــازار اصفهــان بــه ازای هــر کیلــو 28 هــزار تومــان 
و گوشــت قرمــز درجــه دو بــدون اســتخوان کیلویــی 
25 هــزار تومــان اســت. بــا توجــه بــه اینکــه قــدرت 
خریــد مــردم کــم اســت، نســبت بــه ســال گذشــته 
افزایــش قیمــت محسوســی وجــود نداشــته اســت. 
رییــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان بــه نظــارت 
ــه  ــاره و اضاف ــز اش ــت قرم ــروش گوش ــازار ف ــر ب ب
ــه  ــاف و بازرســان اتحادی ــاق اصن ــرد: بازرســان ات ک
گوشــت قرمــز بــر عرضــه و فــروش گوشــت قرمــز 

ــد.  ــی دارن نظــارت کافــی و واف
انصــاری بــه مشــکالت مالیاتــی واحدهــای صنفــی 
ــه  ــرد و ادام ــاره ک ــز اش ــت قرم ــده گوش ــه کنن عرض
هســتند  اصفهــان  بــازار  در  قصاب هایــی  داد: 
کــه هیچ گونــه فروشــی ندارنــد و بــرای تامیــن 
ــکل  ــا مش ــز ب ــان نی ــاری زندگی ش ــای ج هزینه ه
ــل  ــه دلی ــا ب ــیاری از قصابی ه ــتند. بس ــه هس مواج
ایــن مشــکالت واحــد صنفــی خــود را تعطیــل 
ــی  ــتر تعطیل ــه بیش ــل اینک ــه دلی ــا ب ــد؛ ام کرده ان
 واحــد صنفــی خــود را بــه اتحادیــه اعــالم نمی کننــد

آمار دقیقی در این باره در دست نیست.

 تجهیز 105 مدرسه 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان چهــار محال و 
بختیــاری از تجهیــز 105 مدرســه و 806 کالس بــرای 
ــر داد.  ــتان خب ــتانی در اس ــافران تابس ــکان مس اس
ــرش  ــرای پذی ــتان ب ــی اس ــدی از آمادگ ــروز امی به
میهمانــان تابســتانی خبــر داد و اظهــار کــرد: اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری بــا تجهیــز بیــش از 19 
پایــگاه و حــدود 105 مدرســه و 806 کالس درس 

ــرش مســافران تابســتانی اســت.  ــاده پذی آم
وی افــزود: از 806 کالس درس در نظــر گرفتــه شــده 
بــرای اســکان مســافران، 33 کالس »ویــژه«، 335 
»الــف«، 336 کالس گــروه »ب«   کالس گــروه 
و 72 کالس گــروه »ج« هســتند. مدیــر کل آمــوزش 
و پــرورش اســتان تصریــح کــرد: 33 مرکــز رفاهــی 
ــتان های  ــق و شهرس ــهرکرد، مناط ــان در ش فرهنگی
فرهنگــی  مســافران  میزبــان  اســتان،   سراســر 
ــدی  و غیرفرهنگــی تابســتانی اســتان هســتند. امی
خاطرنشــان کــرد: تابســتان ســال گذشــته 18 هــزار 
ــوار فرهنگــی و غیرفرهنگــی در مــدارس  و 222 خان

اســتان اســکان یافتنــد.

اخبار کوتاه

پروژه هــای  از  یکــی  ملــی،  ریــل   
سرویس خبری

دامون رشیدزاده

پرســروصدای امســال بــود و قــرار بــود 
بــا ورود ریــل ملــی شــبکه راه آهــن کشــور دچــار تحولــی 
شــگرف شــود و توســعه نــاوگان قطــار کشــور بــه ســرعت 
ادامــه یابــد؛ امــا خبــری امــروز منتشــر شــد مبنــی بــر 
اینکــه ریــل هنــدی فعــال جــای ریــل ملــی را می گیــرد. 
ــه ســال 93 برمی گــردد. 5  ــن ماجــرا ب ــه ریشــه ای البت
آبــان ســال 93 شــورای اقتصــاد بــا درخواســت وزارت راه 
و شهرســازی بــرای اختصــاص 22 میلیــارد روپیــه جهت 
خریــد ریــل از هنــد موافقــت کــرد. در آن روزهــا نــرخ هر 
ــارد  ــه 22 میلی ــود ک ــان( ب ــال )43 توم ــه 436 ری روپی
روپیــه معــادل حــدود 1000 میلیــارد تومــان می شــد. در 
حــال حاضــر هــر روپیــه بــا رشــد بیــش از 30 درصــدی 
بــه 570 ریــال )57 تومــان( افزایــش یافتــه و بــه ایــن 
ترتیــب دولــت بایــد حــدود 1250 میلیــارد تومــان بــرای 
خریــد ریــل بــه هندی هــا پرداخــت کنــد. ســاخت هــر 
ــد؛  ــل می خواه ــن ری ــا 120 ت ــن تقریب ــر خط آه کیلومت
خط آهــن  کیلومتــر   1000 ســاخت  دیگــر  به عبــارت 
نیازمنــد 120 هــزار تــن ریــل اســت. نــرخ کنونــی هــر تــن 
ریــل نیــز بیــن 1000 تــا 1300 دالر اســت کــه میانگیــن آن 
1150 دالر خواهــد بــود. از ایــن رو بــا مبلــغ مذکــور حــدود 
3100 کیلومتــر ریــل هنــدی بــرای توســعه شــبکه ریلــی 
افزایــش  و  فرســوده  ریل هــای  کشــور، جایگزینــی 

ظرفیت شبکه حمل ونقل ریلی خریداری می شود.
ذوب آهن در حال تولید ریل ملی

در دولــت کنونــی وزارتخانــه عریــض و طویــل راه و 
شهرســازی ســاالنه توانســته در خوشــبینانه ترین حالــت 

ــه  ــر خط آهــن بســازد. رزوم ــن حــدود 300 کیلومت ممک
عملکــردی ایــن وزارتخانــه گویــای ایــن واقعیــت اســت 
ــال  ــت کم 10 س ــرای دس ــازی ب ــه وزارت راه و شهرس ک
ــورای  ــه ش ــدی را ب ــل هن ــد ری ــت خری ــده درخواس آین
اقتصــاد داده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه کارخانــه 
ذوب آهــن اصفهــان بــه زودی تولیــد ریــل پیشــرفته 

UIC60 را آغــاز می کنــد.

 ســخنگوی شــرکت ذوب آهــن بــا بیــان اینکــه کل نیــاز 
ریــل کشــور ســاالنه حــدود 150 هــزار تــن ریــل اســت، از 
انجــام تســت ســرد ریــل ایرانــی تــا پایــان مــاه جــاری 
ــی  ــل ایران ــاه ری ــت: از اول تیرم ــه اس ــر داده و گفت خب

ــود.  ــد می ش تولی
کجبــاف بــا اشــاره بــه اینکــه از دو ســال گذشــته پــروژه 
 )UIC60( بــرای واگن هــای پرســرعت تولیــد ریــل 

ــزود: در  ــت، اف ــورده اس ــد خ ــن کلی ــرکت ذوب آه در ش
ســال های 81 تــا 89 ذوب آهــن 30 هــزار تــن ریــل 
)U33( تولیــد کــرد؛ امــا متاســفانه به دلیــل اینکــه 
خریــداری در بــازار وجــود نداشــت، ایــن پــروژه متوقــف 
شــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پــروژه جدیــد تولیــد ریــل 
ــه  ــت، اضاف ــده اس ــاز ش ــی آغ ــتاندارد اروپای ــت اس تح
ــاز  ــاس نی ــن براس ــه ذوب آه ــل کارخان ــد ری ــرد: تولی ک
داخلــی و خارجــی انجــام خواهــد شــد. البتــه کل نیــاز 
ریــل کشــور بــه  شــرط تحقــق تمــام پروژه هــا حــدود 150 
هــزار تــن در ســال اســت کــه ذوب آهــن امــکان تامیــن 
تمــام آن هــا را دارد. کجبــاف بــا اشــاره بــه قــرارداد 
ــروش  ــرای ف ــت: ب ــن گف ــا راه آه ــن ب ــه ذوب آه کارخان
ریل هــای تولیــدی ذوب آهــن بــه راه آهــن بــا ایــن 
شــرکت در حــال مذاکــره هســتیم و بــه  محــض تحقــق 

نتیجــه آن را اعــالم می کنیــم.
ــان ورود  ــا زم ــدت و ت ــرای کوتاه م ــدی ب ــل هن ورود ری
ریــل ملــی بــه اقتصــاد ایــران، می توانــد توجیــه منطقــی 
ــرای مصــرف 10 ســال  ــل ب ــا ورود ری داشــته باشــد؛ ام
ــچ  ــه هی ــی ب ــاد مقاومت ــال اقتص ــم در س ــور آن ه کش
عنــوان منطقــی بــه نظــر نمی رســد. هرچنــد اگــر وزارت 
راه بتوانــد ایــن مقــدار ریــل را در یکــی دوســال مصــرف 
کنــد، ضــرری متوجــه تولیــد ریــل ملــی نخواهــد شــد؛ 
ــدک  ــور ان ــازها در کش ــاخت و س ــد س ــرعت کن ــا س ام

ــرد.  ــن می ب ــه را از بی ــن زمین ــا در ای امیده
بــه هــر ترتیب بایــد در انتظــار پاســخ مســئوالن وزارت راه 
بــود و دیــد کــه بــرای ورود ریــل هنــدی بــه جــای ریــل 

ملــی چــه توجیــه منطقــی ای دارنــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از پشت پرده ورود ریل از هند

مسافری از هند

ــی  ــرژی در گزارشــی پیش بین ــی ان ــن الملل ســازمان بی
ــل  ــه دلی ــال 2017 ب ــد از س ــرف گاز بع ــه مص ــرده ک ک
می یابــد.  نفــت کاهــش  قیمــت  دوبــاره  افزایــش 
ســال ها گاز شــبیه »ســوخت پــل« عمــل کــرده اســت؛ 
ــد جایگزینــی  منبعــی از نســل الکتریســیته کــه می توان

بــرای ســوخت های فســیلی دیگــر باشــد. 
ــدود  ــوزد ح ــی می س ــه گاز طبیع ــی ک وقت
نیمــی از دی اکســیدکربن را کمتــر از دیگــر 
ســوخت های فســیلی، مثــل نفــت یــا 
زغــال ســنگ بــه هــوا می فرســتد. همیــن 
دلیــل می توانــد آلترناتیــوی باشــد کــه 
بــه  کمتــری  آســیب های  طبیعــی  گاز 
محیــط زیســت وارد می کنــد. بــا ایــن 

می کننــد  انتقــاد  زیســت  محیــط  حامیــان   وجــود 
و می گوینــد، گاز طبیعــی اگرچــه تمیزتــر از کربــن اســت 
امــا هنــوز یــک ســوخت فســیلی اســت کــه هــوا را آلوده 
ــرژی در گزارشــی از  ــی ان ــن الملل ــد. ســازمان بی می کن
ــه  ــرده ک ــالم ک ــا اع ــی در دنی ــد گاز طبیع ــت تولی وضعی

ــه  ــی ک ــی و برنامه های ــعه گاز طبیع ــای توس در پروژه ه
ــا  ــن 2015 ت ــت بی ــرار اس ــکا ق ــرژی در آمری ــازار ان در ب
ــده  ــر ش ــی پررنگ ت ــش گاز طبیع ــود، نق ــرا ش 2021 اج
اســت. در حــال حاضــر گاز بیشــتر از هــر زمانــی مصــرف 

می شــود. 
ــی  ــازمان پیش بین ــن س ــال ای ــن ح ــا ای ب
بــه  رو  مصــرف گاز  تدریــج  بــه  کــرده 
رکــود می گــذارد؛ بــه چنــد دلیــل: اول 
اســت  راکــد  انــرژی  تقاضــای   اینکــه 
ــه همــه  و رشــد نکــرده؛ مصرف کننده هــا ب
انرژی هــا نیــاز دارنــد و اگــر لــوازم یــا 
خانه هــا شــروع بــه مصــرف بیشــتر کننــد 

ــود.  ــد می ش ــد گاز کارآم تولی
انــرژی  چــه  یابــد،  مصــرف کاهــش  وقتــی  دوم 
جایگزیــن آن خواهــد شــد؟ ســازمان بیــن المللــی 
ــرف  ــال 2021 مص ــا س ــه ت ــرده ک ــی ک ــرژی پیش بین ان
ــتر از گاز  ــید بیش ــاد و خورش ــدی از ب ــرق تولی ــرژی ب ان

. د می شــو

تاخت و تاز گاز در بازار انرژی دنیا
سلطنت گاز کی به پایان می رسد؟

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاددان ب ــدی، اقتص ــد احم علی محم
ــد ــردم نش ــاه م ــه رف ــر ب ــی منج ــورم به تنهای ــش ت  کاه

ــر دوش افــراد  ــی ب ــه مالیــات خانه هــای خال گفــت: هزین
ــاره  ــدی دب ــد احم ــود. علی محم ــد ب ــکن خواه ــد مس فاق
ــای  ــون مالیات ه ــق قان ــی طب ــای خال ــر خانه ه ــات ب مالی

موضــوع  ایــن  داشــت:  اظهــار  مســتقیم 
اســت  حســاس  بســیار  مســکن   بــرای 
ــات  ــی مالی ــا سیاس ــگاه صرف ــا ن ــد ب و نبای
اخــذ کــرد. خانه هــای خالــی زیــادی در 
تهــران اســت و تقاضــا از عرضــه فزونــی 
ــه  ــش اجاره خان ــه افزای ــر ب ــه منج ــه ک گرفت
ایــن  نیســت.  آن  در  تردیــدی  و  شــده 
اقتصــاددان بــا اشــاره بــه کاهــش نــرخ 

ــث  ــوع باع ــن موض ــود ای ــرد: خ ــح ک ــی تصری ــود بانک س
ــر  ــا مؤث ــش اجاره به ــود و در افزای ــول می ش ــی پ جابه جای
ــه کاهــش رهــن مســکن شــده  اســت؛ ایــن امــر منجــر ب
ــه  ــی ب ــا کمک ــرایط نه تنه ــن ش ــات در ای ــذا مالی ــت؛ ل اس
ــش  ــدی از افزای ــوج جدی ــه م ــد، بلک ــا نمی کن بی خانمان ه

قیمت هــا را بــه دنبــال دارد. 
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه بــه مســکن بــه عنوان 
کاالی مصرفــی بــادوام نــگاه نمی شــود، بیــان داشــت: 
بــرای صاحبــان آن بــه عنــوان کاالی ســرمایه ای محســوب 
ــه عرضــه بیشــتر  ــات منجــر ب ــن مالی می شــود و اخــذ ای
ــا  ــکان دارد ب ــی ام ــود. حت ــکن نمی ش مس
ایــن افزایــش هزینــه بــاز هــم خانــه را نگــه 

ــد. دارن
 احمــدی بــا طــرح ایــن ســوال کــه مــراد از 
ــا  ــی صرف ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــذ مالی اخ
تامیــن مالیــات اســت یــا خیــر، عنــوان کــرد: 
مســئوالن بــا ایــن قانــون بــه دنبــال افزایــش 
عرضــه مســکن هســتند یــا تامیــن مالیــات 
ــات منجــر  ــن مالی ــدت ای ــا. در کوتاه م ــر دوی این ه ــا ه ی
بــه افزایــش عرضــه نمی شــود و احتمــاال راهکارهــای 
ــه اینکــه امســال  ــا اشــاره ب دیگــر مطــرح می شــود. وی ب
ــل  ــرد: عام ــان ک ــه، بی ــش یافت ــکن افزای ــای مس اجاره به

ــود. ــرخ ســود بانکــی ب اصلــی آن کاهــش ن

ــا در  ــی بنگاه ه ــران و ناتوان ــده اقتصــاد ای ــان ناخوان ــود، مهم ــره رک چه
بــازار کار نمایــان شــده و بــا وجــود افزایــش تعــداد شــاغالن در 10 ســال 
اخیــر، 2 میلیــون نفــر امــکان کســب درآمــد بیشــتر و مــزد بهتــر را از 
دســت داده انــد. رکــود شــدید اقتصــادی مدت هاســت مهمــان اقتصــاد 
ــادن فعالیت هــای اقتصــادی باعــث شــده  ــق افت ــران شــده و از رون ای
 تــا منجــر بــه منفــی شــدن رشــد بخــش صنعــت، توقــف اشــتغالزایی 

خدمات و همچنین اختالل در بازار کار ایران شود. 
و  جــوان  قشــر  ســوی  از  به ویــژه  کشــور  در  شــغل  درخواســت 
تحصیلکــرده همچنــان در باالتریــن ســطح قــرار دارد و بــا ادامــه رونــد 
ــر هــم  ــده طوالنی ت ــا ســال های آین ــکاری دســت کم ت ــی صــف بی فعل
خواهــد شــد. خانواده هــا همچنــان درگیــر مســایل مربــوط بــه اشــتغال 
فرزنــدان خــود هســتند تــا جایــی کــه وزیــر کشــور نیــز می گویــد دارای 
ــدگان  ــی نماین ــت. برخ ــه اس ــکار در خان ــانس بی ــوق لیس ــد ف 3 فرزن
مجلــس قبــل می گوینــد درخواســت کار و اشــتغال یکــی از مهم تریــن 
ــه  ــی ک ــوده؛ در حال ــه ب ــوزه انتخابی ــردم ح ــن خواســته م ــه اولی و بلک
 در ایــن بخــش نماینــدگان مجلــس امــکان ارایــه خدمتــی را نداشــته 
و ندارنــد. آمارهــا نشــان می دهــد در طــول 10 ســال اخیــر رونــد 
کاهشــی تعــداد شــاغالن دارای فعالیــت کاری بیشــتر از 49 ســاعت در 
هفتــه ادامــه داشــته و از 9 میلیــون و 670 هــزار نفــر در ســال 84 بــه 
8 میلیــون و 349 هــزار نفــر در ســال 94 کاهــش یافتــه اســت. قطــره

ــتان  ــی اس ــع طبیع ــی و مناب ــی مل ــال و اراض ــت الم ــوق بی ــظ حق ــورای حف ش
ــل از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــه داد. ب ــکیل جلس ــا تش ــور اعض ــا حض ب
روابــط عمومــی دادگســتری کل اســتان اصفهــان: احمــد خســروی وفــا رییــس 
ــوق اعــالم داشــت:  ــب ف ــان مطل ــا بی ــن جلســه ب کل دادگســتری اســتان، در ای
ــا  ــتگاه ها ب ــؤوالن دس ــا و مس ــی اعض ــکاری تمام ــل و هم ــاعدت و تعام ــا مس ب
بررســی آمــار مقایســه ای بــا ســال های گذشــته توانســتیم در حفــظ و جلوگیــری 
از تصرفــات غیرقانونــی اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی و برخــورد و بازپــس گیــری 
حقــوق بیــت المــال از متصرفیــن، بــه توفیقــات چشــم گیــری نائــل شــویم. وی 
افــزود: عملیاتــی و اجرایــی شــدن مصوبــات ایــن شــورا، دســتگاه قضایــی را در 
بــه نتیجــه مطلــوب رســاندن پرونده هــا و منتهــی شــدن آنهــا بــه صــدور احــکام 
شایســته یــاری رســانده و باعــث شــده اســت دادگســتری اســتان بتوانــد بــا نــگاه 
ــد. رییــس کل  ــری نمای ــه پرونده هــا را پیگی ــی اینگون ــت قانون پیشــگیری مدیری
دادگســتری اســتان در ادامــه خاطرنشــان ســاخت: دســتگاه قضایــی اســتان بــا 
جدیــت و ســرعت بیــش از پیــش، در ســال جدیــد نســبت بــه طــی کلیــه مراحــل 
قانونــی اعــم از تعییــن تکلیــف و ســنددار شــدن برخــی اراضــی و منابــع طبیعــی 
ــدام  ــی اق ــر قانون ــازهای غی ــاخت و س ــات و س ــگیری از تصرف ــورد و پیش و برخ

خواهــد نمــود.

ــاز هــم  ــع غیررســمی ب ــاره ســربازی از مناب ــری درب ــه گذشــته انتشــار خب اواخــر هفت
حواشــی زیــادی را پیرامــون آن ایجــاد کــرد و این بــار طرحــی بــه نــام »ســرباز صنعــت« 
ــه ســتاد کل نیروهــای مســلح در حــال بررســی اجــرای آن  خبرســاز شــد؛ طرحــی ک
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــور رییــس ات ــه گذشــته محســن جالل پ اســت. پنجشــنبه هفت
معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان از تهیــه طرحــی توســط اتــاق بازرگانــی ایــران خبــر 
داد کــه یک ســال پیــش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت جزییــات آن را بــه ســتاد کل 
نیروهــای مســلح ارایــه کــرده؛ طــرح »ســرباز صنعــت« البتــه طــرح جدیــدی نیســت و 
پیش تــر از اواخــر ســال 83 در کشــور اجرایــی شــده بــود؛ امــا پــس از ارزیابــی انجــام 
شــده بــه دلیــل مثبــت نبــودن نتایــج، اجــرای آن از ســال 86 متوقــف شــد. حــاال یــک 
مقــام مســئول اســتانی دوبــاره ایــن موضــوع را بــه صــدر خبرهــا رســانده، امــا بــه نظــر 
ــوزه  ــن ح ــارت در ای ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع ــای قبل ــد وی از پیگیری ه می رس
بی خبــر بــوده؛ از ســوی دیگــر طرح هــای مربــوط بــه ســربازی در ســتاد کل نیروهــای 
ــتاد کل  ــای س ــی از زیرمجموعه ه ــی یک ــروی انتظام ــود و نی ــی می ش ــلح بررس مس
محســوب می شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه جالل پــور از ارســال ایــن طــرح بــه وزیــر 
کشــور بــه عنــوان جانشــین فرمانــده کل قــوا در نیــروی انتظامــی در آینــده نزدیــک خبــر 
داده اســت. بــر اســاس اظهــارات رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
اســتان کرمــان در طــرح ســرباز صنعــت، ســربازان می تواننــد پــس از گذرانــدن دوره هــای 
ــی  ــای صنعت ــا و واحده ــا در کارخانه ه ــیم بندی در پادگان ه ــای تقس ــه ج ــی ب آموزش
تقســیم شــوند تــا بتواننــد پــس از گذرانــدن دوره خدمــت ســربازی، کارآفرینــی کننــد 

یــا در همــان کارخانــه یــا واحــد صنعتــی جــذب و بــه کار گرفتــه شــوند. خبــر فارســی

مشت سنگین رکود بر سر 2 میلیون نفر شاغل

ید یلی خر ز ایران 250 هزار تن شکر خام بر
یمهــای بیــن المللــی علیــه  یدشــان از زمــان برداشــته شــدن تحر رگانــی اعــام کردنــد واردکننــدگان ایرانــی در نخســتین خر منابــع باز

ی کردنــد. یــدار یلــی خر ز تهــران در مــاه ژانویــه، حداقــل 250 هــزار تــن شــکر خــام بر

در قاب تصویر

علی محمد احمدی، اقتصاددان مطرح کرد:
کاهش تورم منجر به رفاه مردم نشد

»تحول در حفظ و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی 
اراضی ملی استان«

آیا »سرباز صنعت« اجرایی می شود؟

تخت گاز

اقتصاد روز

 آینده فرانسوی ها 
در بازار خودروی ایران

ــژو  ــوی پ ــرکت فرانس ــون دو ش هم اکن
سرویس اقتصاد

آیدین بهاری 
و ســیتروئن در کنــار رنو از پیشــگامان 
ایــران  بــا  برجــام  از  پــس  صنعتــی  قراردادهــای 
ــژو  ــم، پ ــگاه کنی ــه ن ــم منصفان ــر بخواهی ــد. اگ بوده ان
بارهــا زیــر قــول و قرارهــای خــود زده اســت. مدیــران 
ایران خــودرو بــا اطمینــان از قــول صــادرات 30 درصــدی 
ــد؛ در  ــر داده ان ــران خب ــژو در ای ــدی پ ــوالت تولی محص
ــاره پــژو 206  حالــی کــه در گذشــته هــم خصوصــا درب
صندوقــدار پــژو چنیــن قول هایــی را بــه طــرف ایرانــی 
داده بــود. بــا وجــود ایــن مــوارد نکتــه مثبــت در قــرارداد 
ــن ایران خــودرو  ــد تاســیس شــرکت مشــترک بی  جدی

و پژوست.
اگــر  می کردنــد  مطــرح  بســیاری  گذشــته  در   
می کــرد  مشــترک  ســرمایه گذاری  ایــران  در  پــژو 
می بــود  بیشــتر  کیفیــت  قبــال  در   مســئولیتش 
و بــه راحتــی هــم نمی توانســت زیــر وعده هایــش 
ــد. هاشــم  ــرک کن ــران را ت ــد و ای ــی بزن ــا طــرف ایران ب
تجــارت  بــه  ایران خــودرو  عامــل  مدیــر  یکــه زارع، 
ــه 50  ــم ک ــاد می کنی ــرکتی ایج ــت ش ــه اس ــردا گفت ف
درصــد ســهامدار آن مــا هســتیم و 50 درصــد دیگــرش 
پژوســت. دو ســال مدیــر عامــل از طــرف آن هــا، رییس 
هیئــت  مدیــره از طــرف مــا تعییــن می شــود و دو ســال 

بعــد بالعکــس. 
در قــرارداد جدیــدی کــه بــا پــژو بســته ایم، ایــن 
شــرکت قبــول کــرده بــه صــورت 50-50 بــا مــا شــریک 

شــود.
 بــر اســاس ایــن قــرارداد، 30 درصــد محصولــی 
پــژو  شــبکه  طریــق  از  می رســد،  تولیــد  بــه  کــه 
بــه خــارج صــادر خواهــد شــد. البتــه ســیتروئن 
مشــابهی  روال  نیــز  پــژو  خواهرخوانــده  و   همــکار 

را برای کار با ایران در نظر گرفته است.
ســایپا  میــان  کــه  قــراردادی  اســاس  بــر    
و ســیتروئن بــه امضــا رســیده، ایــن شــرکت فرانســوی 
ــاورد  ــران بی ــه ای ــی خارجــی خــود را ب ــع مال ــد مناب بای
و شــرکت ایرانــی ســایپا نیــز ســایت تولیــد خــودروی 
ــار  ــروژه، در اختی ــوان آورده پ ــه عن خــود در کاشــان را ب

ــد. ــرار می ده ــیتروئن ق س
ســیتروئن  شــرکت  میــان  کــه  قــراردادی   در 
ــوی  ــرکت فرانس ــن ش ــیده، ای ــا رس ــه امض ــایپا ب و س
قــرار اســت 500 میلیــون دالر ســرمایه وارد ایــران کنــد. 
قــرارداد ســایپا بــا ســیتروئن بســیار شــبیه بــه قــرارداد 
ــرارداد  ــر دو ق ــت. در ه ــرکت پژوس ــا ش ــودرو ب ایران خ
ــرکت  ــی، ش ــرف خارج ــدی ط ــارکت 50 درص ــا مش ب
ــرارداد  ــر دو ق ــت و در ه ــد گرف ــکل خواه ــترک ش مش
ــی داده  ــرف خارج ــوی ط ــودرو از س ــادرات خ ــول ص ق
ــا  ــد دارد ب ــیتروئن قص ــژو- س ــروه پ ــت. گ ــده اس ش
پلت فــورم کالس ســی خــود کــه pf1 نــام دارد بــه 
ــژو  ــران بازگــردد. روی ایــن پلت فــورم خودروهــای پ ای
301، 2008، 208 و ســیتروئن الیــزه توســعه یافته اند 
کــه قــرار اســت هــر چهــار خــودرو در ایــران تولید شــود.

 لزوم ساماندهی 
7500 واحد نیمه فعال در کشور

ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ریی
ــال در  ــد نیمه فع ــزار و 500 واح ــت: 7 ه ــان گف کرم
کشــور بایــد ســاماندهی شــود کــه در اســتان کرمــان 
ــاس  ــروژه براس ــت و پ ــام اس ــال انج ــز کار در ح نی
ــر  ــی رود. جعف ــش م ــده، پی ــف ش ــاز و کار تعری س
رودری اظهــار کــرد: کرمــان بــه عنــوان ســومین 
اســتان پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی در کشــور انتخاب 
ــت  ــژه دول ــگاه وی ــا ن ــز ب ــر نی ــن ام ــه ای ــده ک  ش
و رییــس جمهــور بــه واســطه اقدامــات قبلــی انجــام 

شــده اســتان و برنامه هــای آتــی، اتفــاق افتــاد.
ــتان  ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س  ریی
ــرش  ــا در ب ــد پروژه ه ــه بای ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
ــاد  ــش اقتص ــبرد و پای ــب پیش ــتانی در قال شهرس
مقاومتــی تعریــف و برنامــه زمان بنــدی، ســاز و 
ــزارش کار  ــه گ ــر هفت ــخص و ه ــی آن مش کار اجرای
ــزود:  ــود، اف ــه ش ــتان ارای ــی اس ــتاد فرمانده ــه س ب
ــا  ــتان و برنامه ه ــته اس ــات گذش ــر اقدام ــروز اگ ام
کــه  می شــود  مشــخص  می دهیــم،  تطبیــق  را 
و شــاخص سیاســت های کلــی  بــارز  مصادیــق 
اقتصــاد مقاومتــی اســت و مثلــث توســعه اقتصادی 
 ظرفیــت بســیار خوبــی را در اســتان بــه وجــود آورده 

است. ایسنا

 19 حلقه چاه غیرمجاز آب 
در یزد پر شد

رییــس اداره منابــع آب حــوزه مرکــزی شــرکت 
ــه  ــر کــردن 19 حلق ــزد از پ ــه ای ی ســهامی آب منطق
چــاه غیرمجــاز از 46 حلقــه چــاه غیرمجاز شناســایی 
شــده طــی دو مــاه گذشــته خبــر داد. عبــاس 
ــتای  ــرد: در راس ــح ک ــه تصری ــن رابط ــان در ای دهق
اجــرای طــرح احیــا و تعادل بخشــی منابــع آب 
ــم  ــورد حک ــته، 36 م ــاه گذش ــی دو م ــی ط زیرزمین
ــده  ــرا ش ــن اداره اج ــان ای ــط کارکن ــتانی توس دادس
ــاز از  ــاه غیرمج ــه چ ــردن 19 حلق ــر ک ــه پ ــت ک اس
 46 حلقــه چــاه غیرمجــاز شناســایی شــده از جملــه 

این موارد است. 
وی همچنیــن در این بــاره افــزود: پیگیری هــای الزم 
ــام ــز انج ــا نی ــی چاه ه ــردن مابق ــر ک ــوص پ  درخص

 شده است. 
ــه  ــری از تجــاوز ب ــان گفــت: در راســتای جلوگی دهق
بســتر و حریــم رودخانــه نیــز ســه مــورد شناســایی 
از پیگیــری قضایــی  صــورت گرفتــه کــه پــس 
عملیــات آزادســازی بســتر و حریــم رودخانه هــا 
ــد  ــئول تاکی ــام مس ــن مق ــت. ای ــده اس ــام ش انج
ســفره های  تعادل بخشــی  و  احیــا  طــرح  کــرد: 
جــاری  مباحــث  مهم تریــن  از  زیرزمینــی  آب 
و  اســت  یــزد  منطقــه ای  آب  ســهامی  شــرکت 
در ایــن راســتا از تمــام ظرفیــت اداره منابــع آب 
ــتفاده  ــر اس ــن ام ــق ای ــرای تحق ــزی ب ــوزه مرک  ح

خواهد شد. فارس

حتما بخوانید!
3کاهش تورم منجر به رفاه مردم نشد یکشنبـــــه  23 خردادماه 1395

ـــمـــاره 176 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کودک قیمت انواع دوچرخه 

بونیتو 2015

194000 تومانبونیتو 107

193000 تومانبونیتو 102

190000 تومانبونیتو 103

207000 توماننایک بایک 1620

200000 توماننایک بایک 1624

234000 تومانرامبو

210000 تومان
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یکــی از اقدامــات شایســته کــه هــر ســال در ماه 
کیمیای وطن

فریناز سهرابی
مبــارک رمضــان، مــاه نــزول قــرآن بــا حمایــت 
ــای  ــان، مجموعه ه ــه اصفه ــوزه  علمی ــامی ح ــاد اس اداره کل ارش
قرآنــی و... در اصفهــان انجــام می شــود، برگــزاری نمایشــگاه بیــن 
 المللــی قــرآن کریــم در اصفهــان اســت کــه مخاطبــان عــام 
و خــاص فراوانــی را بــه ســمت خــود فرامی خوانــد؛ زیــرا زندگــی 
ــده  ــن ش ــی عجی ــی قرآن ــبک زندگ ــرآن و س ــا ق ــردم ب ــام م تم
اســت. ایــن نمایشــگاه امســال هــم از 22 تــا 28 خــرداد از ســاعت 

17 تا 23 پذیرای دوستان عاقه مند خواهد بود.
حضور 149 مجموعه قرآنی

اصفهــان  نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر  محققیــان، 
در نشســت خبــری افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه گفــت: طــرح 
پیــش  ســال   12 از  اصفهــان  در  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری 
همــکاری  و  بیشــتر  قــوت  بــا  ســاله  هــر  و  خــورد   کلیــد 
داد  ادامــه  بــه کار خــود  قرآنــی  و هم افزایــی مجموعه هــای 
تــا امســال کــه شــاهد ســیزدهمین برگــزاری آن بــا پیــام 
العظمــی مظاهــری هســتیم کــه توســط حجــت  آیــت هللا 
راســتای  در  همچنیــن  شــد.  قرائــت  ســجادی  االســام 
شــعار  رهبــری  معظــم  مقــام  رهنمون هــای  بــه  عمــل 
 امســال »اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل در پنــاه قــرآن 
ــل  ــه تمای ــی ک ــان متقاضیان ــوع از می ــت. در مجم ــرت« اس و عت
ــه حضــور در ایــن طــرح قرآنــی داشــتند 149 مجموعــه قرآنــی  ب
ــارس و خراســان رضــوی  ــم، ف ــران ق ــان، ته از اســتان های اصفه
ــگاهی  ــد نمایش ــای مفی ــر فض ــدود 4500 مت ــد و ح ــاب ش انتخ

ــات  ــه  تبلیغ ــن در زمین ــم. همچنی ــرار دادی ــا ق ــار آن ه  را در اختی
ــا  ــار آن ه ــهر را در اختی ــطح ش ــای س ــر، تابلوه ــور پررنگ ت و حض

قــرار دادیــم.
برنامه و محتوای نمایشگاه

محققیــان راجــع بــه برنامــه و محتــوای نمایشــگاه گفــت: ســعی 
مــا بــر ایــن بــوده اســت کــه برنامــه 

باشــد؛  کاربــردی  و  تخصصــی  بیشــتر  محتــوا   و 
قرآنــی  رویکــرد  بــا  جدیــد  انتشــارات  و  جملــه: کتــاب  از 
بحــث عفــاف و حجــاب خانــواده و ســبک زندگــی هنــر بــا 
در  فعــال  قرآنــی  مجموعه هــای  حضــور  قرآنــی،  رویکــرد 
از دیگــر برنامه هــای  زمینــه  نرم افــزار و ســایت های قرآنــی. 
وســیع تر شــب شــعر قــرآن تئاتــر عروســکی بــرای کــودکان 

ــا  ــع ب ــرت اســت؛ در واق ــرآن و عت ــط زیســت ق ــش محی و همای
برنامه ریزی هــای فراوانــی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه 
ــار  ــام اقش ــی تم ــرآن، یعن ــان ق ــه مخاطب ــت ک ــن اس ــد ای  امی

و گروه های سنی در این نمایشگاه حضور داشته باشند.
حضور رایگان مردم در نمایشگاه

دانســت  اهمیــت  حایــز  را  نکتــه ای  ذکــر  وی  انتهــا   در 
و آن اینکــه شــاید ایــن نمایشــگاه وجهــه  بنــگاه اقتصــادی 
ــر  ــرعی ب ــی و ش ــی دین ــا آن را تکلیف ــی م ــد، ول ــته باش را داش
بهتریــن  بــه  داریــم کــه  دوســت  و  می دانیــم  خــود  دوش 
شــکل ممکــن برگــزار شــود؛ بــه همیــن دلیــل تصمیــم بــر 
ــت  ــدون بلی ــوم در نمایشــگاه ب ــه حضــور عم ــه شــد ک ــن گرفت ای
ــام  ــه پی ــت ک ــن اس ــده ای ــر بن ــر آخ ــد. نظ ــگان باش ورودی و رای

ــان  ــدر اســام در اصفه ــره  گرانق ــت هللا العظمــی مظاهــری ذخی آی
ایــن  قــرآن،  ان شــاءهللا  و  اســت  نمایشــگاه  اســتمرار  رمــز 
ــگاه  ــوی نمایش ــای معن ــده  فض ــود ارتقادهن ــدس، خ ــاب مق  کت

و شفیع همه  ما باشد.
2400 مجموعه متقاضی

المســلمین  و  االســام  حجــت  نشســت،  ایــن  حاشــیه   در 
صــادق زاده، مشــاور فرهنگــی و مســئول برگــزاری نمایشــگاه گفت: 
ســیر حضــور مجموعه هــای قرآنــی و فرهنگــی در نمایشــگاه ایــن 
اســت کــه ابتــدا همــه  متقاضیــان در ســایت اداره  ارشــاد ثبت نــام 
ــه دارد  ــه آن مجموع ــاری ک ــه آث ــه ب ــا توج ــپس ب ــد و س  می کنن
و بررســی های بــه عمــل آمــده کــه مســئوالن انجــام می دهنــد بــه 
فــرد اجــازه  حضــور داده می شــود. در واقــع امســال هــم بیــش از 
2400 مجموعــه متقاضــی داشــتیم؛ امــا در اصــل 149 تــا از آن هــا 
 انتخــاب شــدند؛ زیــرا هــدف مــا بــر ایــن بــود کــه مجموعه هایــی 
زمینــه   در  تخصصی تــر  فعالیت هــای  انتخــاب کنیــم کــه  را 
ــم  ــام معظ ــش مق ــا و فرمای ــه  علم ــه توصی ــا ب ــد. بن ــرآن دارن ق
بحــث  کان  اباغــی  سیاســت های  راســتای  در  رهبــری 
ــت  ــط زیس ــه محی ــع ب ــر راج ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
نمایشــگاه  برنامــه جدیــد  عنــوان  بــه  موضــوع  ایــن  بــود؛ 
امســال  نمایشــگاه  در  مناســبت  همیــن  بــه  شــد.  مطــرح 
 ســالن شــماره 4 را بــه همیــن امــر، یعنــی محیــط زیســت 
و کشــاورزی اختصــاص دادیــم؛ زیــرا کــه همــه می دانیــم محیــط 
 زیســت و مشــکات پیرامــون آن از دغدغه هــای مهــم مــردم 

و مسئوالن است.

گزارش کیمیای وطن از افتتاح نمایشگاه قرآن کریم اصفهان

برگزاری نمایشگاه قرآن را تکلیف دینی و شرعی خود می دانیم

مدیــر آب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
و بختیــاری از افتتــاح 32 پــروژه در بخــش آب و خــاک 
ــان  ــاری همزم ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــاد کش ــازمان جه س
ــش  ــیدطاهر نوربخ ــر داد. س ــاورزی خب ــاد کش ــه جه ــا هفت ب
ــار  ــاد کشــاورزی اظه ــه جه ــه مناســبت هفت ــک ب ضمــن تبری

کــرد: بخــش آب و خــاک ســازمان جهــاد 
ــت  ــی اس ــروژه، بخش ــا 32 پ ــاورزی ب کش
ــن  ــی ای ــای اجرای ــترین پروژه ه ــه بیش ک

ســازمان را دارد. 
وی افــزود: از ایــن تعــداد پــروژه قابــل 
 افتتــاح، 27 پــروژه از اعتبــارات دولتــی 
ــه  ــی ب ــارات بانک ــل اعتب ــروژه از مح و 5 پ
بــا  نوربخــش  می رســد.  بهره بــرداری 
اشــاره بــه میــزان اعتبــارات الزم در بخــش 

آب و خــاک تصریــح کــرد: از مجمــوع اعتبــارات، 46 میلیــارد 
ــارد  ــی و 3 میلی ــارات مل ــل اعتب ــال از مح ــون ری و 766 میلی
و 150 میلیــون ریــال از محــل تســهیات بانکــی بــه ایــن 

بخــش اختصــاص یافتــه اســت. مدیــر آب و خــاک ســازمان 
ــا  ــان اینکــه ب ــا بی ــاری ب ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی جه
ــوار و 32  ــاک، 872 خان ــش آب و خ ــا در بخ ــاح پروژه ه افتت
ــتغال 177  ــزود: اش ــوند، اف ــد می ش ــتان بهره من ــتای اس روس
ــد  ــم خواه ــش فراه ــن بخ ــتقیم در ای ــورت مس ــه ص ــر ب نف
پــروژه   5 افتتــاح  از  نوربخــش  شــد. 
ــارات  ــاری تحــت فشــار از محــل اعتب آبی
و گفــت:  داد  خبــر  اســتان  در  بانکــی 
ــا  ــش پهن ــع بخ ــو از تواب ــتای جمال روس
ــارد و 750  ــا 3 میلی ــن ب ــتان ب در شهرس
ــال ســرمایه گذاری بیشــترین  ــون ری میلی
میــزان اعتبــارات را در بخــش آب و خــاک 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــه گفته 
مدیــر آب و خــاک جهــاد کشــاورزی 
اســتان، در روســتای جمالــو، 25 خانــوار و یــک روســتا از 
از 21 تــا 27  ایــن پروژه هــا بهره منــد می شــوند.  افتتــاح 
خردادمــاه هفتــه جهادکشــاورزی نامگــذاری شــده اســت. ربیــع

افتتاح 32 پروژه آب و خاک کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان یــزد بــا 
تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه تســهیات مصــوب ســتاد فرماندهــی 
تعطیــل  تولیــدی  واحدهــای  مشــمول  مقاومتــی   اقتصــاد 
خواســتار  می شــود،  پرســنل  نفــر   100 زیــر  نیمه فعــال  و 
ــد  ــه 75 درص ــتان ک ــزرگ اس ــای ب ــکات واحده ــی مش بررس
ــد، از ســوی ســتاد اقتصــاد  ــز دارن ــی نی ــا مشــکل نقدینگ آن ه

ــری زاده«  ــا نصی ــد. »حمیدرض ــی ش مقاومت
ارتقــای  کارگــروه  جلســه  نخســتین  در 
و  راهبــری  ســتاد  ملــی  تولیــد  تــوان 
ــزد  ــتان ی ــی اس ــاد مقاومت ــت اقتص مدیری
ــوان  ــاید بت ــه ش ــوع ک ــن موض ــرح ای ــا ط ب
ــی  ــه سیاســت های اقتصــاد مقاومت  مجموع
را اقدامــات اثربخــش در جهــت خــروج 
تولیــد ملــی از رکــود نــام گذاشــت، تصریــح 
اســتان  ســطح  در  خوشــبختانه  کــرد: 

ــح  ــت. وی تصری ــده اس ــاد ش ــت ایج ــن جه ــی در ای همگرای
ــزرگ فعــال در اســتان  کــرد: حــدود 75 درصــد از واحدهــای ب
بــا مشــکل نقدینگــی روبــه رو هســتند کــه الزم اســت در کارگــروه 
ــرای آن  ــی ب ــی ســتاد اقتصــاد مقاومت ــد مل ــوان تولی ــای ت ارتق

ــتان  ــت اس ــازمان مدیری ــس س ــود. ریی ــیده ش ــکار اندیش راه
ــتاد  ــوب س ــهیات مص ــه تس ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس در ای
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی مشــمول واحدهــای تولیــد تعطیل 
و نیمه فعــال زیــر 100 نفــر پرســنل اســت، تاکیــد کــرد: واحدهــای 
بــزرگ، ســهم بســزایی در تامیــن اشــتغال اســتان دارنــد و الزم 
ــری  ــز تدابی ــان نی ــد آن ــت تولی ــای ظرفی ــت ارتق ــت در جه اس
اندیشــیده شــود و تدابیــر پــس از تصویــب 
در ســتاد اســتان بــه مرکــز منعکــس شــود. 
بــه گفتــه  نصیــری زاده در اســتان، 130 واحــد 
دارای بیــش از 100 نفــر پرســنل در حــال 
ــداد  ــن تع ــت هســتند؛ 30 واحــد از ای فعالی
نیــز بــا ظرفیــت زیــر 50 درصــد مشــغول بــه 
ــر  ــدار«، مدی ــا علم ــتند. »محمدرض کار هس
کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان نیز در 
ایــن جلســه بــا اعــام 464 میلیــارد تومــان 
بــه عنــوان ســهم اســتان از تســهیات 16 هــزار میلیــارد تومانــی 
کل کشــور در جهــت راه انــدازی واحدهــای تعطیــل و نیمه فعــال 
ــهیات  ــن تس ــت ای ــرای دریاف ــد ب ــون 485 واح ــت: تاکن گف

ثبت نــام کرده انــد. ایســنا

 سامانه هوشمند تاکسی هیچ حقی
 را از مسافران ضایع نمی کند

ــان  ــهر اصفه ــیرانی ش ــازمان تاکس ــزی س ــر برنامه ری مدی
ــگام اســتفاده از تاکســی  ــه شــهروندان خواســت هن از هم
ــتفاده  ــی ها اس ــده در تاکس ــب ش ــمند نص ــامانه هوش از س
ــامانه  ــن س ــرای ای ــده ب ــخص ش ــرخ مش ــرا ن ــد؛ زی کنن
عادالنــه محاســبه شــده و هیــچ حقــی را از مســافران ضایــع 
نمی کنــد. ســعید جعفــری دربــاره نحــوه تعییــن نــرخ کرایــه 
ــه تاکســی پــس از  ــرخ کرای تاکســی در ســال 95 گفــت: ن
ــن  ــه تعیی ــتهاک و بیم ــوخت، اس ــای س ــی هزینه ه بررس
ــه  ــان ارای ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــه ش ــنهاد آن ب و پیش
ــده  ــه ش ــنهاد ارای ــاس پیش ــر اس ــزود: ب ــود. وی اف می ش
ــه تصویــب اعضــای شــورای  در اواخــر ســال گذشــته کــه ب
اســامی شــهر اصفهــان رســید، نــرخ کرایه هــا، در ســال 95 
ــت  ــش یاف ــه ســال 94 افزای ــر 20 درصــد نســبت ب حداکث
ــال  ــاری اعم ــال ج ــاه س ــن م ــت از 15 فروردی ــن قیم و ای
ــهرداری  ــیرانی ش ــازمان تاکس ــزی س ــر برنامه ری ــد. مدی ش
ــاوگان  ــر در ن ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان نــرخ کرایه هــا بــه دو 
صــورت محاســبه می شــود، تصریــح کــرد: 70 درصــد 
ــمند  ــامانه هوش ــه س ــان ب ــهر اصفه ــیرانی ش ــاوگان تاکس ن
ــان، مســافت  ــر اســاس زم ــه ب ــز شــده اند ک تاکســی مجه
و دیگــر پارامترهــای تعییــن شــده نــرخ کرایــه را محاســبه 
می کنــد. وی تاکیــد کــرد: الــزام قانونــی اســت کــه راننــدگان 
ــه  ــرخ کرای ــبه ن ــرای محاس ــامانه ب ــن س ــافران از ای و مس
اســتفاده کننــد. جعفــری از همــه  شــهروندان خواســت 
ــهر  ــد در ش ــت و آم ــرای رف ــی ب ــتفاده از تاکس ــگام اس هن
ــتقبال  ــی ها اس ــده در تاکس ــب ش ــمند نص ــامانه هوش از س
کننــد زیــرا نــرخ مشــخص شــده بــرای ایــن ســامانه عادالنه 
محاســبه شــده و هیــچ حقــی از مســافران ضایــع نمی کنــد. 

شهدای افغانی باید به اندازه شهدای 
ایرانی مورد توجه باشند

رییــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: شــهدای 
ــورد  ــی م ــهدای ایران ــدازه ش ــان ان ــه هم ــد ب ــی بای افغان
ــه  ــی در جلس ــا امین ــد. رض ــرار بگیرن ــم ق ــه و تکری توج
علنــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان و در جمــع 
ــخ  ــرد: تاری ــار ک ــع حــرم اظه ــای شــهدای مداف خانواده ه
ایــران بــه واســطه فهــم و درک عمیــق مــردم ایــن 
کشــور همــواره شــهدای بســیاری را تقدیــم دفــاع از 
ــت  ــرده اس ــام ک ــود و اس ــخ خ ــی و راس ــادات قلب  اعتق
ــه  ــی علی ــان در جنگ هــای نیابت ــن تقدیمــات همچن و ای
کفــار ادامــه دارد. وی ادامــه داد: وارثــان حقیقــی انقــاب 
ــه  ــه ب ــدون توج ــه ب ــتند ک ــی هس ــای معظم خانواده ه
ــته اند  ــود دانس ــن دوم خ ــران را وط ــت، ای ــت و قومی ملی
ــد. ــم کرده ان ــرم تقدی ــاع از ح ــرای دف ــان را ب و فرزندانش

اخبار کوتاه 

پیامدهای تعطیلی فرودگاه کرمان
ــل  ــه دلی ــان ب ــرودگاه کرم ــت ف ــرار اس ــود ق ــه می ش گفت
تعمیــر بانــد چنــد ماهــی تعطیــل شــود. قــرار بــر ایــن اســت 
کــه پروازهــای کرمــان از فــرودگاه رفســنجان انجــام گیــرد. 
ایــن تصمیــم مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی زیــادی 
بــرای 324 هــزار مســافر و همچنیــن بــرای اقتصــاد و 
برنامه ریزی هــای اســتان پیــش خواهــد آورد. » ابوالقاســم 
ســیف اللهــی«، معــاون فنــی و عمرانــی اســتاندار کرمــان در 
ــن  ــان ای ــا بی ــر، ب ــه کوی ــگار ایســنا منطق ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــان ــرودگاه کرم ــی ف ــد فعل ــه ســطح آســفالت بان ــب ک  مطل

ــد  ــن بان ــرای بازســازی ای ــاره گفــت: ب مشــکل دارد، در این ب
تقریبــا بایــد 20 میلیــارد تومــان هزینــه شــود. معــاون فنــی 
ــد  ــازی بان ــرد: بازس ــار ک ــان اظه ــتانداری کرم ــی اس و عمران
ــا 6 مــاه تعطیلــی فــرودگاه کرمــان   فعلــی، قطعــا بیــن 4 ت
ــال خواهــد داشــت کــه بایــد فــرودگاه رفســنجان  ــه دنب  را ب
را جایگزیــن آن قــرار دهیــم. وی تصریــح کــرد: در روز بیــش 
از 2 هــزار و 700 مســافر داخلــی و خارجــی در حــال حاضــر 
ــه  ــوند ک ــارج می ش ــا از آن خ ــان وارد و ی ــرودگاه کرم ــه ف ب
ایــن تعطیلــی 4 ماهــه بیــش از 90 میلیــارد تومــان خســارت 
بــه شــرکت های هواپیمایــی و همچنیــن تورهــای مســافری 
خواهــد زد. ســیف اللهــی بــا اشــاره بــه بعضــی خســارت ها 
و مشــکات ناشــی از ایــن تصمیم گیــری اذعــان کــرد: بایــد 
مدنظــر داشــت کــه بســیاری از آژانس هــای مســافرتی 
ــد؛  ــروش کرده ان ــه، پیش ف ــا 5 ماه ــود را 4 ی ــای خ بلیت ه
ــگری  ــای گردش ــه برنامه ه ــی ب ــه بزرگ ــم، ضرب ــن تصمی ای

اســتان خواهــد زد. 

 سیستم الکترونیکی 
در پارکینگ های اصفهان

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان گفــت: 
ظــرف 6 مــاه آینــده همــه پارکینگ هــای اصفهــان بــه 
سیســتم الکترونیکــی مجهــز می شــود. علیرضــا صلواتــی بــا 
ــار  ــان اظه ــه ســاماندهی پارکینگ هــای شــهر اصفه اشــاره ب
ــدی  ــب رضایتمن ــت و جل ــش امنی ــتای افزای ــرد: در راس ک
ــه سیســتم الکترونیکــی  شــهروندان، پارکینگ هــای شــهر ب
تجهیــز می شــود. وی افــزود: بــر ایــن اســاس هنــگام 
ــه  ــیدی ب ــهر، رس ــای ش ــهروندان از پارکینگ ه ــتفاده ش اس
ــه  ــرح ارای ــه ط ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــه می ش ــا ارای آن ه
ــم  ــدا از پارکینــگ حکی ــان ابت رســید در پارکینگ هــای اصفه
ــده  ــه آین آغــاز شــد، تصریــح کــرد: ایــن طــرح طــی 2 هفت
در پارکینگ هــای فرشــادی و نیکبخــت نیــز اجرایــی خواهــد 
شــد. معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
 خاطرنشــان کــرد: بــا بــه حداقــل رســیدن دخالــت انســانی
ــرد.  ــورت می گی ــریع تر ص ــا س ــات در پارکینگ ه ــه خدم ارای
صلواتــی اضافــه کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح امنیــت 
ــال آن نیــز ســرقت  ــه دنب ــد و ب پارکینگ هــا افزایــش می یاب

ــا ــر خواهــد رســید. ایمن ــه صف ــم ب ــر جرای و دیگ

اخبار کوتاه 

آگهی فقدان سند مالکیت 
یوسف محسنی موحد  به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده مدعی شده است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه باغ  علوی شهره به 
شماره 565 فرعی از 83 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 8454 و صفحه 318 
دفتر 57 به نام یوسف محسنی موحد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده که در 
اثر اثاث کشی مفقود شده است چون در خواست المثنی سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک 
ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض  اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/3/23 شماره : م الف 406 لطفی مفرد رئیس ثبت اسناد و 

اماک قمصر
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350200100 شماره پرونده: 9409980350200395
شماره بایگانی شعبه : 940452تاریخ تنظیم: 1395/03/17 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : 
علیرضا نام خانوادگی : صفدری  نام پدر : علی اصغر   نشانی: اصفهان – خ پروین – چهار راه 
صباحی – مجتمع اداری آفتابگران – طبقه دوم – واحد 4  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- 
نام: غامحسین  نام خانوادگی : زارعی  نام پدر: محمد  نشانی: مجهول المکان 2- نام : علی نام 
خانوادگی : لطفی  نام پدر : محمد نشانی : مجهول المکان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 
خواست اجرای حکم غیابی  مربوطه به شماره  دادنامه مربوطه 9409970350201737 محکوم 
علیه محکوم است  به 1- متضامنا به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز 
مبلغ دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک 94/03/15 لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم در حق محکوم له 
2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 4000000 ریال  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: 7982/ م الف  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان 

اصفهان – سید مهدی موسوی نژاد
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350200102 شماره پرونده: 9409980350200326
شماره بایگانی شعبه : 940372تاریخ تنظیم: 1395/03/17 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : 
اصغر نام خانوادگی :ارمانفر  نام پدر : کاظم  نشانی: اصفهان – اتوبان حبیب اللهی – کوچه شهید 
زارع بن بست یاس پ 18 با کد پستی 8177756541 و کد ملی 1288824823 و تلفن همراه 
09132041322  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مجید   نام خانوادگی : اسدی گندمانی   
نام پدر: عوضعلی   نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 

حکم غیابی  مربوطه به شماره  دادنامه مربوطه 9409970350201144محکوم علیه محکوم است  
به 1- پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ سه میلیون و سیصد و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در 
مرحله بدوی 3600000 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/12/12 لغایت 
اجرای حکم بر اساس شاخص تورم در حق محکوم له 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق 
دولت 5000000 ریال   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 
شود  ارائه  روز  سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت  اجرای 
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: 
 7983/ م الف  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان اصفهان – سید مهدی 

موسوی نژاد
آگهی ابالغ

بایگانی  9509980352400129شماره  پرونده:  9510100352402746شماره  اباغیه:  شماره 
به  نادر صفوی زاده  دادخواستی  تاریخ تنظیم: 1395/03/17 خواهان / شاکی  شعبه: 950190 
طرفیت خوانده / متهم حسین جعفری و محسن ناصری  به خواسته جلب ثالث )غیر مالی ( 
.  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به کاسه   و  ارجاع   352 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   –
9509980352400129ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/14 و ساعت 08:00تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده محسن ناصری  و درخواست خواهان / شاکی  و 
و دستور  امور مدنی  در  انقاب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده مذکور پس از 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  از مفاد  اطاع  و  آگهی  نشر 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 7986/م 
 الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا

 پیشقدم
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9409980350701197شماره  پرونده:  9510100350702816شماره  اباغیه:  شماره 
941329 تاریخ تنظیم: 1395/03/17 خواهان زهرا بیغمی   دادخواستی به طرفیت خواندگان اصغر 
کاشی و مرتضی مطاع   به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کاسه  9409980350701197ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/06/15 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان   و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 
7991/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور 

ابالغ رای
کاسه پرونده 941589 شماره دادنامه 378 مورخ 95/2/28 مرجع رسیدگی شعبه 7 شورای 
حل اختاف اصفهان خواهان: ابوالقاسم کریمی نشانی خیابان مشیر الدوله فروشگاه بزرگ دانگ 
فنک وکیل 1ـ حسین محمدیان 2ـ نفیسه عرب به نشانی هر دو اصفهان : شیخ صدوق شمالی، 
ساختمان بانک تجارت ارغوان طبقه سوم، واحد 18  خوانده: خلیل باقری  نشانی مجهول المکان  
دادرسی  مطلق خسارات  انضمام  به  فاکتور  وجه  بابت  ریال   19/990/000 مبلغ  مطالبه  خواسته: 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید:رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای ابوالقاسم کریمی با وکالت آقای حسین محمدیان 
و خانم نفیسه عرب زاده به طرفیت خوانده آقای خلیل باقری به خواسته مطالبه مبلغ 19/990/000 
ریال بابت وجه فاکتور به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه نظربه متصدیان پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان 
در جلسه رسیدگی و با التفات به فاکتورهای ارائه شده ازسوی خواهان و اینکه خوانده با وصف 
اباغ قانونی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود به شعبه ارائه ننموده است لذا 
شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندًا به مواد 1301 قانون مدنی و 515 ، 519، 
521 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 19/990/000 ریال بابت 
اصل خواسته و چهارصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست مورخه 94/12/17 لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد و وکیل خواهان قرار تامین خواسته خود را در جلسه رسیدگی مسترد گردد و مستندا به 
بند ب ماده 107 قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد قرار صادره قابل اعتراض در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختاف هفتم حوزه قضایی اصفهان  مریم هاشمی   7948/ م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 940941 شماره دادنامه 454 مورخ  95/3/6 مرجع رسیدگی شعبه 9 شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: مرتضی درویشی محمدی نشانی خ ملک شهر ، خ مفتح ، ک آبان، پاک 
14  خواندگان: 1ـ مجید رضا یزدی  2ـ عطا اله صمدپور نشانی هردو مجهول المکان  خواسته: الزام 
به انتقال سند رسمی یک دستگاه پیکان سواری به رنگ سفید به شماره انتظامی 797 ج 24 ـ 
ایران 21 به انضمام مطلق خسارات قانونی  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای مرتضی درویش محمدی به طرفیت آقایان 1ـ محمدرضا 
یزدی و 2ـ عطا اله صمدپور به خواسته الزام به انتقال سندرسمی یک دستگاه پیکان سواری به 
رنگ سفید به شماره انتظامی 797 ج 24 ایران 21 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
قولنامه پیوست پرونده ارائه شده توسط خواهان که امضاء خوانده ردیف اول در ذیل آن قرار دارد 
و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه ثمن معامله را پرداخت نموده ام و نظر به 
اینکه خواندگان علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده اند و پاسخ 
استعام از معاونت راهور به شماره 1413/6/24797 مورخ 94/8/25 که خوانده ردیف دوم آقای 
عطا اله صمدپور را مالک خودرو اعام نموده لذا شورا با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی 
و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در 
دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری پیکان به شماره انتظامی 797 ج 24 
ایران 21 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 170/000 ریال بابتب هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول با استناد 
به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد. رای صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی می 
باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه 9 حوزه قضائی اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان       7951/م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 95-75   شماره دادنامه: 441  مورخ 95/3/12  مرجع رسیدگی: شعبه ششم 
شورای حل اختاف اصفهان  خواهان: ابراهیم قرهی قهی نشانی اصفهان، خیابان حکیم، بازار باغ 
قلندرها، جنب سرای ستوده، پوشاک آسیا خوانده: ذبیح اله جعفریان  نشانی مجهول المکان 
بانضمام مطلق خسارات دادرسی   بابت 12 فقره سفته  خواسته: مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام 

ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا در خصوص دعوی ابراهیم قرهی قهی به طرفیت ذبیح اله جعفریان به خواسته مطالبه 
مبلغ 000/ 170/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق 11 فقره سفته مدرکیه به شماره 
مبلغ  به  ـ 79198  الی 371498  و 500  الی 371519  و 22  الی 791938  داری کل 41  خزانه 
170/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطاع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه 
و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده  مستندًا به مواد 
307 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 519، 522 ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
خواهان  در حق  دادرسی  هزینه  ریال   3/190/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   170/000/000 مبلغ 
صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 
شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد. ولیکن در 
خصوص مطالبه خسارت تاخیر در تادیه با توجه به اینکه این دعوی دارای ارکانی است که یکی از 
آن ارکان عبارتست از تغییر فاحش ساالنه قیمت از تاریخ سررسید که با توجه به تاریخ سررسید 
که مورخه 94 و 95 می باشد این رکن احراز نمی گردد. فلذا دعوی خواهان مقرون به صحت 
تشخیص داده نشده مستندًا به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی 
خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نیز در خصوص تامین خواسته با توجه به عدم تودیع خسارت 
 احتمالی مستندًا به بند »د« ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر و اعام

 می گردد. 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان  مریم نباتی     7950/ م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 1190/94  شماره دادنامه 83 مورخ 95/1/21 مرجع رسیدگی شعبه 45 شورای 
حل اختاف اصفهان  خواهان: مهدی نادریان با وکالت آقای حسین محمدیان و مهری نمازیان 
به آدرس: اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 
18 خوانده: ساسان مورکانی به آدرس مجهول المکان  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه ی 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
مهری  خانم  و  محمدیان  آقای حسین  وکالت  با  نادریان  مهدی  قای  آ  شورادعوی  قاضی  رای 
نمازیان بطرفیت ساسان مورکانی بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه حواله شماره های 
16194048 و 16194049 عهده موسسه به انضمام مطلق خسارات قانونی ـ با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی موسسه مالی وا عتباری که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به 
هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعام برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ  40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 350/000 ریال بابت هزینه و هزینه نشر آگهی 
با احتساب مرحله اجرا دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ا باغ قابل واخواهی در این مرجع خواهد بود و سپس ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. لیکن در خصوص مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه طبق مستند قانونی آن 
دارای ارکانی است که عبارتند از: 1ـ دین وجه رایج 2ـ مطالبه دینی 3ـ تمکن مدیون و استنکاف 
از پرداخت  4ـ تغییرفاحش شاخص ساالنه که احراز تمامی ارکان الزم و ضروری می باشد که 
در این مورد و چند ارکان اول و دوم محرز می باشد ولیکن رکن سوم و چهارم احراز شده فلذا 
مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعام می گردد. 
 رای صادره حضوری می باشد و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
قاضی شورای حل اختاف شعبه 45 اصفهان     7967/ م الف

حتما بخوانید!
سامانه هوشمند تاکسی هیچ حقی...

یکشنبه 23 خردادماه 1395
ـــمـــاره 176 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

75 درصد واحدهای بزرگ یزد مشکل نقدینگی دارند



5فرهنگ و هنر یکشنبه   23 خردادماه 1395
ـــمـــاره 176 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
وداع با پدر شعر انقالب

  حمیــد ســبزواری، شــاعر پیشکســوت 
سرویس فرهنگی
 هامون رشیدیان

ــن 91  ــاه در س ــروز 22 خردادم ــاب دی انق
سالگی دار فانی را وداع گفت. 

ــات  ــر ادبی ــر جدایی ناپذی ــبزواری از عناص ــد س ــاد حمی زنده ی
ــا  ــه ت ــی ک ــارز و انقاب ــاعری مب ــت؛ ش ــامی اس ــاب اس انق
ــه گــردش  ــن روزهــای عمــر قلمــش را در راه انقــاب ب آخری
ــامی  ــاب اس ــخ انق ــود را در تاری ــام خ ــت ن درآورد و توانس

ــد. جــاودان کن
ــد ســبزواری را  ــف از شــعر و شــخصیت حمی ــن تعری  بهتری
ــان  ــد؛ ایش ــاب دی ــم انق ــر معظ ــای رهب ــوان در گفته ه می ت
ــای  ــورد آق ــد: »در م ــته می فرماین ــاعر برجس ــن ش ــاره ای درب
ــان  ــخصیت ایش ــورد ش ــش در م ــبزواری، دو بخ ــد س حمی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــد جداگان ــدام بای ــر ک ــه ه ــت ک هس
ــاعر  ــان ش ــت. ایش ــان اس ــعری ایش ــه ش ــی رتب ــرد: یک بگی
ــی  ــی هــم قریحــه شــعری خوب ــی هســتند؛ یعن بســیار خوب
ــظ  ــر لف ــلط ب ــم تس ــتند؛ ه ــاز هس ــم مضمون س ــد و ه دارن
ــی  ــم از واژگان فراوان ــد و ه ــی دارن ــدان واژگان ــتره می و گس
ــتند.  ــوع هس ــم متن ــعر ه ــان در ش ــد. ایش ــتفاده می کنن اس
ــد.  ــون می گوین ــای گوناگ ــف و ترانه ه ــده، تصنی ــزل، قصی غ
ــت  ــی اس ــاعری خصوصیت ــعر و ش ــاب ش ــوع در ب ــن تن ای
ــک شــاعر  ــه ی ــت نمی شــود. اینک ــه شــاعران یاف ــه در هم ک
ــاز اســت  ــک امتی ــد، ی ــی کن ــواع شــعر طبع آزمای ــد در ان بتوان
و آقــای حمیــد ســبزواری از ایــن امتیــازات برخــوردار هســتند 
و همیــن مطلــب ایشــان را در رتبــه بــاالی شــعر معاصــر مــا 

قــرار می دهــد.
  هنری در خدمت انقالب

نیســت  اول کمتــر  نکتــه  از  اهمیتــش  دوم کــه  نکتــه 
 ایــن اســت کــه ایشــان ایــن هنــر را در خدمــت مــردم 

و انقــاب و در خدمــت بصیرت افزایــی قــرار داده اســت 
و ایــن خیلــی مهــم اســت. آقــای حمیــد ســبزواری در 
آن دورانــی کــه یــک جریانــی بــه عنــوان روشــنفکری 
معارضیــن  از  و  گرفــت  قــرار  انقــاب  مقابــل  در   هنــر 
 و مزاحمیــن انقــاب حمایــت کــرد و عــده ای در کوچــه 
مــردم  روشــن فکری  و  روشــن بینی  ادعــای  بــا  بــازار   و 
ــجو  ــتند، دانش ــی را کش ــتند، روحان ــب را کش ــتند، کاس  را کش
و رهگــذر را کشــتند و آن جریــان مدعــی روشــنفکری نه تنهــا 
حرفــی نــزد، بلکــه حمایــت هــم کــرد، در یــک چنین شــرایطی 

ــود  ــه وج ــا هم ــود و ب ــدان ب ــبزواری در می ــد س ــای حمی آق
ــن و ســرودن توانســت انجــام  ایشــان هــر کار در حــوزه گفت

ــم اســت.« ــن مه داد و ای
  نگاهی به زندگی پدر شعر انقالب

در  ســبزواری  حمیــد  بــه  مشــهور  ممتحنــی،  حســین   
ســال 1304 در ســبزوار در خانــواده ای مســلمان و معتقــد 
ــه ور  ــاب پیش ــدرش، عبدالوه ــود. پ ــان گش ــه جه ــم ب چش
ســاده ای بــود کــه قریحــه شــاعری داشــت و جــدش 
مــا محمدصــادق ممتحنــی، شــاعری مردمــی بــود کــه 

ــه مشــهد ــارش در ســفری ب  »مجــرم« تخلــص می کــرد و آث
در حملــه راهزنــان بــه یغمــا رفــت. حمیــد قبــل از رفتــن بــه 
مدرســه در خانــه نــزد مــادرش قــرآن را آموخــت و وقتــی بــه 
مدرســه رفــت، فارســی را خیلــی خــوب و ســلیس می خوانــد 

ــود. ــر ب و از بچه هــای دیگــر جلوت
ــه  ــی خــود ب ــت ادب ــدت فعالی ــول م اســتاد ســبزواری در ط
افتخــارات زیــادی نایــل آمــد کــه تعــدادی از آن هــا بــه شــرح 

زیــر اســت:
ــه  ــام« ک ــی  ای ام ــز »خمین ــرود خاطره انگی ــرایش س 1- س
ــرودگاه  ــران در ف ــه ای ــام)ره( ب ــا ورود حضــرت ام ــان ب همزم
مهرآبــاد اجــرا و همه گیــر شــد؛ ایــن ســرود بــه دلیــل 
ــه دارد در  ــاده ای ک ــوق الع ــذاری ف ــی و اثرگ اثربخشــی، زیبای

ــت. ــده اس ــت ش ــور ثب ــوی کش ــار معن ــت آث فهرس
2-ســرایش تعــداد بســیار زیــاد دیگــری از اشــعار خاطره انگیز 
ــاع  ــران، دف ــامی ای ــاب اس ــرای انق ــی ب ــای پرمعن و ترانه ه
ــای  ــخصیت ها و چهره ه ــی و ش ــای مردم ــدس، حرکت ه مق
ــن  ــیاری از ای ــه بس ــر ک ــای اخی ــور در دهه ه ــته کش برجس
ــان  ــاب ورد زب ــی انق ــال های ابتدای ــژه در س ــرودها، به وی س

همــه مــردم ایــران شــده بــود.
3- تحســین و تقدیــر امــام خمینــی از بعضــی ســروده های 
حمیــد ســبزواری؛ بــه طــوری کــه امــام خمینــی بــا شــنیدن 
ــت هللا  ــای آی ــه در رث ــر« ک ــهید مطه ــد ش ــه »ای مجاه تران
مطهــری ســروده شــده بــود فرمودنــد: انقــاب مــا امــروز بــه 

ــت. ــد اس ــیقی هایی نیازمن ــرودها و موس ــن س چنی
از  یکــی  بــر  رهبــری  معظــم  مقــام  4-مقدمه نویســی 
ــد  ــه حمی ــه طــوری ک ــد ســبزواری؛ ب کتاب هــای شــعر حمی
تنهــا شــاعری اســت کــه مقــام معظــم رهبــری تاکنــون بــرای 

ــت. ــته اس ــه نوش ــاب وی مقدم کت

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

وداع با پدر شعر انقالب

رامبــد جــوان ماجــرای اســتفاده یکــی از مخاطبــان خندوانــه از 
اســپری اشــک آور را در پشــت صحنــه ایــن برنامــه تاییــد کــرد. 
رامبــد جــوان گفــت: روزی 400 تــا ۵00 تماشــاگر بــه اســتودیو 
ــت  ــی نیس ــه نظام ــم منطق ــه ه ــتودیوی خندوان ــد. اس می آین
ــه  ــردم در خندوان ــور م ــد حض ــم. رون ــا را بگردی ــا آن ه ــه م ک

ــا کســانی کــه از  هــم این طــور اســت کــه ب
ــه  ــاس گرفت ــد، تم ــام کرده ان ــت ن ــل ثب قب
ــاره مســایلی  می شــود و بعــد از اینکــه درب
مثــل پوشــش توجیــه شــدند بــه اســتودیو 

می آینــد. 
ــار  ــاعت افط ــم س ــه ه ــزود: روز حادث او اف
ــا  ــان م ــه مهمان ــم ک ــام کردی ــد اع ــه ش ک
روزه هایشــان را بــاز کننــد. یــک مغــازه هــم 
ــه در  ــانی ک ــه کس ــم ک ــاد کرده ای ــا ایج آنج

 وقــت اســتراحت هســتند، بتواننــد برونــد چیــزی تهیــه کننــد 
و بخورنــد. یــک مخــزن بــزرگ آب جــوش هــم تهیــه کرده ایــم. 
از قضــا آب جــوش تمــام شــده بــود؛ بچه هــا دوبــاره آب گــرم 

ــرای اینکــه کمــی قــل بخــورد  ــا ب ــد داخــل مخــزن؛ ام ریختن
 ســه دقیقــه وقــت می خواســت. یــک آقایــی آمــده بــود 
و گفتــه بــود کــه آب جــوش را بــه مــن بدهیــد، همســرم بــاردار 
ــود  ــان هــم مخالفــت کــرده ب  اســت؛ آن یکــی دیگــر از مهمان

و گفته بود نه. 
او ادامــه داد: در نهایــت ایــن دو نفــر 
بــا هــم بحثشــان می شــود و وســط 
روی  می ریــزد  جــوش  آب  درگیــری 
یکــی از آن هــا و آن آقــا هــم از کیــف دور 
 کمــرش اســپری اشــک آور درمــی آورد 
ــد.  ــی می کن ــری خال ــورت دیگ و روی ص
ــتودیو  ــوی در اس ــون جل ــاق چ ــن اتف ای
افتــاد، کل اســتودیو بــه گاز اشــک آور آلوده 
ــد، از آتش نشــانی  شــد. از اورژانــس آمدن
آمدنــد، پلیــس هــم آمــد آن آقــا را بــا خــودش بــرد؛ دو ســه 
ــا دو  ــدند و ت ــتان ش ــه بیمارس ــم روان ــا ه ــای م ــر از بچه ه نف

ســاعت هــم ضبــط برنامــه بــه تعویــق افتــاد. ربیــع

درگیری در پشت صحنه خندوانه از زبان رامبد جوان
ــی  ــش رقابت ــن بخ ــماری از عناوی ــخ ش ــم مونی ــتیوال فیل فس
ــر  ــاخته اصغ ــنده« س ــم »فروش ــه فیل ــن، از جمل ــنواره ک جش
فرهــادی را وارد بخــش رقابتــی ایــن دوره خــود کــرد. بــه 
گــزارش هالیــوود ریپورتــر، »فروشــنده«، برنــده دو جایــزه 
 بهتریــن فیلمنامــه و بهتریــن بازیگــر مــرد از جشــنواره فیلــم کــن
»آکواریــوی« و »ســیرانوادا« در جشــنواره تابســتانی آلمــان روی 

ــا  ــخ ت ــم مونی ــد. جشــنواره فیل ــرده می رون پ
اینجــا ســه فیلــم از بخــش رقابتــی جشــنواره 
ــرای بخــش رقابتــی انتخــاب  کــن 201۶ را ب
ــر  ــاخته کلب ــوس« س ــت. »آکواری ــرده اس ک
مندونســا، کارگــردان برزیلــی، دربــاره منتقــد 
ــا  ــه ســعی دارد ت مســن موســیقی اســت ک
آپارتمــان قدیمــی خــود را حفــظ کنــد. ایــن 
فیلــم از مدعیــان دریافــت جایــزه نخــل 
طــای جشــنواره بــود. ســونیا بــراگا، بازیگــر 

کهنــه کار برزیلــی، در نقــش ایــن شــخصیت ظاهــر شــده اســت. 
»ســیرانوادا« ســاخته کریتســی پویــو از دیگــر فیلم هــای مطــرح 
کــن بــود. مونیــخ شــماری از فیلم هــای مطــرح دیگــر از جملــه 
فیلــم »تصــادف« ســاخته محمــد دیــاب را کــه در بخــش نوعــی 

ــن را  ــو الری ــاخته پابل ــرودا« س ــز »ن ــت و نی ــور داش ــگاه حض ن
ــال  ــیا برن ــل گارس ــازی گائ ــا ب ــان ب ــه کارگردان  از بخــش دو هفت
ــم  ــا را از بخــش بهتریــن فیل ــز« ســاخته هــدا بنیامین و »دیواین
ــم  ــنواره فیل ــرد. جش ــرده می ب ــال روی پ ــنواره امس اول در جش
مونیــخ از 23 ژوئــن تــا 2 جــوالی برگــزار می شــود. ایــن 
جشــنواره کار خــود را بــا نمایــش فیلــم »تونــی اردمــن« ســاخته 
ــم تحســین شــده جشــنواره  ــاردن آده فیل م
کــن کــه دســت خالــی بــه خانــه رفــت 
ــم  ــن فیل ــنده، هفتمی ــد. فروش ــاز می کن آغ
ــنده در  ــت. فروش ــادی اس ــر فره ــد اصغ بلن
جشــنواره فیلــم کــن 201۶ نامــزد نخــل طــا 
ــنواره  ــن جش ــه ای ــم اختتامی ــود. در مراس ب
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه بــه اصغــر فرهادی 
رســید و شــهاب حســینی هــم برنــده  جایــزه 
فروشــنده،  شــد.  مــرد  بازیگــر  بهتریــن 
روایتگــر داســتان زوج جوانــی اســت کــه در حــال اجــرای 
نمایشــنامه مــرگ فروشــنده آرتــور میلــر هســتند. رابطــه  آن هــا 
ــام  ــه ن ــی ب ــر زن ــه پیش ت ــه ای ک ــه خان ــکان ب ــل م ــس از نق پ
آهــو در آن ســاکن بــوده اســت، بــه خشــونت کشــیده می شــود.

»فروشنده« راهی مونیخ می شود

- کارن همایونفــر، آهنگســاز سرشــناس و برجســته 
ــارش در  ــازه آث ــدون اج ــش ب ــه پخ ــبت ب ــی نس ایران

ــرد. ــراض ک ــل اعت ــاه عس ــه م برنام
ــادر مشــایخی، آهنگســاز و رهبــر ارکســتر گفــت: در  - ن
ــد  ــران، افــرادی هســتند کــه عــادت کرده ان موســیقی ای
ــن  ــه م ــی ک ــد؛ در حال ــر آش کنن ــود ه ــان را نخ خودش

ــده ام. ــم ندی ــا را ه ــاز زدن آن ه ــی س ــت حت هیچ وق
ــن  ــش در جدیدتری ــی نمای ــورای صنف ــخنگوی ش - س
ــاره  ــن شــورا درب اظهاراتــش اعــام کــرد کــه اعضــای ای
وضعیــت اکــران فیلــم »آآدت نمی کنیــم« تشــکیل 

ــد داد. ــه خواهن جلس
- انجمــن پیشکســوتان مطبوعــات بــا حمایــت معاونــت 
ــگ و ارشــاد تشــکیل می شــود؛  ــی وزارت فرهن مطبوعات
حضــور  بــه  می تــوان  انجمــن  ایــن  برنامه هــای  از 

ــرد. ــاره ک ــانه ای اش ــای رس ــوتان در نهاده پیشکس
ــی ــور قدیم ــماعیلی، دوبل ــر اس ــدای منوچه ــط ص  - ضب
بــرای نمایــش »مجلــس ضربــت زدن« بــه پایــان 

رســید.
- مریــم زنــدی از تصمیــم خــود بــرای انتشــار مجموعــه 
عکس هایــش از وقایــع ســال 13۵۸ در یــک کتــاب 

ــر داد. خب
درصــد   ۶0 می دهــد  نشــان  جدیــد  تحقیقــات   -
ــده  ــا 2۶ ســال آین ــا ت ــه روزنامه ه شــغل های وابســته ب

ــت. ــد رف ــن خواهن از بی
- رییــس انجمــن ســینماداران از صــدا و ســیما به ویــژه 
تلویزیــون خواســت تــا همچــون ســال اول اجــرای طــرح 
ــک  ــانی کم ــات و اطاع رس ــحر« در تبلیغ ــا س ــار ت »افط
کنــد تــا مــردم بــرای حضــور در ســینماها تشــویق شــوند.

ــا  ــا« ب ــر از رؤی ــن »آبی ت ــال – انیمیش ــه رئ - مجموع
حضــور گیتــی خامنــه قــرار اســت در تابســتان روی آنتــن 

تلویزیــون بــرود.
ــام  ــن« اع ــم »هل ــردان فیل ــی، کارگ ــر ثقف ــی اکب - عل
کــرد در تــاش هســتند تــا ایــن فیلــم را بعــد از اکــران 

ــد. ــد فطــر در ســینما نمایــش دهن عی
ــم  ــودربرگ در فیل ــتیون س ــه اس ــوانک ب ــاری س - هی
ــق  ــانس« ملح ــوگان خوش ش ــوان »ل ــا عن ــدش ب جدی

شــد.
- مایــکل مــور کــه مســتند وی بــا نــام »بعــد از ایــن بــه 
کجــا حملــه کنیــم« در بریتانیــا اکــران شــده، می گویــد 
ــوده  ــر ب ــروی تجاوزگ ــته نی ــال گذش ــکا در 1۵ س آمری

اســت.
کــودک  تئاتــر  جشــنواره  دبیــر  کرمــی،  شــهرام   - 
و نوجــوان همــدان بــا اشــاره بــه تغییراتــی کــه در 
ــوان  ــودک و نوج ــر ک ــنواره تئات ــومین جش ــت و س بیس
همــدان رخ می دهــد از برپایــی جشــن 100 ســالگی 
ــزاری جشــنواره  ــای برگ ــران در روزه ــودک در ای ــر ک  تئات

خبر داد.

 »هفت خوان هملت« 
به فرشچیان می آید

بــه  هملــت«  »هفت خــوان  نمایــش    کیمیای وطن 

کارگردانــی محمدجــواد ســجادی در فرشــچیان بــه روی صحنه 
مــی رود. ایــن اثــر نمایشــی تاکنــون موفــق بــه درخشــش در 
جشــنواره های مختلــف تئاتــر شــده کــه تحســین توســط 
تماشــاگران در ســی و چهارمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر 
 فجــر اســتانی )بوشــهر(، کســب مقــام اول کارگردانــی بیســت 
و هفتمیــن جشــنواره تئاتــر اســتانی اصفهــان از آن جملــه 
اســت. هفت خــوان هملــت بــا بــازی عرفــان آیتــی، ابوالفضــل 
مجتمــع  در  بــه زودی  قیصری هــا  مصطفــی  صفــوی، 

فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه می رود.

برگزاری دومین دوره طرح تخصصی 
قرائت در اصفهان

ــن  ــان دومی ــارک رمض ــاه مب ــتانه م ــن: در آس ــای وط کیمی
در  نوجوانــان  و  جوانــان  قرائــت  تخصصــی  طــرح  دوره 
موسســه مهــد قــرآن کریــم و والیــت اســتان اصفهــان 
ــب در  ــان داوطل ــان و نوجوان ــن دوره جوان ــد. در ای ــزار ش برگ
 یــک دوره آزمایشــی شــرکت کردنــد تــا اســتعدادهای صوتــی 
و لحنــی آنــان شناســایی شــود. پــس از دوره آزمایشــی 
یک ماهــه، افــراد مســتعد بــه دوره دوســاله قرائــت تخصصــی 
ــد.  ــل یکســاله شــرکت می کنن ــراد متوســط در دوره ترتی و اف
همچنیــن جلســات عمدتــا در پنجشــنبه و جمعــه هــر هفتــه 
برگــزار می شــود. گفتنــی اســت در دوره اول ایــن طــرح 

ــد. ــرکت کردن ــان ش ــان و نوجوان ــر از جوان ــش از 100 نف بی

اجرای طرح »آسمانی ها« 
در چهارمحال و بختیاری

اســتان  مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای  مســئول 
ــا  ــاری، حجــت  االســام مــراد یوســفی ب چهارمحــال و بختی
ــه برگــزاری طــرح »آســمانی ها« در سراســر کشــور  اشــاره ب
ــرد:  ــار ک ــاجد اظه ــری مس ــون فرهنگی هن ــکاری کان ــا هم ب
ایــن طــرح هــر ســاله بــا هــدف غنی ســازی اوقــات فراغــت 
ــری مســاجد  ــان در کانون هــای فرهنگی هن ــان و جوان نوجوان
ــات  ــتاد اوق ــدف س ــن ه ــود. مهم تری ــزار می ش ــتان برگ اس
نوجوانــان  جــذب  فرهنگی هنــری،  کانون هــای   فراغــت 
ــارک  ــاه مب ــرکات م ــتفاده از ب ــاجد و اس ــه مس ــان ب و جوان
رمضــان بــا حضــور در مســاجد اســت. یوســفی بــا بیــان اینکه 
ــت: در 70  ــد، گف ــت دارن ــون در ســطح اســتان فعالی 700 کان
کانــون بــرای اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان حــدود ســه 
کاس در نظــر گرفتــه شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
محدودیتــی درخصــوص اســتفاده از کاس هــای اوقــات 
فراغــت وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: کاس هــای مختلــف بــا 
توجــه بــه میــزان اســتقبال متقاضیــان، برگــزار خواهــد شــد.

اخبار کوتاه 

مفاد آراء 
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی«
فاقد سند  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  آراء صادره هیأت موضوع  برابر 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
فرزند سید حسن  بیدگلی  لحمی  آقای سیدرضا   : هیأت  رأی شماره 139۵/2/13-۵۶۸   )1
شماره شناسنامه 177، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۵۶/90 مترمربع شماره پاک 3932 
فرعی از پاک 3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

سید احمد سبطینی 
بیدگلی فرزند جهان  : خانم لیا محترمیان  2(رأی شماره ۶34 و ۶33-139۵/2/21 هیأت 
رئیسی فرزند غامحسین شماره شناسنامه ۵1۸۶   آقای حسن  و  شماره شناسنامه 2۶۵۵9 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 99/3۵ مترمربع شماره پاک 21 فرعی مجزا از 
شماره 12 و 13 فرعی و قسمتی از مشاعات از پاک 22۸ اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه علی اکبر  اله یار 
3(رأی شماره ۵71 و ۵70-139۵/2/13 هیأت : خانم عاطفه رضاحاجی بیدگلی فرزند جواد 
شماره شناسنامه 12۵0094127 و آقای سید حسین سیاری فرزند سید عباس شماره شناسنامه 
93  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۵1/7۵ مترمربع شماره پاک 24 فرعی 
مجزا از ۶ فرعی و  قسمتی از مشاعات پاک 71۵  اصلی و شماره 4 فرعی از714  اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از رقیه محمود آبادی باریکرسفی
شماره  حسن  فرزند  آرانی  اله  نعمت  فریبا  خانم   : هیأت   139۵/2/20-۶30 شماره  4(رأی 
به مساحت 9۸/۵0 مترمربع شماره پاک 13  شناسنامه ۶190003۵24، ششدانگ یکبابخانه 
فرعی مجزا از شماره ۸ فرعی و قسمتی از مشاعات از پاک 1۶7۵ اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مجید حداد
فرزند  بیدگلی  خدمتی  مرتضی  آقای   : هیأت   139۵/2/12-۵4۸ و   ۵49 شماره  ۵(رأی 
حسین شماره شناسنامه 3۶1 و خانم رضوان سعیدی  فرزند ماشااله شماره شناسنامه 92۸۶  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 142/90 مترمربع شماره پاک ۸323 فرعی 
مجزا از شماره 13۵ و 13۶ و 7949 فرعی از پاک 2۶37 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
شماره  حسن  فرزند  آرانی  موری  محمد  آقای   : هیأت   139۵/2/12-۵47 شماره  ۶(رأی 
شناسنامه 332 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 140 مترمربع شماره پاک ۸324 فرعی 
مجزا از شماره 110۵ فرعی از پاک 2۶37 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  حسن  فرزند  آرانی  موری  محمد  آقای   : هیأت   139۵/2/12-۵4۶ شماره  7(رأی 
شناسنامه 332 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 143 مترمربع شماره پاک ۸32۵ فرعی 
مجزا از شماره 110۵ فرعی از پاک 2۶37 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
۸(رأی شماره ۶۵۸-139۵/2/21 هیأت : آقای ابوالفضل صانعی بیدگلی فرزند مشهدی حسین 
شماره شناسنامه 471 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102/۵0 مترمربع شماره پاک ۸33۶ 
فرعی مجزا از شماره 1241 فرعی از پاک 2۶37 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مشهدی حسین صانعی بیدگلی
فرزند  تفرشی  آقای سلمان حسین خانی   : و ۶۵7-139۵/2/21 هیأت  9(رأی شماره ۶۵۶ 
محمد شماره شناسنامه 29۵ و خانم فاطمه بوجاریان آرانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 
۶2۸  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 7۵/۸0 مترمربع شماره پاک ۸337 
فرعی مجزا از شماره ۵2۶ فرعی از پاک 2۶37 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد حسین خانی
شناسنامه  شماره  فرزندحسن   آرانی   خاکسار  دانیال  آقای   : 12404هیأت  شماره  10(رأی 
۶19000۸21۶ و خانم رقیه بختی آرانی فرزندمحسن شماره شناسنامه۶19004۶7۶2  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 17۵مترمربع  بشماره 2710 فرعی مفروز ومجزا شده از شماره 
2۶3۸  اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران 

وبیدگل 

شماره  محمد  فرزند  آرانی  مسجدی  در  رضا  آقای   : شماره1293۶-94/12/17هیأت  11(رأی 
رمضانعلی شناسنامه شماره ۶19943۶202   فرزند  بیکی  اسمعیل  علیا  شناسنامه 11۵و خانم 
)بترتیب نسبت به 4و2دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۵۶مترمربع  بشماره 
272۶ فرعی مفروز ومجزا شده از شماره 2۶3۸  اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل
12(رأی شماره ۵۵۵-139۵/2/12 هیأت : آقای بهمن مرشدی آرانی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه ۸۵0 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۶۵/۸۵ مترمربع شماره پاک 2747 فرعی 
از پاک 2۶3۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری 

آران و بیدگل.
13(رأی شماره ۶43 و ۶42-139۵/2/21 هیأت : آقای اصغر ابوالحسن زاده آرانی فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 324 و خانم فاطمه بانوئی فرزند رضا شماره شناسنامه 374  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101/۵0 مترمربع شماره پاک 2749 فرعی از پاک 2۶3۸ 

اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
14(رأی شماره 12۵۶۶-1394/11/29 هیأت : آقای محمود فکریان آرانی فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 291 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 33 مترمربع شماره پاک 1724 فرعی 
و مجزی شده از پاک شماره 2۸۸ فرعی  از پاک 2۶40 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه عبداله فکریان و خانم ایران بوطه کن
1۵(رأی شماره ۶۵9-139۵/2/21 هیأت : آقای علی اصغر منصوری فرد فرزند حسین شماره 
شناسنامه 7941 ، ششدانگ  یکباب انبار به مساحت 2۶2 مترمربع شماره پاک 1741 فرعی 
از پاک 2۶40 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر 

منصوری
شماره  علیرضا  فرزند  آرانی  کامل  حامد  آقای   : هیأت   139۵/2/21-۶3۵ شماره  1۶(رأی 
شناسنامه 2۶۶3 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۶1/۶0 مترمربع شماره پاک 1742 فرعی 
مجزا از شماره 37۶ فرعی از پاک 2۶40 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مرتضی بانوئی و غیره.
17(رأی شماره ۵41-139۵/2/12 هیأت : آقای نوراله بامداد نوش آبادی فرزند یداله شماره 
شناسنامه ۵1 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۵0/۵0 مترمربع شماره پاک 3۸24 فرعی 
مجزا از شماره 227۸ فرعی از پاک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از ورثه نعمت اله جمالی نوش آبادی و خانم عزت منصوری نوش آبادی.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
     تاریخ انتشار نوبت اول :9۵/3/23 تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/4/۸    

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

به  بر:مطالبه  پرونده کاسه 10۸/94خواهان مرتضی احمدی  دادخواستی مبنی  در خصوص 
طرفیت علی رضوانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 9۵/۵/3ساعت3/30 تعیین 
گردیده است باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد –خ رحیم ارباب روبه 
روی مدرسه نیلی پور –جنب ساختمان صبا –پاک۵7-کد پستی ۸1۶۵7۵۶441شورای حل 
اختاف اصفهان مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رااخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی اباغ شده تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ می شود . مدیر دفتر شعبه22 شورای 

حل اختاف اصفهان  م الف ۵771
آگهی ابالغ 

شعبه  بایگانی  9۵099۸03۵1100107شماره  پرونده  9۵101003۵110219۸شماره  اباغیه  شماره 
9۵0117تاریخ تنظیم 9۵/3/1 خواهان رسول بخشی دادخواستی به طرفیت خواندگان منیژه 
بخشی وزینب بخشی وافسانه بخشی وریحانه بخشی به خواسته دستور فروش ملک مشاع 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
نیکبخت  باال- خ  باغ  واقع در اصفهان –خ چهار  11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
کاسه  وبه  3۵۶ارجاع  شماره  3اتاق  طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   -
9۵099۸03۵1100107ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۵/13وساعت 10:30تعیین شده است 
آیین  بودن خواندگان ودر خواست  خواهان وتجویزماده 73قانون  المکان  به علت مجهول   .
دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت  در جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود  تا خواندگان پس از آگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.منشی شعبه 11دادگاه هی عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان م الف۶۵99

احضار متهم
شماره اباغیه 9۵101003۵4۸00۸34شماره پرونده 94099۸03۵۸90133۶شماره بایگانی شعبه 
9۵0003تاریخ تنظیم 3/3/ 9۵ محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر 
خواست شماره در پرونده کاسه  94099۸03۵۸90133۶ برای مهناز هاشمی به اتهام سرقت 
به  بیژن کرمی عادگانی که رسیدگی  آقای  نموده حسب شکایت  تقاضای کیفر  گوشی همراه 
موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخ 139۵/4/23ساعت 12:00تعین گردیده 
است .با عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 11۵ و 
1۸0 قانون ـئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضرگردد.بدیهی است در صورت عدم 

حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
.م  وند   اصفهان )122جزایی سابق (-فرزاد محمود  منشی شعبه 122دادگه کیفری دو شهر 

الف ۶۸۸7
احضار متهم

بایگانی شعبه  اباغیه 9۵101003۵3۶00۶19شماره پرونده 93099۸03۶4۶01۶۸7شماره  شماره 
9۵0121تاریخ تنظیم     2/27/ 9۵ محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
روان  رنجوروفتحعلی  مسعود  برای   93099۸03۶4۶01۶۸7 پرونده کاسه   در  خواست  کیفر 
خواه  به اتهام ضرب وجرح عمدی وسرقت تقاضای کیفر نموده. که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخ 139۵/4/12ساعت 11:00تعین گردیده است .با عنایت 
به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم ودر اجرای مقررات مواد 11۵و 1۸0 قانون آیین 
دارسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم  جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضرگردد بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
منشی شعبه 110دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110جزایی سابق (-احمد امری  .م الف ۶۸99

اخطار اجرایی
– المکان  مجهول  نشانی  عسگری  :علی  خانوادگی  نام  علیه:نام:فرشاد  محکوم  مشخصات  

مشخصات محکوم له :نام:سید مجتبی نام خانوادگی مامن پوش باوکالت امیر حسین امر 
الهی و رضا فروزان مهر .نشانی محل اقامت :دولت آباد، بلوار جانبازان ،جنب دادگستری نبش 
به:به موجب رای شماره 13۸7تاریخ 94/۸/30حوزه  بن بست کوهستان پاک 11۵-محکوم 
11شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ پنجاه  میلیون لاير یک فقره سفته به شماره 090430به عنوان اصل خواسته 
وپرداخت مبلغ 1۶۵000لاير بابت هزینه دادرسی و حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه  قانونی وهزینه 
نشر آگهی وهمچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 9۵/۵/1۵ لغایت تاریخ 
وصول که در حق محکوم له صادر بااحتساب نیم عشر حق اجرای احکام .ماده 34قانون اجرای 
احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 10روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرائیه نداند باید 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی ندارد 

صریحا اعام نماید .
شعبه11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان –م الف۶۸2۸ 

اخطار اجرایی
المکان –مشخصات  نشانی مجهول  :طالبی  نام خانوادگی  علیه:نام:رضا  مشخصات  محکوم 
محکوم له :نام:علی نام خانوادگی یابنده. باوکالت آقای رنجبران نشانی محل اقامت :خ هزار 
جریب نبش کوی 10طبقه فوقانی ساختمان 11۶دفتر وکالت ومحکوم به:به موجب رای شماره 
174۶تاریخ 94/10/27حوزه ۸شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1۵/۶00/000 لاير بابت اصل خواسته وهزینه های 
نشر آگهی جمعا به مبلغ ۶00/000لاير بابت و حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه  قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها به شماره 339۸0۵مورخ94/2/9و339۸0۶مورخ 94/3/1و3

39۸07مورخ94/4/1و339۸09مورخ 94/3/2۸  و نیم عشر حق االجرا. .ماده 34قانون اجرای 
احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 10روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرائیه نداند باید 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی ندارد 

صریحا اعام نماید . 
شعبه۸مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان –م الف۶۸47

اخطار اجرایی

– المکان  مجهول  نشانی  فرد  :تربتی  خانوادگی  نام  علیه:نام:مجتبی  محکوم  مشخصات  
:اصفهان  اقامت  محل  نشانی  میزبانی   خانوادگی  نام  :نام:مهدی  له  محکوم  مشخصات 
به:به موجب رای شماره 2003تاریخ  امام خمینی ،کوچه دکتر بهشتی پاک 1۵- محکوم  خ 
94/12/۸حوزه11شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به:حضور در دفتر اسناد رسمی وانتقال رسمی  سند خودرو سوناتا 2007به شماره 
انتظامی ۶22/13پ۵1به نام محکوم له وپرداخت مبلغ 30۵000لاير بابت هزینه دادرسی وهزینه 
نشر آگهی به مبلغ 120/000لاير که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر حق اجرای 
احکام.ماده 34قانون اجرای احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه 
مکلف است ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را 
قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم 

کند واگر مالی ندارد صریحا اعام نماید . 
شعبه11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان –م الف۶۸23

اخطار اجرایی
مشخصات  محکوم علیه:نام:محمد نام خانوادگی : ثقفی 

- نشانی مجهول المکان –مشخصات محکوم له :نام:علی- نام خانوادگی: خبازیان بیده.  نشانی 
محل اقامت :اصفهان -خ هشت بهشت غربی- ک شریعتی. پاک 90- محکوم به:به موجب 
رای شماره ۸۸۶تاریخ 94/11/27حوزه2۶شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به:انتقال12حبه مشاع از 72حبه ششدانگ پاک های ثبتی 
3133الی 313۵بخش4ثبت اصفهان وپرداخت مبلغ ۵10000لاير بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له وپرداخت نیم عشر حق االجرا .ماده 34قانون اجرای احکام همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به 
از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی ندارد صریحا اعام نماید . 
شعبه2۶مجتمع شماره 1 شورای حل اختاف اصفهان –دهقان -م الف۶۸14 

اخطار اجرایی
مشخصات  محکوم علیه:نام:شرکت عدالت گستران نام خانوادگی: اکرم قاعدی- نشانی مجهول 
وکالت  به  شیرانی.  یوسفی  خانوادگی:  نام   - :نام:ابوالفضل  له  محکوم  –مشخصات  المکان 
ابراهیم محبی نشانی محل اقامت :اصفهان -خ جی-فلکه خوراسگان  خیابان اباذر مقابل کوچه 
توحید  پاک 2۶۵دفتر وکالت- محکوم به:به موجب رای شماره 1۶22تاریخ 94/9/12حوزه32 
است  علیه محکوم  است. محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختاف شهرستان  شورای حل 
به:پرداخت۵0/000/000لاير بابت اصل خواسته )چک شماره 73393۶مورخ 93/1/30(وپرداخت 
مبلغ 2۸0/000لاير بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/1/30لغایت اجرای حکم بااحتساب نیم عشر دولتی .ماده 
34قانون اجرای احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است 
ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرائیه 
نداند باید باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی 

ندارد صریحا اعام نماید . 
شعبه32مجتمع شماره 1 شورای حل اختاف اصفهان –-م الف۶797

اخطار اجرایی
– المکان  مجهول  نشانی   - غفارزاده  خانوادگی:  نام  علیه:نام:مژگان  محکوم  مشخصات  
مشخصات محکوم له :نام:علی  - نام خانوادگی :یابنده. به وکالت رنجبران . نشانی محل اقامت 
: خ هزار جریب نبش کوی 10طبقه فوقانی ساختمان 11۶دفتر وکالت - محکوم به:به موجب رای 
شماره 17۵2تاریخ 94/10/27حوزه۸ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به:پرداخت10/۶00/000لاير بابت اصل خواسته )چک شماره 
7۵۸031مورخ 94/3/2۶(وهزینه های نشر آگهی جمعا به مبلغ ۶00000لاير و وحق الوکاله  وکیل 
طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک فوق ومبلغ 1۸0/000لاير خسارت  
دادرسی ونیم عشرحق االجرا .ماده 34قانون اجرای احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه 
اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر 
باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی ندارد صریحا اعام نماید . 
شعبه۸مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان –-م الف۶۸4۸



- غالمرضــا رضایــی، مهاجــم فصــل گذشــته ســایپایی ها 
قــرارداد خــود را بــا ایــن تیــم تمدیــد کــرد تــا در فصــل آینــده نیز 
ــر حاضــر شــود. ــا پیراهــن نارنجــی در رقابت هــای لیــگ برت ب

 - کنفدراســیون فوتبــال آســیا رده بنــدی برتریــن اعضــای خــود 
را اعــالم کــرد کــه در ایــن رتبه بنــدی فوتبــال ایــران در رده 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــارم ق چه
ــال  ــی فوتب ــم مل ــن تی ــش بازیک ــات گل پیروزی بخ - مختص
فرانســه در دیــدار مقابــل رومانــی اعــالم شــد. ایــن گل در دقیقه 
۸۹ بــه ثمــر رســید و ایــن بازیکــن 65.7 کیلومتــر بــر ســاعت 
ســرعت داشــت. ایــن گل از فاصلــه 25.7 یــاردی بــه ثمر رســید 

و 0.۸ ثانیــه تــا رســیدن بــه تــور دروازه زمــان بــرد.
- رییــس فدراســیون دو و میدانــی دربــاره اعتــراض لیــال رجبــی 
ــد  ــی خــودش می خواه ــال رجب ــت: لی ــی گف ــه شــرایط اردوی ب
ــی از اواســط فروردیــن شــرایط  ــد؛ ول ــران تمریــن کن کــه در ای
ــد  ــد می توان ــر لحظــه اراده کن اردوی خارجــی او مهیاســت و ه

بــه بــالروس اعــزام شــود.
ــر عامــل  ــاری مدی - قائم مقــام باشــگاه ســپاهان شــایعه برکن

ایــن باشــگاه را تکذیــب کــرد.
ــه  ــتقالل ب ــگاه اس ــره باش ــت مدی ــس هیئ ــژاد، ریی - نجف ن

ــرد. ــکایت ک ــه او ش ــی علی ــای معین ــل صحبت ه دلی
- گلزنــی ســردار آزمــون در دو بــازی اخیــر ایــران باعــث 
خوشــحالی تیــم روســتوف روســیه و تبریــک آن هــا از طریــق 

ــد. ــگاه ش ــن باش ــایت ای س
ــا زمــان آماده ســازی مجموعــه درفشــی فر در  - پرســپولیس ت
اســتادیوم شــهید کاظمــی تمرینــات خــود را دنبــال خواهــد کرد.

- عنایتــی کاپیتــان فصــل گذشــته ســیاه جامــگان اعتقــاد دارد 
ــد  ــرار گرفته ان ــتقالل ق ــی اس ــت خروج ــه در لیس ــی ک بازیکنان

ــتند. ــت نیس بی کیفی
- ویســنته دل بوســکه، ســرمربی تیــم ملــی اســپانیا، از داویــد 
ــاع  ــر دف ــات اخی ــل اتهام ــش، در مقاب ــان تیم ــا، دروازه ب دخی

کــرد.
ــرت  ــت: گ ــز گف ــی ول ــم مل ــرمربی تی ــن، س ــس کولم - کری
ــورو 2016  ــه ی ــرای رســیدن ب ــز ب ــی ول ــل یکــی از ارکان اصل بی
 بــود و ســتاره اصلــی ایــن تیــم در ایــن رقابت هــا هــم خواهــد 

بود.
- کارلــس پویــول، کاپیتــان ســابق تیــم ملــی اســپانیا، معتقــد 
ــورو  ــای ی ــال رقابت ه ــه فین ــد ب ــم می توان ــن تی ــه ای ــت ک اس

ــد. ــدا کن 2016 راه پی

 تمجید ویژه وزیر ورزش روسیه
 از سردار آزمون

وزیــر ورزش و رییــس فدراســیون فوتبــال روســیه 
ــور در  ــن کش ــال ای ــرفت فوتب ــه پیش ــاره ب ــا اش ب
ســال های اخیــر بــه تمجیــد از مهاجــم ایرانــی تیــم 

روســتوف پرداخــت. 
ویتالــی موتکــو، وزیــر ورزش و رییــس فدراســیون 
ــرد  ــر می ک ــی فک ــه کس ــت: چ ــیه گف ــال روس فوتب
آزمــون در  نــام ســردار  بــه  بازیکنــی  ایــران  از 
ــی  ــازی گلزن ــر ب ــا در ه ــد و تقریب ــیه بدرخش  روس

کند. 
ــد  ــار بازیکــن می توانن ــا چه در هــر کشــوری ســه ت

بــه ســطح باالیــی برســند. 
وی افــزود: ایــن ســطح آمادگــی نشــان دهنده 
بازیکنــان و مربیــان خوبــی  تمرینــات ســخت 
ــال روســیه در  اســت کــه باعــث رشــد کیفــی فوتب

ســال های اخیــر شــدند. 
ســردار آزمــون نمونــه روشــن ایــن پیشــرفت اســت 
کــه در هــر بــازی لیــگ برتــر روســیه تقریبــا گلــی 
بــه ثمــر رســاند. او در 15 بــازی ۹ گل زده و 3 پــاس 

گل داده اســت.

 اولین محموله البسه  
کاروان المپیک  وارد ایران شد

ــرای  ــران ب ــک ای ــه کاروان المپی ــت از البس 300 س
ــن  ــب اولی ــو در قال ــای 2016 ری ــور در بازی ه حض
ــص  ــس از ترخی ــا پ ــید ت ــران رس ــه ای ــه ب محمول
ــرار  ــک ق ــی المپی ــه مل ــار کمیت ــرک در اختی از گم

ــرد. بگی
ــی  ــه مل ــان کمیت ــه می ــه در تفاهم نام ــق آنچ  طب
المپیــک بــا حامــی کاروان ایــران در المپیــک ســی 
ــه 1000  ــرکت تهی ــن ش ــود، ای ــده ب ــد ش ــم قی و یک
ســت از البســه طراحــی شــده بــرای اعضــای کاروان 

ــده دار  المپیکــی کشــورمان را عه
شد.

ورود  بــه  توجــه  بــا  و  اســاس  همیــن  بــر   
المپیــک  کاروان  البســه  محمولــه  اولیــن 
مراســم  آینــده  روز  چنــد  طــی  ایــران  بــه 
برگــزار  ایــران  کاروان  البســه  از   رونمایــی 

خواهد شد.

نخستین تمرین حدادی با تیم  ملی
حامــد حــدادی، ســتاره تیــم ملــی بســکتبال 
در  را  خــود  تمریــن  نخســتین  کشــورمان 
 ســال جدیــد بــا ملی پوشــان در چیــن انجــام 

داد. 
تورنمنــت بســکتبال اطلــس اســپرت چیــن در 
کــه  می شــود  برگــزار  سه شــنبه  روز  از  حالــی 
ایــن  وارد  روز جمعــه  از  ملــی کشــورمان  تیــم 
ــود را در  ــن خ ــن تمری ــنبه اولی ــده و ش ــور ش کش
ــام  ــو انج ــهر سوش ــابقات در ش ــی مس ــالن اصل  س

داد.
ــم  ــه اردوی تی ــته ب ــه روز گذش ــدادی ک ــد ح  حام
تمریــن  نخســتین  بــود،  شــده  اضافــه  ملــی 
ملی پوشــان  بــا  جدیــد  ســال  در  را  خــود 
ایــران چیــن،  ژاپــن،  مقدونیــه،  داد.   انجــام 

نیوزلنــد، لیتوانــی، بــالروس و نماینــده آمریــکا 
حاضــر  مســابقات  در  کــه  هســتند  تیمــی   ۸ 

خواهند شد. 
تیــم ملــی بکســتبال کشــورمان خــود را بــرای 
 حضــور در مســابقات انتخابــی المپیــک آمــاده 

می کند.

کوتاه از ورزش

 تکذیب جدایی علی محمدی
 از سپاهان

جــالل  الدیــن  جدایــی  ســپاهان،  باشــگاه  قائم مقــام 
ــه  ــس از اینک ــرد. پ ــب ک ــم را تکذی ــن تی ــدی از ای علی محم
مشــخص شــد فریــد کریمــی بــه واســطه بنــدی در قــراردادش 
مبنــی بــر تمدیــد قــرارداد در صــورت مانــدن علــی دایــی بایــد 
ــن  ــالل  الدی ــی ج ــاره جدای ــایعاتی درب ــد، ش ــپاهان بمان در س
ــن  ــا ای ــد. ب ــرح ش ــا مط ــه صب ــتش ب ــدی و بازگش علی محم
حــال باشــگاه ســپاهان چنیــن موضوعــی را رد می کنــد. 
ــاره شــایعه  ــام باشــگاه ســپاهان درب ــش، قائم مق مســعود تاب
بازگشــت علی محمــدی بــه صبــا می گویــد: چنیــن مســئله ای 
ــپاهان  ــا س ــدی ب ــدارد. علی محم ــت ن ــوان صح ــچ عن ــه هی ب
ــا  ــد. او قطع ــاب می آی ــه حس ــا ب ــن م ــته و بازیک ــرارداد بس ق
جایــی نمــی رود و ســال بعــد پیراهــن ســپاهان را برتــن 

می کنــد.

من به روان شناس احتیاجی ندارم
ســرمربی آلمــان تاکیــد کــرد نیــازی بــه داشــتن روان شــناس 
احســاس نمی کنــد. یواخیــم لــوو کــه تیمــش یکشــنبه شــب 
در نخســتین دیــدارش در جــام ملت هــای اروپــا مقابــل 
ــر  ــا »کلن ــه ای ب ــرد، در مصاحب ــد ک ــی خواه ــن صف آرای اوکرای
اکســپرس« گفــت: مــن نیــازی بــه روان شــناس نــدارم و ایــن 
ــه ام.  ــالیان اندوخت ــول س ــه در ط ــی ک ــه تجربیات ــردد ب برمی گ
مــن رونــد خیلــی مســایل را می شناســم؛ مشــکالتی کــه در یک 
تورنمنــت بــروز می کننــد را هــم همین طــور. بــا شــرایطی کــه در 
آن بازیکنــان ناراضی انــد و بــا حساســیت هایی کــه وجــود دارد 

هــم آشــنا هســتم.

 تراکتور و داستان عجیب 
پیراهن شماره 6

تیــم تراکتورســازی در لیــگ شــانزدهم داســتان جالبــی 
بــا پیراهــن شــماره 6 خواهــد داشــت. پیراهــن شــماره 6 
تراکتورســازی ســال های ســال در اختیــار مهــدی کیانــی 
ــا  ــن بازیکــن ســبب شــد ت ــه ای ــد ماه ــی چن ــا جدای ــود؛ ام ب
ــی 66  ــد و کیان ــن کن ــر ت ــی را ســینا عشــوری ب ــن پیراهن چنی
بپوشــد. ایــن در حالــی اســت کــه احتمــاال محســن بنگــر نیــز 
کــه همــواره در پرســپولیس شــماره 6 بــر تــن کــرده، بــه جمــع 

تراکتورســازان اضافــه می شــود. 
از ســوی دیگــر ســینا عشــوری هــم تقریبــا ماندنــش در جمــع 
تبریزی هــا قطعــی شــده اســت و مشــخص نیســت چــه کســی 
پیراهــن شــماره 6 را بــر تــن می کنــد. عشــوری در این بــاره بــه 
»ورزش ســه« می گویــد: شــماره 6 برازنــده مهــدی کیانــی 
اســت و مــن قطعــا ایــن شــماره را بــه کیانــی می دهــم. خــودم 

هــم شــماره ای نزدیــک بــه 6 بــر تــن می کنــم.

تیم انصاری فرد آماده دفاع می شود
باشــگاه پانیونیــوس بــه رأی توصیــه ای کمیتــه انضباطــی 
اتحادیــه فوتبــال باشــگاه های اروپــا )یوفــا( مبنــی بــر حــذف از 

ــرد.  ــراض خواهــد ک ــی اعت ــگ اروپای ــد لی فصــل جدی
ــی  ــه انضباط ــت: رأی کمیت ــان نوش ــپرت یون ــوا اس ــایت ن س
ــت.  ــده اس ــی نش ــوز نهای ــه ای دارد و هن ــت توصی ــا حال یوف
ــده اتهامــی علیــه  ــه زودی از پرون البتــه باشــگاه پانیونیــوس ب
خــود در مقــر یوفــا دفــاع خواهــد کــرد. تیــم کریــم انصاری فــرد 
متهــم بــه جعــل اســناد ادارای و مالــی جهــت بــه دســت آوردن 
ــن  ــت و ای ــا اس ــگ اروپ ــرکت در لی ــرای ش ــای الزم ب مجوزه
ــه  ــا ارای ــه یوف ــان ب ــای یون ــگاه ایانین ــوی باش ــکایت از س ش
شــده بــود. در صــورت نهایــی شــدن رأی یوفــا، تیــم ایانینــا بــه 
ــا شــرکت  ــده لیــگ اروپ ــم پانیونیــوس در فصــل آین  جــای تی

خواهد کرد.

حاج صفی در تیررس استقالل
باشــگاه اســتقالل مذاکــرات خــود را بــا بازیکــن فصــل گذشــته 
اف اس وی فرانکفــورت آغــاز کــرده اســت. علیرضــا منصوریــان 
در اولیــن نشســت مطبوعاتــی خــود بعــد از انتخــاب بــه عنــوان 
ســرمربی اســتقالل مدعــی شــد کــه جــذب وحیــد امیــری در 
اولویــت ایــن باشــگاه نیســت و آن هــا دو ســورپرایز در لیســت 
ــام آن هــا را اعــالم می کننــد.  ــد کــه در ایــن هفتــه ن خــود دارن
در ایــن بیــن گفتــه می شــود یکــی از ســورپرایزهای منصوریــان 
جــذب احســان حــاج صفــی اســت؛ بازیکنــی کــه جدایــی اش 
از تیــم دوم شــهر فرانکفــورت قطعــی شــده اســت و هنــوز تیــم 

فصــل آینــده خــود را انتخــاب نکــرده اســت. 
 گفتــه می شــود اســتقالل قصــد دارد صیــد بــزرگ نقــل 
 و انتقــاالت لیــگ را بــه نــام خــود بزنــد و حــاج صفــی 
ــاج  ــذب ح ــرای ج ــتقالل ب ــن راه اس ــد. در ای ــوش کن را آبی پ
صفــی بــا ســپاهان رقابــت می کنــد و ممکــن اســت او بخواهــد 

بــه تیــم ســابق خــود برگــردد.

مسی: مقابل پاناما عالی کار کردیم
لیونــل مســی، ســتاره تیــم ملــی آرژانتیــن از اینکــه توانســت در 
بازگشــت بــه میادیــن، در دیــدار مقابــل پانامــا هــت تریــک کنــد 
ــه دلیــل آســیب دیدگــی  ــراز خوشــحالی کــرد. مســی کــه ب اب
 دیــدار اول آلبــی سلســته در کوپــا آمه ریــکا مقابــل پانامــا 
را از دســت داده بــود، در دیــدار دیــروز در 30 دقیقــه پایــان بــه 
ــل  ــا تیمــش مقاب ــا زدن 3 گل کمــک کــرد ت ــدان رفــت و ب می
تیــم 10 نفــره پانامــا بــه برتــری 5-0 دســت پیــدا کنــد.  او بــه 
ــازی  ــا می خواســتم ب ــن درد داشــتم؛ ام ــت: م ــگاران گف خبرن
کنــم و فکــر می کنــم ایــن دیــدار بهتریــن فرصــت بــود. مــا در 
یــک دیــدار دشــوار و پرفشــار، عالــی کار کردیــم. البتــه شــرایط 

زمیــن مطلــوب نبــود و اجــازه نمــی داد خــوب کار کنیــم. 

 تراکتورسازی 
به دنبال استخدام عالیشاه

امیــد عالیشــاه کــه فصــل گذشــته موفــق شــد عنــوان برتریــن 
ــک  ــتانه ی ــد، در آس ــاص ده ــود اختص ــه خ ــگ را ب ــور لی پاس
انتقــال جنجالــی قــرار دارد. امیــر قلعــه نویــی ســرمربی تراکتــور 
کــه بــه حضــور ایــن بازیکــن در ترکیــب فصــل آینــده اش عالقــه 
ــات  ــرده مقدم ــالم ک ــم اع ــن تی ــئوالن ای ــه مس ــان داده، ب نش
ــن منظــور  ــه همی ــد و ب ــم فراهــم کنن ــن تی حضــورش را در ای

ــا او آغــاز شــد. مذاکــرات ابتدایــی ب

همگام با ورزش

ــران از  ــت ته ــتنی نف ــم دوست داش   تی
سرویس  ورزش
بردیا عباس زاده

ــال  ــر فوتب ــگ برت ــای لی ــدود تیم ه مع
ایــران بــود کــه بــا پشــتوانه بازیکن ســازی و اعتمــاد بــه 
جوانــان توانســته بــود در ایــن ســال های اخیــر از 
 مدعیــان فوتبــال ایــران باشــد. ایــن تیــم قدیمــی 
ــه  ــود کــه ب ــن باشــگاه هایی ب و ریشــه دار یکــی از آخری
جوانــان گمنــام شهرســتانی ایــن شــانس را مــی داد کــه 
در ســطح اول فوتبــال ایــران بدرخشــند؛ امــا جبــر زمانــه 
یــا بی تدبیــری مزمــن تیم هــای دولتــی بــه ســراغ 
ایــن باشــگاه هــم آمــد و حــاال ســرمایه های نفــت هــر 
روز تــاراج می شــوند و تــا کوتاه زمانــی دیگــر نــام و 
نشــانی از ایــن باشــگاه قدیمــی باقــی نخواهــد مانــد و 

نفت هم به سرنوشت ناگوار پاس خواهد پیوست.
  قصه نابودی نفت

قصــه نابــودی نفــت درســت مثــل چنــد باشــگاه 
ــا موضــوع  ــد ســال پیــش و ب ریشــه دار پایتخــت از چن
انتقــال بــه شــهری دیگــر آغــاز شــد؛ گرچــه بــا هجمــه 
انتقــادی رســانه ها علیــه ایــن تصمیــم، نفــت همچنــان 
ــر قضــا  ــه داد و دســت ب ــش ادام ــه فعالیت ــران ب در ته
نتایــج فــوق العــاده ای هــم گرفــت، امــا چــه فایــده کــه 
ــت های وزارت  ــاره سیاس ــاه دوب ــدت کوت ــت م ــا گذش ب
نفــت بــه عنــوان مالــک و متولــی ایــن باشــگاه در بحــث 
تیمــداری حرفــه ای تغییــر کــرد تــا نفتی هــا یــک فصــل 

ــد. عجیــب و غریــب را پشــت ســر بگذارن

  وضعیت اسف بار نفت
مثــل  درســت  پایانــی  هفته هــای  در  تیمــی کــه   
ــه  ــی داشــت ک ــه هتل ــی اداره می شــد ن ــای محل تیم ه
اردو بزنــد، نــه پولــی کــه بــا هواپیمــا از ایــن شــهر بــه آن 
ــر  ــد ســاعت زودت ــازی چن شــهر برود.بازیکنانــش روز ب
ــار  ــع می شــدند، ناه ــم جم ــه شــهر دور ه ــک نقط در ی

ــل  ــا مقاب ــدند ت ــگاه می ش ــی ورزش ــد و راه می خوردن
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــد! ام ــی کنن ــود صف آرای ــف خ حری
خــم بــه ابــرو نیاوردنــد و توانســتند فصــل را بــا جایــگاه 

ــان برســانند. ــه پای ــی ب نســبتا خوب
 تاراج بازیکنان

بازیکنــان نفــت وقتــی دیدنــد مدیــران باشــگاه در خواب 

ــان  ــا تکلیفش ــد ت ــی ندارن ــد و تمایل ــتانی فرورفتن  زمس
را روشــن کننــد، یکــی پــس از دیگــری بــه پیشــنهادات 
رســیده پاســخ مثبــت دادنــد تــا جایــی کــه دیــروز هــم 
ــم  ــی دو تی ــم راه ــن تی ــر ای ــناس دیگ ــره سرش دو چه
ــی  ــره اصل ــب 11 نف ــا از ترکی مطــرح پایتخــت شــدند ت
پارســال تــا االن، بیرانونــد، ســیدجالل حســینی، وحیــد 
ــان  ــی، جدایی ش ــی قربان ــی و عل ــعید لطف ــری، س امی
ــراوان  ــال ف ــه احتم ــع ب ــن جم ــه ای ــود و ب ــی ش قطع
ــی ســیامک کوروشــی  ــده ایمــان مبعل ــد روز آین ــا چن ت
وحیــد شیخ ویســی، ارســالن مطهــری و مهــدی شــیری 
ــا عمــال از ترکیــب 11 نفــره  ــد شــد ت ــز اضافــه خواهن نی

ــوند. ــر ش ــای دیگ ــی تیم ه ــد راه ــال، ۹0 درص پارس
  سرنوشت تیم های ریشه دار

ــوزاندن  ــا س ــته ب ــل گذش ــه فص ــه در دو، س ــی ک تیم
رقبــای خــود نتایجــی گرفــت، فراتــر از انتظــار حــاال تــا 
آســتانه نابــودی پیــش رفتــه و کســی هــم نیســت بــه 
داد ایــن تیــم برســد. البتــه فوتبــال ایــران عــادت دارد 
شــاهد ایــن اتفاقــات باشــد؛ چــون کــم تیــم مثــل نفــت 
ــوء مدیریت  ــر س ــه خاط ــال ها ب ــن س ــه در ای ــود ک نب
این گونــه در ورطــه نابــودی قــرار بگیــرد. فوتبــال ایــران 
بــدون تیم هــای ریشــه داری ماننــد نفــت، دارایــی، بــرق 
شــیراز، شــاهین بوشــهر و ... نمی توانــد بــه آینــده 
ــه  ــه ریش ــی ک ــه درخت ــرا ک ــد؛ زی ــدوار باش ــن امی روش

ــه ســقوط اســت. ــوم ب نداشــته باشــد محک

گزارش کیمیای وطن از نابودی تیم قدیمی فوتبال ایران

نفت، تیمی که سوخت

عــالء عبدالزهــراء کــه ســابقه بــازی در ایــران را دارد در پیامــی 
ــه  ــرد ک ــد ک ــی پرداخــت و تاکی ــای ایران ــاد از تیم ه ــه انتق ب
اگــر میلیاردهــا پــول بــه او بدهنــد، بــار دیگــر بــازی در لیــگ 
 ایــران را انتخــاب نخواهــد کــرد. بــه گــزارش ســایت الممیــز

ــی اســت  ــان عراق ــراء از بازیکن ــالء عبدالزه ع
ــرده  ــه ک ــران را تجرب ــگ ای ــور در لی ــه حض ک
اســت و دو فصــل در تیــم تراکتورســازی تبریــز 
بــه میــدان رفــت؛ امــا نتوانســت بــا ایــن تیــم 

ــد.  ــود نشــان ده ــرد درخشــانی از خ عملک
بــه نظــر می رســد کــه ایــن بازیکــن عراقــی از 
حضــور در ایــران بســیار پشــیمان اســت. او بــا 

منتشــر کــردن یــک ویدیــو در اینترنــت از بازیکنــان عراقــی 
خواســت کــه بــه هیــچ وجــه حضــور در لیــگ ایــران را تجربــه 
نکننــد و خــود او هــم تاکیــد کــرد کــه اگــر بیشــترین رقم هــا 
را بــه او پیشــنهاد دهنــد، هیــچ گاه حاضــر نخواهــد شــد کــه 
ــه  ــی ک ــن عراق ــن بازیک ــدان رود. ای ــه می ــران ب ــگ ای در لی

اکنــون عضــو تیــم باشــگاه پلیــس عــراق اســت در پیامــی که 
ــال  ــه دنب منتشــر کــرد، مدعــی شــد کــه تیم هــای ایرانــی ب
 تخریــب بازیکنــان عــرب و به ویــژه عراقی هــا هســتند 
و ایرانی هــا بــا مــردم عــراق مشــکل دارنــد؛ بــه همیــن خاطر 
ــد  ــه او بدهن ــول ب ــان پ ــا توم ــر میلیارده  اگ
بــار دیگــر بــازی در ایــران را انتخــاب نخواهــد 
از  قبــل  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  کــرد. 
ــراق در جــام ملت هــای  ــر ع ــران براب ــدار ای دی
ــه کنفدراســیون  ــه ب ــا نامــه ای ک آســیا 2015 ب
فوتبــال آســیا نوشــت از دوپینگــی بــودن عــالء 
ــن  ــان آورد و همی ــه می ــخن ب ــراء س عبدالزه
باعــث شــده اســت تــا ایــن بازیکــن عراقــی این گونــه 
ــخنان  ــن س ــرد و چنی ــه دل بگی ــه ب ــران کین ــال ای از فوتب
ــال  ــن ح ــا ای ــان آورد. ب ــر زب ــزی را ب ــی و کینه آمی غیرمنطق
ــه  ــران چ ــراق در ای ــی ع ــم مل ــای تی ــد در بازی ه ــد دی بای

ــع ــد. ربی ــد ش ــتاخ خواه ــک گس ــن هافب ــا ای ــوردی ب برخ

حرف های توهین آمیز هافبک عراقی علیه ایرانی ها
در حالــی کــه علــی منصوریــان، وحیــد امیــری را از نفــت بــرای 
اســتقالل می خواســت ایــن بازیکــن در نهایــت بــا پرســپولیس 
بــه توافــق رســید و پیراهــن ســرخ را بــر تــن کــرد. امیــری روز 
شــنبه بــا انعقــاد قــراردادی 2 ســاله به تیــم فوتبال پرســپولیس 

ــرارداد  ــد ق ــد از عق ــری بع ــد امی پیوســت. وحی
ــر  ــگاران حاض ــع خبرن ــپولیس در جم ــا پرس ب
ــت  ــختی را پش ــرایط س ــن ش ــت: م ــد و گف ش
ــی  ــم مل ــر روی تی ــزم ب ســر گذاشــته ام و تمرک
ــد از  ــوش دادم و بع ــم گ ــدای قلب ــه ن ــود. ب ب
ــه  ــام دادم ب ــواده ام انج ــا خان ــه ب ــورتی ک مش
پرســپولیس پیوســتم. وی ادامــه داد: امیــدوارم 

در پرســپولیس بتوانــم ســال خوبــی را پشــت ســر بگــذارم. مــن 
ــی  ــتم به راحت ــترس نتوانس ــدت اس ــب از ش ــد ش ــن چن در ای
 بخوابــم. خــدا خواســت در ایــن مــاه عزیــز ایــن اتفــاق رخ دهــد 
ــک  ــال نی ــه ف ــات رخ داده را ب ــل اتفاق ــن دلی ــه همی ــن ب و م
باشــگاه  در  را  باشــکوهی  ســال  امیــدوارم کــه  می گیــرم؛ 

 پرســپولیس پشــت ســر بگذاریــم. امیــری افــزود: برانکــو 
ــم  ــن تی ــم در ای ــه بتوان ــدوارم ک ــت و امی ــی اس ــی بادانش مرب
مثمرثمــر باشــم. در ایــن مــدت هــواداران پرســپولیس همیشــه 
بــه مــن لطــف داشــتند و هــر جــا کــه مــن را می دیدنــد، ابــراز 
عالقــه می کردنــد. امیــری دربــاره حواشــی 
ــپولیس  ــتقالل و پرس ــای اس ــود در تیم ه موج
ــر گذاشــتن روی عملکــرد او گفــت: خــدا  و تاثی
ــی  ــایل جای ــن مس ــه ای ــرم ک ــاهد می گی را ش
در زندگــی و شــخصیت مــن نــدارد. زندگــی 
می گــذرد و بایــد تــا می توانیــم بــه مــردم 
کمــک و محبــت کنیــم. جــا دارد در اینجــا 
ــن  ــل از م ــه نق ــا ب ــی جاه ــه خیل ــم ک ــکر کن ــانه ها تش از رس
مصاحبه هایــی را منتشــر کردنــد، امــا بــاز هــم ناراحــت نشــدم؛ 
چــرا کــه آن هــا هــم بــرای گــرم بــودن بازارشــان نیــاز بــه ایــن 
ــه دادم  ــه راهــم ادام ــر و آرامــش ب ــا صب ــد. ب ــا دارن  مصاحبه ه

و باعث عصبانیتم نشدند.

»وحید امیری« با پرسپولیس قرارداد 2 ساله بست

ــده  ــو 2016 در مــدت زمــان باقی مان کمیتــه برگــزای رقابت هــای پارالمپیــک ری
 بــه شــروع ایــن بازی هــا، در تــالش اســت تــا فرهنــگ عمــوم جامعــه 
را دربــاره افــراد دارای معلولیــت تغییــر دهــد. بــه گــزارش فدراســیون ورزش های 
جانبــازان و معلــوالن در فاصلــه کمتــر از ۹0 روز بــه برگــزاری ایــن رویــداد بــزرگ 
ــو، محــل برگــزاری مســابقات ایجــاد شــده و ده هــا هــزار  ــی در ری مــوج مثبت
داوطلــب از میــان عمــوم مــردم در حــال آمــوزش بــرای چگونگــی پاســخگویی 
بــه نیازهــای ورزشــکاران دارای معلولیــت هســتند. در مــاه اوت، آمــوزش بیــش 
از 100 هــزار نفــر کامــل خواهــد شــد و از ایــن طریــق آگاهــی عمومــی  دربــاره 
ــتر  ــده بیش ــراد یادش ــد. اف ــش می یاب ــت افزای ــراد دارای معلولی ــای اف نیازه
ــتند  ــب هس ــای داوطل ــا و نیروه ــده بازی ه ــی برگزارکنن ــان کادر اجرای  از کارکن
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــن روش ب ــا بهتری ــرای دوره ه ــی ب ــوای آموزش و محت
 نیازهــای گروه هــای مختلــف معلولیتــی اعــم از فلــج مغــزی، نابینایــان 
ــد  ــی خواه ــمی و حرکت ــای جس ــایر معلولیت ه ــنوایان و س ــان، ناش و کم بینای
بــود. »بریلــو«، مدیــر آموزشــی دوره هــای یادشــده، در ایــن خصــوص می گویــد: 
ــه  هــدف از برگــزاری ایــن دوره هــا تنهــا آمــوزش نیســت؛ بلکــه می خواهیــم ب
ــاره افــراد معلــول  نوعــی تغییراتــی در فرهنــگ و نگــرش عمومــی جامعــه درب

ایجــاد کنیــم.

 تالش برزیل 
برای تغییر نگرش جامعه به افراد معلول

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تکذیب جدایی علی محمدی از سپاهان یکشنبـــــه  23 خردادماه 61395
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ایران به دنبال میزبانی اسکی چمن قهرمانی جهان
کنگره فدراسیون جهانی این رشته در زوریخ  تکلیف میزبانی رقابت های قهرمانی جهان اسکی چمن ۲۰۱۷ )بزرگساالن( در فصل پاییز و در 

که تکلیف میزبان این رقابت ها در سال ۲۰۱۷ در فصل  گزینه داوطلب برای این رقابت ها ایران و اتریش هستند  مشخص خواهد شد. دو 
کنگره فدراسیون جهانی اسکی در زوریخ مشخص خواهد شد. پاییز در 

پینگ پنگ بــاز المپیکــی ایــران، نوشــاد عالمیــان کــه در قالــب تیــم ملــی تنیــس روی میــز و 
همــراه بــا بــرادرش نیمــا و نــدا شهســواری، دو پینگ پنگ بــاز دیگــر المپیکی کشــورمان در کمپ 
تمرینــی چیــن شــرکت کــرده اســت، طــی گفت وگــوی کوتــاه بــا خبرنــگار مهــر از برنامه هــای 
اجــرا شــده در ایــن کمــپ ابــراز رضایــت کــرد: بــا تمریناتــی کــه در ایــن کمــپ برگــزار کردیــم، 
ــو رســیده ایم. وی کــه از 1۴  ــرای حضــور در المپیــک 2016 ری ــه ســطح بهتــری از آمادگــی ب ب
خردادمــاه همــراه بــا نیمــا عالمیــان و نــدا شهســواری تمریناتــش را در کمــپ تمرینــی چیــن 
 آغــاز کــرد، گفــت: تــا بــه امــروز روزانــه 2 جلســه تمرینــی صبــح و عصــر در ایــن کمــپ برگــزار 
ــا، در  ــر م ــم. عــالوه ب ــن کرده ای ــل لطــف هللا نســبی و ســیما لیموچــی تمری ــر نظــر جمی و زی
ایــن کمــپ از کشــورهای دیگــر هــم بازیکــن حضــور دارد. نماینــده تنیــس روی میــز ایــران در 
المپیــک ریــو کــه تجربــه حضــور در المپیــک لنــدن را هــم دارد، ادامــه داد: دو بازیکــن از ســوئد 
و یــک بازیکــن از روســیه هــم در کمــپ تمرینــی چیــن حضــور دارنــد. در کنــار ایــن بازیکنــان 
تمرینــات خوبــی را انجــام دادیــم و آمــاده شــدیم تــا در مســابقات تــور جهانــی ژاپــن شــرکت 
کنیــم. بعــد از مســابقات ژاپــن، حضــور در دو مســابقات تــور جهانــی دیگــر کــه در کــره جنوبــی 

و کــره شــمالی برگــزار می شــود را هــم در برنامــه داریــم. 
ــران در کمــپ تمرینــی چیــن کــه از 1۴ خردادمــاه آغــاز  ــازان المپیکــی ای حضــور پینگ پنگ ب
شــده تــا 2۴ خردادمــاه ادامــه خواهــد داشــت. مســابقات تــور جهانــی ژاپــن طــی روزهــای 26 

تــا 30 خردادمــاه در توکیــو برگــزار می شــود. ربیــع

 تمرینات خوبی کنار بازیکنان سوئد و روسیه 
انجام دادیم

مسابقات یورو ۲۰۱6

یکشنبه 23 خرداد 1395

 23:30 اوکراین-آلمان

دوشنبه 24 خرداد 1395

دوشنبه 24 خرداد 1395

 23:30 ایتالیا-بلژیک

20:30 ایرلند شمالی-لهستان

17:30 کرواسی-ترکیه

 17:30 جمهوری چک-اسپانیا

20:30 سوئد-ایرلند جنوبی
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حتما بخوانید!
تصمیم قطعی 3 کشور برای ساخت ...

 
سرویس گردشگری

 آذین عطریان

ــوع  ــن ن ــی از چندی ــهری، یک ــگری ش گردش
زیرســاخت های  ایجــاد  صــورت  در  کــه  اســت  گردشــگری 
ــری  ــش موث ــهری نق ــق ش ــعه رون ــد در توس ــود می توان الزم خ
ــال  ــهری در ح ــی ش ــون زندگ ــه اکن ــژه اینک ــد؛ به وی ــته باش داش
ــه  ــادر ب ــهری ق ــگری ش ــت و گردش ــی اس ــای اجتماع دگرگونی ه
ــا  ــت. امیررض ــن دگرگونی هاس ــل از ای ــای حاص ــع ناهنجاری ه رف
صفایــی، کارشــناس ارشــد برنامه ریــزی گردشــگری می توانــد بــه 
خوبــی ایــن شــاخه از گردشــگری را معرفــی کنــد. گفت وگــوی زیــر 
ــان  ــژه در شــهر اصفه ــه وی ــاره اهمیــت گردشــگری شــهری، ب درب

اســت.
ــهر  ــک ش ــگری در ی ــای گردش ــود جاذبه ه ــما، وج ــر ش ــه نظ ب
می توانــد آن را بــه عنــوان شــهری توریســتی معرفــی کنــد؟

امــروزه گردشــگری شــهری را یکــی از عوامــل مهــم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و رفاهــی شــهر و شهرنشــینان می داننــد؛ بــه 
همیــن دلیــل مســئوالن امــور گردشــگری و شــهری در پــی ارتقــا 
ــا و گســترش  ــن ارتق ــن وجــود ای ــا ای ــد. ب و گســترش آن برآمدن
ــی  ــی، فرهنگ ــاختاری، سیاس ــژه س ــرایط وی ــاد ش ــتلزم ایج مس
و اجتماعــی اســت. تنهــا پیشــینه کهــن شــهر، میــراث گرانبهــای 
فرهنگــی و تاریخــی، اماکــن تفریحــی و ســرگرمی فــراوان و نظایــر 
ــب  ــهری و جل ــگری ش ــه گردش ــت در عرص ــرای موفقی ــا ب این ه
ــهر  ــر ش ــت ه ــرط موفقی ــتین ش ــت. نخس ــی نیس ــگر کاف گردش
در توســعه گردشــگری شــهری، وجــود زیرســاخت های مناســب 
ــی  ــای سیاس ــه در عرصه ه ــه و مدبران ــت عاقالن ــهری و مدیری ش
فرهنگــی و اجتماعــی و ماننــد این هاســت. دومیــن شــرط بــرای 

تضمیــن موفقیــت، سیاســت توســعه گردشــگری شــهری، نظــم 
ــای شــهر و ایجــاد تســهیالت و  ــش جاذبه ه و نســق دادن و آمای
ــش  ــش از پی ــا را بی ــه جاذبه ه ــه دسترســی ب ــی اســت ک امکانات

آســان ســازد.
ــرش گردشــگران  ــت در پذی ــرای موفقی ــک شــهر گردشــگرپذیر ب ی

ــد؟ ــته باش ــی داش ــه ویژگی های ــد چ بای
بایــد  شــهر  باشــد.  داشــته  جــذاب  ســیمایی  بایــد  شــهر 
ــه  ــز در زمین ــد و رقابت آمی دســت کم دارای بعضــی عناصــر نیرومن
ــعه  ــار از توس ــورد انتظ ــع م ــد. مناف ــردی باش ــای جهانگ فرآورده ه
توریســم شــهری بایــد فراتــر از هزینه هــای آن در درازمــدت باشــد.

آیا گردشگری شهری از دیگر انواع گردشگری جداست؟
ــوان از اقســام  ــه ســادگی نمی ت موضــوع گردشــگری شــهری را ب
ــی، تاریخــی و  ــر گردشــگری به خصــوص گردشــگری فرهنگ دیگ
ــورد  ــط م ــوارد محی ــن م ــیاری از ای ــرا در بس ــرد؛ زی ــدا ک کاری ج
بازدیــد، اســتقرار و تفــرج گردشــگر، همــان محیطــی اســت کــه در 

ــود.  ــد می ش ــر آن تاکی ــهری ب ــگری ش گردش
ــهری  ــگری ش ــد گردش ــاخت برن ــوان س ــا عن ــئله ای ب ــون مس اکن
مطــرح شــده اســت؛ بــه نظــر شــما ســاخت برنــد شــهری تــا چــه 

ــد؟ ــر باش ــگری موث ــعه گردش ــد در توس ــزان می توان می
مســئوالن شــهرها در پــی ایجــاد بناهــای نمادیــن و آشــکار اغلــب 

 بــه ارایــه کمک هــای مالــی کالن و ســاخت بناهــای معتبــر 
 و مجلــل - بــه منظــور ارزش بخشــی بــه ســرگرمی ها و تفریحــات

گردشــگری، پذیرایــی و اعتــالی فرهنــگ - اقــدام می کننــد. بایــد 
اعتــراف کــرد کــه بســیاری از بناهــای نمادیــن یــک شــهر، از ابتــدا 
ــه منظــور گردشــگری ســاخته شــده اند و بعدهــا ایــن خصلــت  ب
ــن  ــر دروی ــس، پرات ــل در پاری ــرج ایف ــد ب ــد؛ مانن ــدا کرده ان را پی
ــان  ــیدنی و…. متخصص ــرای س ــدو، اوپ ــد در اورالن ــنی ورل دیس
 جامعــه  اروپــا تاکیــد می کننــد کــه »بــه دلیــل ســرعت ارتباطــات
افزایــش ســطح فرهنــگ شــهروندان و بهبــود ســطح زندگــی آنــان 

گردشــگری ســال های آتــی، گردشــگری شــهری خواهــد بــود.
ــه  ــا ب ــول قرن ه ــه در ط ــی ک ــود جاذبه های ــا وج ــان ب ــا اصفه آی
دســت آورده اســت، در حیطــه گردشــگری شــهری بــه خوبــی عمــل 

کــرده اســت؟
در یــک ســال اخیــر اصفهــان از نظــر گردشــگری شــهری توانســته 
نمــره قبولــی بگیــرد کــه یکــی از نشــانه های خــوب جــذب 
گردشــگر نــوروز ۹۵ اســت. شــهرداری بــا تمــام تــوان بــا تبلیغــات 
خالقیــت و زیباســازی شــهری، افتتــاح پــروژه آکواریــوم، جشــنواره 
شــهر رویاهــا، ســیرک، برنامه هــای شــاد هفتــه اصفهــان )مشــابه 
طــرح فســتیوال ها در دنیــا(، همایــش و کنگره هــای موفــق 
ــان  ــدان نقــش جه گردشــگری، زیباســازی و حــل مشــکالت می
ــگری  ــرمایه گذاران گردش ــرای س ــز ب ــرش قرم ــی، ف ــار تاریخ  و آث
مثــل  موفــق  از جشــنواره های  اصفهــان  و حمایــت شــهردار 
محمدآبــاد جرقویــه و اتحــاد و همدلــی بیــن مدیــران گردشــگری 
ــگران  ــران، گردش ــهرهای ای ــایر ش ــه س ــبت ب ــت نس ــهر توانس ش
ــد. ــتر کن ــه روز بیش ــا را روزب ــت آن ه ــذب و رضای ــتری را ج بیش

 کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

تنها پیشینه کهن شهر برای جلب گردشگر کافی نیست

ــدی ســرمایه گذاران  ــران از عالقه من ــداران ای ــه هتل رییــس جامع
کشــورهای ترکیــه، جمهــوری آذربایجــان و ایتالیــا بــرای ســاخت 
ــرارداد رســمی  ــک ق ــون ی ــران تاکن ــر داد. ای ــران خب ــل در ای هت
ــر  ــن کشــور ب ــرده و ســرمایه گذاران ای ــه امضــا ک ــا کشــور ترکی ب
ایــن اســاس متعهــد شــده اند ظــرف 7 تــا ۱۰ ســال، ۱۰ هتــل در 
ــران  ــراث فرهنگــی و گردشــگری ای ــران بســازند. ســازمان می ای

آذربایجــان  جمهــوری  بــا  نیــز  به تازگــی 
مذاکراتــی داشــته کــه آن هــا نیــز بــرای 
آمادگــی  اعــالم  تــا ۵ هتــل  ســاخت 3 
 کرده انــد و آن طــور کــه ســلطانی فر گفتــه

بــه زودی کار خــود را در ایــران آغــاز می کننــد. 
شــرکت اماراتــی »روتانــا« نیــز از حــدود 
ــهد  ــل در مش ــاخت هت ــش، س ــال پی  دو س
را آغــاز کــرده اســت و طبــق اظهــارات مدیــر 
ایــن مجموعــه، پــروژه  احــداث ایــن هتل هــا 

ــرارداد  ــران ق ــه ســرانجام برســد. ای ــد ب ــا امســال بای ــران ت در ای
ــرای  ــان ب ــر« آلم ــروه هتل هــای »اشــتاینگن برگ ــا گ دیگــری ب
ــرمایه گذاری  ــرای س ــا ب ــر دارد. خارجی ه ــل دیگ ــاخت ۱۰ هت س
در بــازار بکــر ایــران پــس از برجــام بیشــتر تمایــل نشــان دادنــد. 

 تصمیــم دولــت ایــران بــر آن اســت کــه تــا ســال ۲۰۲۵ میــالدی
تعــداد هتل هــای چهــار و پنــج ســتاره را دســت کم بــه ۴۰۰ واحــد 
ــران  ــداران ای برســاند. جمشــید حمــزه زاده، رییــس جامعــه هتل
ــال  ــه در ح ــی ک ــرمایه گذاران خارج ــع س ــان جم ــت:  از می گف
ــان  ــوری آذربایج ــه و جمه ــتند، ترکی ــران هس ــازار ای ــی ب  ارزیاب
ــن از  ــتند. وی همچنی ــر هس ــه جدی ت ــا از هم ــا، ایتالی و در اروپ
تمایــل برخــی برندهــای مطــرح هتلــداری 
ــا  ــزود: آن ه ــر داد و اف ــران خب ــازار ای ــه ب ب
ــا  ــد؛ ام ــدام جــدی انجــام نداده ان ــوز اق هن
ــتند.  ــران هس ــرایط ای ــی ش ــال ارزیاب در ح
مطــرح  دانشــگاه های  بعضــی  البتــه 
مثــل »لــوزان« ســوییس بــرای ایجــاد 
ایــن  هتلــداری  دانشــکده   از  شــعبه ای 
عالقــه کرده انــد  ابــراز  ایــران  در   کشــور 
ــون از  ــه  او، تاکن ــه گفت ــر هســتند. ب و پیگی
ســوی هتل هــای زنجیــره ای حــدود ۴۰ زمیــن و ســاختمان هتــل 
کــه قابلیــت اجــرای طــرح توســعه را دارنــد بــرای مشــارکت بــا 
ســرمایه گذاران خارجــی و داخلــی پیشــنهاد شــده کــه در قالــب 

ــع ــد. ربی ــد ش ــه خواه ــرمایه گذاری ارای ــته های س بس

تصمیم قطعی 3 کشور برای ساخت هتل در ایران
بــا مناســبت های مذهبــی   خالقیــت شــهری در برخــورد 
و عرفــی جامعــه نیــز قابلیــت ارایــه روش هــای بدیــع را دارد. 
ــن  ــر جدیدتری ــارک رمضــان، خب ــاه مب ــول م ــا حل ــان ب همزم
جریمه هــا درخصــوص روزه خــواری و روزه خــواران و واحدهــای 
فروشــنده  اغذیــه در ســاعات خــاص بــه گــوش مــردم 

می رســد. 
صــرف نظــر از درســت یــا غلــط بــودن ایــن 
ــن  ــا ای ــه ب ــت در مواجه ــا خالقی برخورده
ــی  ــل بررس ــهری قاب ــوزه  ش ــایل در ح مس
اســت؛ بــه عنــوان مثــال شــهرداری تهــران 
کــه هــر ســاله بــا معضــل بســتن یــا 
ــارک  بازگذاشــتن آب ســردکن ها در مــاه مب
رمضــان مواجــه بــود، در ســال گذشــته 
ــا توجــه  ــه در آن ب ــاده کــرد ک طرحــی را پی

بــه مجوزهــای شــرعی درخصــوص شــهروندانی کــه تــوان یــا 
ــا  ــوی آبخوری ه ــرو جل ــد، در مت ــن را ندارن ــرایط روزه گرفت ش
ــه دســت مســافر  ــا ســاک ب ــراد ســالمند ی ــی از اف ماکت های

ایــن  بــه  و  مــن مســافرم  نوشــته  آن  روی  و  داده  قــرار 
 علــت نمی توانــم روزه بگیــرم یــا بــا قــرار دادن پارتیشــن

محل هایــی پوشــیده بــرای صــرف غــذای اشــخاصی کــه 
ــه روزه گرفتــن نیســتند، مشــخص  ــه علــل متفــاوت قــادر ب ب
کــرده و بــا ایــن کار توانســته هــم شــخصی کــه بــه هــر علــت 
ــوم  ــد عم ــرد را از دی ــته روزه بگی نمی توانس
ــد و هــم رأفــت اســالمی  روزه دار پنهــان کن
ــی  ــه خوب ــردم را ب ــه  م ــا هم ــورد ب در برخ
ــه  ــان ک ــالق اصفه ــهر خ ــد. ش ــان بده نش
ــان  ــا میزب ــی فصل ه ــاله در تمام ــه س هم
مســافران و توریســت هایی از کشــورهای 
نیــز می توانــد در مــاه  مختلــف اســت 
ــت  ــر رف ــای پ ــان در محل ه ــارک رمض مب
آب ســردکن ها  پوشــاندن  بــرای  آمــد   و 
ــه  ــکلی خالقان ــه ش ــا ب ــرح زیب ــن ط ــی ها از ای و اغذیه فروش
اســتفاده و انعــکاس ایــن حرکــت خداپســندانه را در تک تــک 

شــهروندان و گردشــگران مشــاهده کنــد. ایمنــا

تاالر اشرف اصفهان
  آیدین بهاری یکــی از بناهــای کمتــر شــناخته شــده 
ــده شــده  ــر دی ــم کمت ــر بگویی ــا بهت ی
ــل  ــه دلی ــاالر ب ــن ت ــت. ای ــرف اس ــاالر اش ــان ت اصفه
اینکــه در محوطــه بــاغ اســتانداری اصفهــان واقــع شــده 
ــارج  ــوم خ ــترس عم ــه از دس ــت ک ــت، سال هاس اس
ــا  ــاالر زیب ــن ت ــد ای ــی می توان ــدرت کس ــه ن ــت و ب  اس

را از نزدیک تماشا کند. 
ــود ــده می ش ــرف نامی ــاالر اش ــام ت ــه ن ــه ب ــی ک  عمارت

باقی مانــده کاخ هــای عصــر صفــوی اســت کــه در 
دیگــری  قصرهــای  کنــار  در  دولت خانــه  منطقــه 
ــت، کاخ  ــت بهش ــیده، کاخ هش ــاالر سرپوش ــون ت همچ
پشــت مطبــخ رکیب خانــه و تــاالر تیمــوری مجموعــه ای 
از کاخ هــای باشــکوه آن روزگار را تشــکیل مــی داده 
اســت. بــه عبارتــی از تــاالر اشــرف بــه منظــور ســکونت 
ــاه و حــرم ســلطنتی اســتفاده می شــده اســت.  پادش
 ســاخت تــاالر اشــرف در زمــان شــاه عبــاس دوم آغــاز 
و در زمــان شــاه ســلیمان کامــل شــد. در حــال حاضر از 
آن عمــارت مجلــل یــک تــاالر نفیــس بــزرگ و دو اتــاق 
ــده اســت.  ــی باقــی مان ــاالر اصل ــن ت کوچــک در طرفی
درهــای اصلــی و پنجره هــای تــاالر اشــرف کــه به ســمت 
جنــوب بــاز می شــود بــه احتمــال زیــاد در دوره پهلــوی 
ــده  ــای مان ــر ج ــات ب ــت و تزیین ــده اس ــازی ش بازس
ــت؛  ــرد اس ــس و منحصربه ف ــیار نفی ــاالر بس ــن ت در ای
 تزییناتــی همچــون گچبــری بــا نقــوش هندســی و گل 
ــالکاری  ــی، ط ــوش گیاه ــا نق ــی ب ــه چین ــه، الی و بوت
تنگ بــری، قطاربنــدی و در ســر درب ورودی آن بــا 
ــه صــورت برجســته کار  ــی شــده ب ــره چین آجرهــای گ
ــن  ــات ای ــه تزیین ــزی ک ــاید آن چی ــت. ش ــده اس ش
ــت  ــی اس ــوه مقرنس های ــد، انب ــاوت می کن ــا را متف بن
ــد آن کار شــده و در  ــی و بلن ــر روی ســقف ضرب ــه ب ک
میــان هــر مقرنــس یــک گل ســنتی بــا تکنیــک الیــه 
چینــی طــالکاری شــده بــه چشــم می خــورد و در 
ــه مهــر(  ــاالر اصلــی شمســه ای گــردان )گردون مرکــز ت
ــان  ــیدی تاب ــون خورش ــدار، همچ ــی پیچ ــعاع طالی ش

می درخشــد. 
ــرف  ــاالر اش ــی در ت ــار مرمت های ــر دوران قاج در اواخ
صــورت گرفــت و از ویرانــی کامــل نجــات یافتــه اســت. 
در اوایــل جنــگ جهانــی اول بیــن ســال های ۱۹۱۴ تــا 
۱۹۱8 میــالدی تــاالر اشــرف بــه انبــار تبدیــل و یکــی از 

واحدهــای نظامــی در آن مســتقر شــد. 
نکتــه جالــب اینکــه در همیــن ســال ها تمــام تزیینــات 
ســقف ایــن تــاالر را زیــر گــچ پنهــان می کننــد کــه خــود 
ــا  ــده و بعده ــا می ش ــوش زیب ــن نق ــظ ای ــبب حف س
طالکاری هــا   ۱3۰۹ و   ۱3۰8 ســال های  حــدود   در 
خــارج گــچ  الیــه  زیــر  از  آن  تزیینــات   و 

 می شود.

گشت و گذار

 برگزاری جشن رمضان 
در استان اصفهان

معــاون قــرآن و عتــرت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــی، معــاون  اســتان اصفهــان، حجــت  االســالم ابوالفضــل یعقوب
قــرآن و عتــرت اداره  کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهــان اظهــار کــرد: بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان، جشــن 
ــگ  ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــت ق ــت معاون ــه  هم ــان ب  رمض
و ارشــاد اســالمی در ۱۰ اســتان کشــور برگــزار خواهــد شــد. 
ــی  ــای تلویزیون ــا برنامه ه ــراه ب ــزود: جشــن رمضــان هم وی اف
ــنبه ۲۲  ــی از روز ش ــوع قرآن ــا موض ــری ب ــار هن ــگاه آث و نمایش
ــا پایــان  خــرداد در اســتان اصفهــان آغــاز شــد و ایــن جشــن ت
مــاه مبــارک رمضــان در ۲3 شهرســتان اســتان اصفهــان ادامــه 
 خواهــد داشــت. یعقوبــی بیــان کــرد: شــب های شــعر، خاطــره 
علمــی  نشســت های  قرآنــی،  قصــص  داستان ســرایی   و 
و فرهنگــی بــا موضــوع قــرآن و عتــرت، تجلیــل از فعــاالن 
قــرآن و عتــرت، اکــران فیلم هــای کوتــاه و بلنــد، جلســات 
نهج البالغــه و  قــرآن  مســابقه  قــرآن،  در  تدبــر  و   تفســیر 
خیابانــی  تئاترهــای  اجــرای  قرآنــی،  محافــل  و   مراســم 
و نمایشــگاه قــرآن و عتــرت از دیگــر برنامه هــای جشــن رمضــان 

است.

 تخفیف ویژه برای ناشران 
بخش دیجیتال نمایشگاه قرآن

تعرفــه ثبت نــام بــرای ناشــران بخــش دیجیتــال بیســت و 
چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی قرآن بــا موافقت معــاون قرآن 
و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کاهــش یافت. ناشــران 
بخــش رســانه های دیجیتــال بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بین 
ــع ۹۰  ــر مرب ــه ازای هــر مت ــد ب ــون بای ــم تاکن ــرآن کری ــی ق الملل
 هــزار تومــان پرداخــت می کردنــد کــه بــا موافقــت معــاون قــرآن 
ــغ کاهــش  ــن مبل ــگ و ارشــاد اســالمی ای ــرت وزارت فرهن و عت
ــا ناشــرانی اســت کــه  یافــت. اولویــت جانمایــی در نمایشــگاه ب
ــه همیــن  ــد؛ ب ــام و تکمیــل مــدارک کنن ــه ثبت ن ــر اقــدام ب زودت
منظــور ناشــران دیجیتــال می تواننــد بــرای انجــام ثبت نــام 
 بــه ســایت http://register.tibf.ir مراجعــه کننــد. بیســت 
و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی قــرآن کریــم بــا شــعار »بــه 
ــاه در مصــالی  ــا 8 تیرم ــاه ت ــرآن« از ۲۴ خردادم ــم ق ســوی فه
ــا ۲3 و 3۰  ــاعت ۱8 ت ــی)ره( از س ــام خمین ــرت ام ــزرگ حض ب

دقیقــه برگــزار خواهــد شــد.

 برگزاری مسابقه اینترنتی 
»روزهای میهمانی«

مســابقه اینترنتــی قرآنــی »روزهــای میهمانــی« بــه صــورت 
می شــود. کاربــران  برگــزار  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  روزانــه 
بــه  روز  در هــر  ایــن مســابقه می تواننــد  در  بــرای شــرکت 
 »صفحــه رمضــان تبیــان« مراجعــه کننــد و ســواالت آن روز 
را مشــاهده و تــا پایــان وقــت همــان روز، پاســخ های خــود را در 

فــرم مربوطــه، ثبــت و ارســال کننــد.

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه۹۴۰۱۰۰۰3۵۲۲۰۵8۴۴ شماره پرونده ۹3۰۹8867۹3۴۰۰۱۲8شماره بایگانی شعبه 
۹3۰7۵۵تاریخ تنظیم ۹۵/۲/3۰ پیرو آگهی های منتشر شده در جراید بدین وسیله به محکوم 
علیه آقای محسن معینی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد.چون وفق دادنامه شماره 
۹3/۲۱36صادره از شعبه ۲۲ خانواده محکوم به پرداخت نفقه 33/37۴/۰۰۰ریال در حق خانم 
زهرا مهدوی ونیم عشر ودولتی شده اید ظرف ۱۰روز از انتشار این آگهی مهلت دارید به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دوایر اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲۲دادگاه عمومی حقوقی شعبه ۲۲دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

– ناصر براتی  م الف66۱۵
آگهی ابالغ 

بایگانی  ۹۵۰۹۹8۰363۲۰۰۱۹6شماره  پرونده  شماره  خواست۹۵۱۰۴6۰363۲۰۰۰۰3  در  شماره 
شعبه ۹۵۰۱۹7تاریخ تنظیم۹۵/۲/۲۱در پرونده کالسه ۹۵۰۱۹7 شعبه ۱3دادیاری دادرسی عمومی 
رضا  علی  آقای  علیه  اسماعیل  فرزند  صادقی  الهام  خانم  شکایت  موضوع  اصفهان  وانقالب 
جعفریان فرزند عبد الحسین   دائر برایراد صدمه بدنی  عمدی وتوهین مطرح نموده است که 
در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده.نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده ۱7۴قانون آیین دادرسی کیفری ۱3۹۲مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی شود 
تا متهم از تاریخ نشرآگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضهن اعالمی نشانی 
کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارده ودفاع از خود حاضرگردد در صورت عدم حضوردادسرا 

تصمیم مقتضی را اتخاذ  خواهد نمود .هزینه نشر به عهده دادگستری می باشد 
دادیار شعبه ۱3دادسرای عمومی وانقالب اصفهان .مجتمع شهید توالیی. مهدی جعفری م الف 
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جعفری  زهرا  طرفیت  به  بصروای  فرزانه  خواست  در  موجب  به  نماید  می  اعالم  بدینوسیله 
واحمدرضاوخدیجه ونجمه وفاطمه وکبری وزینب وفرشته ومهدی همگی بصروای قرار تحریر 
ترکه مرحوم حسین بصراوی طی شماره ۲۰۵-۹۵/۲/۲8در شورای حل اختالف صادر ووقت اجرا 
قرار ساعت 3:3۰ عصر مورخ ۹۵/۵/۱3 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها 
،بستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شود در 
محل مذکور درمحل این شورا واقع درشهرستان اصفهان باآدرس اصفهان–خ رحیم ارباب روبه روی 

مدرسه نیلی پور –حاضر شوند عدم حضور وقت مدعوین مانع اجرای قرارنخواهدبود . 
دفتر شعبه۴۲ شورای حل اختالف اصفهان  م الف 6۵73

اجراییه 
بایگانی  شماره   ۹3۰۹۹8۰3۵۱۵۰۱۰6۱  : پرونده  ۹۵۰۱۰۴۲3۵۱۵۰۰۱۱۰شماره   : اجرائیه  شماره 
شعبه:۹3۱۱3۲تایخ تنظیم :۹۵/۲/3مشخصات  محکوم له:ردیف ۱ نام:کامران  نام خانوادگی 
:رضوی زاده نام پدر:ابوالحسن  نشانی :شهرستان اصفهان  خ نظر شرقی ک زارعی )آسیاب(
بن صهبا مجتمع آهنگ واحد ۱۰ –مشخصات محکوم علیه :ردیف ۱نام:محمود  نام خانوادگی 
اجرای حکم  درخواست  به:به موجب  المکان  -محکوم  :مجهول  نشانی  :باقر  پدر  نام  :غالمی 
به پرداخت ۱:  -/۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰لاير  شماره ۹۴۰۹۹7۰3۵۱۵۰۰3۹۴ محکوم علیه محکوم است 
از تاریخ سر رسید چک )۹۱/۱/۱۹(تازمان وصول  بابت اصل خواسته ۲:  خسارت تاخیر تادیه 
-/3۰/۰6۰/۰۰۰لاير  مبلغ    :3 مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  تغییر شاخص  مبنای  بر  محاسبه 
بابت  هزینه دادرسی در حق محکوم له )ابتدا در مرحله اجرا مابه التفاوت هزینه دادرسی به 
مبلغ -/۲8/۰6۰/۰۰۰لاير از محکوم له اخذ گردد(۴-نیم عشر حق دولتی .محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ۱۰روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد)ماده 3۴قانون اجرای 
احکام( ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف 3۰روز  کلیه 
اموال خود راشامل تعدادیا مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان  نزد بانکها وموسسه های مالی واعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه امالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی 
اجرای  نحوه  قانون  بازداشت می شود )ماده 8و3  له  به در خواست محکوم  واال  نمادید  ارائه 
محکومیت مالی ۱3۹۴(۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر بر دارد)ماده 3۴قانون اجرای احکام مدنی وماده 
۲۰ق.م وماده ۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴  ( ۵- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو به انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد 

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود)ماده ۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(6-چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت 3۰روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط  محکوم علیه خواهد بود )تبصر۱ ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱3۹۴(  .رای دادگاه :آقای کامران رضوی زاده فرزند ابوالحسن به طرفیت محمود غالمی 
فرزند باقر دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره 
7۰۱7۰۱-۱3۹۱/۱/۹از جاری ۰۱۰3۲۹۲۴۴۵۰۵به عهده بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی 
وتاخیرتادیه تقدیم نموده است خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده 
وایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده است با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به 
مواد ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی وتبصره 
الحاقی ماده ۲قانون صدور چک واستفساریه  آن خوانده را به پرداخت یک میلیارد بابت اصل 
خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تازمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی 
بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید وکلیه خسارت دارسی از جمله هزینه دادرسی پس از وصول 
از خواهان در زمان اجرا در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف ۲۰روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه وسپس ظرف ۲۰روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 

اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد 
رئیس شعبه۱۵دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –محمد رضا راجی -م الف6۵86

مفادآراء
اراضی و ساختمانهای فاقد  نامه قانون تعیین تکلیف  آئین  آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 

سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
۱-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۰6۵ – ۹۵/۱/۲۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  رحمت اله رستمی فریدنی فرزند رضا 
قلی بشماره شناسنامه ۱۹۲ صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه به مساحت ۲3.۵۰ متر مربع 
پالک ۲۵۹۱ فرعی از ۲38 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۲38 اصلی واقع در 

فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای قربانعلی اصالنی محرز گردیده است.
۲-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱۰7 – ۹۵/۲/7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا کاظمی فرزند رضا علی بشماره 
شناسنامه ۱8۲ صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۱۵۵ متر مربع پالک ۴6۹ 
فرعی از ۲3۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲ فرعی از ۲3۱ واقع در فریدونشهر ، وحدت آباد 
خریداری از مالکین رسمی آقایان محمد هاشم و علی اصغر هر دو محمدی محرز گردیده است. 
3-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱33- ۹۵/۲/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
باتوانی فرزند محمد بشماره  ابراهیم  آقای  فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شناسنامه ۲۱6 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۱۵6.7۰ متر مربع پالک ۲۵۹3 
فرعی از ۲38 اصلی مفروز  و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۲38 اصلی واقع در فریدونشهر 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی آقایان درویش رحیمی و رضا میکالنی و محمد میکالنی 

و وراث حیدر میکالنی محرز گردیده است.
۴-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱3۴ – ۹۵/۲/۱۴ هیات اول قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم شهر بانو خدادادی فرزند نبی اله بشماره شناسنامه ۱7۴۹ صادره 
از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۲8.۹۰ متر مربع پالک 
۲۲7 فرعی از ۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۱ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در فریدونشهر 
، شهر برف انبار ، محله خمسلو خریداری از مالکین رسمی آقایان صدرا یبلوئی خمسلوئی و 

مصطفی یبلوئی محرز گردیده است.
۵-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱3۵ – ۹۵/۲/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
غالمحسین  فرزند  شیرزادی  حامد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون 
بشماره شناسنامه ۱۱۲۰۰8۹8۹۱ صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۴۲8.۹۰ متر مربع پالک ۲۲7 فرعی از ۲۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ 
فرعی از ۲۲ اصلی واقع در فریدونشهر ، شهر برف انبار ، محله خمسلو خریداری از مالکین رسمی 

آقایان صدرا یبلوئی خمسلوئی و مصطفی یبلوئی محرز گردیده است.
6-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱36- ۹۵/۲/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند رضا  بشماره  آقای محمد بسطامی  بالمعارض متقاضی  مالکانه  فریدون شهر تصرفات 
شناسنامه ۹7صادره از فریدونشهر در یک باب خانه  به مساحت 7۹۰.۲۰ متر مربع پالک ۲7۰ 
، روستای میدانک دوم  واقع در فریدونشهر  از پالک ۲7۰ اصلی  اصلی مفروز و مجزی شده 

خریداری از مالک رسمی آقای شفیع بسطامی محرز گردیده است.
7-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱6۱ – ۹۵/۲/۲۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بهار لوئی فرزند ولی اله   بشماره 
شناسنامه ۱۲8صادره از شهر کرد  در یک باب خانه  به مساحت ۲87.۵۰ متر مربع پالک ۱۰۲ 
فرعی از ۲۲3اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۲۲3اصلی واقع در فریدونشهر ، شهر 
برف انبار ، محله سنگباران خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ولی اله بهار لوئی محرز 

گردیده است .
8-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱6۰ – ۹۵/۲/۲۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند محمد    یانچشمه  رضا سورانی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر 
بشماره شناسنامه 7صادره از فریدونشهر  در یک باب خانه  به مساحت 33۵.۵۰ متر مربع پالک 
۱۰۱ فرعی از ۲۲3اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۲۲3اصلی واقع در فریدونشهر 
، شهر برف انبار ، محله سنگباران خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن عظیمی محرز 

گردیده است.
۹-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱6۴ – ۹۵/۲/۲۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شماره  به  محمد  فرزند  شیرازی  ستار  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر 
شناسنامه ۲ صادره از فریدونشهر در اعیانی شش دانگ یک باب ساختمان دامداری به مساحت 
۱۹8۵/۵۰ متر مربع پالک ۱۹ فرعی از ۲68 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲68 اصلی واقع 
در فریدونشهر ، روستای اسالم آباد ) مالک رسمی آن خود متقاضی میباشد ( محرز گردیده 

است.
شماره  اصالحی  رای  و   ۹۵/۹/۲۲  -۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱68 شماره  رای  برابر   -۱۰
و  اراضی  ثبتی  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۹۵/۲/۲۲  –  ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱7۲
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه 
از  ابراهیمی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۲۰ صادره  بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۱8۲/۹۰ متر مربع پالک ۵3۴ فرعی از ۲۴۲ اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۲۴۲ اصلی واقع در فریدونشهر ، روستای سیبک خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای ولی اله کلبعلی محرز گردیده است.
۱۱-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱6۹- ۹۵/۲/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف  
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حاج علی سورانی یانچشمه فرزند خیبر 
به شماره شناسنامه ۲۱۹8 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۲۰۵.۴ متر مربع 
پالک ۱۰3 فرعی از ۲۲3 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۲۲3 اصلی . واقع در 
فریدونشهر، شهر برف انبار ، محله سنگباران خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جهانگیر 

شکر الهی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۹۵/۲/۲۵  -۱3۹۵6۰3۰۲۰۱3۰۰۰۱73 شماره  رای  ۱۲-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت خوشگوار اصفهان به شناسه ملی 
۱۰۲6۰۰۲3۲۰7 در یک درب باغ با حقابه طبق قانون توزیع عادالنه آبها به مساحت ۵۱7۹7/7۲ 
متر مربع پالک ۴7۰ فرعی از ۲3۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۹ فرعی از ۲3۱ اصلی 
واقع در فریدونشهر ، وحدت آباد ، اراضی مزرعه آبلت خریداری از مالکین رسمی آقایان حفیظ اله 
مرشدی و شکر اله حوض ماهی و بهمن و بهرامعلی و حب علی هر سه حسینی و میرزا حسن 

احمدی )ضمنا خود متقاضی نیز از مالکین رسمی میباشد( محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۹۵/3/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم  : یک شنبه ۹۵/3/۲3 
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
آگهی فقدان سند مالکیت 

چون بتول گلستانه  فرزند عبدالصمد  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم ۲ برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۴3 اصفهان رسیده 
مدعی است که سند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۱۵۱۹۰/7۱۱۹ واقع در 
بخش ۵ ثبت اصفهان به شماره چاپی ۵۹۵۱۴۹ که در صفحه ۴7۴ دفتر 3۱8 )که به صفحه ۵6۰  
دفتر ۱۰7 خروجی انتقال یافته ( به نام علی مقاره عابد فرزند رضا سابقه داشته و مع الواسطه 
طی سند 77۰۲۲ مورخ ۵۵/6/۲7 دفتر خانه ۴ اصفهان به متقاضی المثنی انتقال یافته و صادر و 
تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد 
. به علت اسباب کشی سند مالکیت مفقود گردیده است  تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است با قید به اینکه اقای محمد مهدی رییسی دهکردی فرزند عیسی مع الواسطه از 
وکالت  تهران  دفتر خانه ۵۲7  مورخ ۹۵/۲/۲۱  وکالتنامه ۴7۴۲۵  به موجب  المثنی  متقاضی 
داشنه است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارایه کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 8۲۱۴/ م الف رییس منطقه ثبت 

اسناد شرق اصفهان هادی زاده 
مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱3۹۴6۰3۰۲۰۲3۰۰۰۹67 مورخ ۱3۹۴/۰۴/3۱ خانم مریم مجیری به 
آبادان فرزند احمد بر ششدانگ یکباب  از  شناسنامه شماره ۱۹۱ کدملی ۱8۱۹637۹۱3 صادره 
ساختمان به مساحت ۱6۲/۰3 متر مربع مفروزی از پالک شماره 8۱7- اصلی واقع در بخش ۲ 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/3/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۴/6 

شماره : 8۰۲۵ / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

برخورد خالقانه با ماه رمضان در شهر



تغذیه  در سحر      
               

مشاور رژیم غذایی و تغذیه سالم    
دکتر سید غالمرضا موسی پناه

مــوارد زیــر هنــگام صــرف ســحری پیشــنهاد 
: ند می شــو

-خــوردن غذاهــای اصلــی بــا در نظــر گرفتــن 
حجــم آن، شــرایط جســمی ، ســنی، وضعیت هــای 
ــکال  ــاری اش ــتن بیم ــا داش ــر ی ــاص روزه گی خ

ــدارد. ن
-یکــی از نکاتــی کــه بایــد دربــاره تغذیــه در 
مــاه رمضــان بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت 
ــن  ــود را از چندی ــده خ ــه مع ــای اینک ــه ج ــه ب ک
میوه  هــا  از  کنیــد،  پــر  پختنــی  غــذای  نــوع 
نوشــیدنی های  و  صیفی جــات،  ســبزیجات، 
 ســالم و چای هــای گیاهــی متعــدد اســتفاده 

کنید.
 -جــای نوشــابه های مضــر، قنــدی، رنگــی و 
چای هــای گیاهــی  از  نگهدارنــده  مــواد  دارای 
 متعــدد بــرای تصفیــه خــون، جگــر، کلیه هــا 
ــه  ــبی ک ــواد نامناس ــده و روده از م ــتن مع و شس
ــدن می شــوند  ــا وارد ب ــا و خوردنی ه توســط غذاه
کلســترول افزایــش  از  جلوگیــری  بــرای   یــا 

اســتفاده  و…  خــون  فشــار  چربــی   قنــد، 
کنید. 

میوه هــا  مثــل  قلیاســاز  غذاهــای  از  -حتمــا 
ســبزیجات، صیفی جــات، و غــات نیــز بــه همــراه 
غــذا اســتفاده کنید.خوردن و نوشــیدن مــواد غذایی 
را کــه تولیــد اســید می کننــد کنتــرل کنیــد؛ مثــل: 
 انــواع گوشــت، ماهــی و غذاهــای دریایــی، لبنیــات

ــا  ــکر ، روغن ه ــکبار، ش ــات، خش ــرغ، حبوب تخم م
و ســرکه.

بــزاق  زیــرا  بجویــد؛  خــوب  را  -غذا هــا 
اثــر خــوب جویــدن غــذا  در  قلیایی)تیالیــن( 
حالــت اســیدی آن را تبدیــل بــه قلیایــی می کنــد.

مــواد  دارای  غذا هــای طعم دهنــده،  خــوردن  از 
تصفیه شــده  غذا هــای  از  نیــز  و  نگهدارنــده 
ــیرین  ــیدنی های ش ــد، نوش ــفید، قن ــل: آرد س مث
شــده فــراوری  پنیر هــای  قهــوه،  رنگــی   و 

ــاس  ــیس و کالب ــاختگی، سوس ــای س آب میوه ه
ــد  ــی دارن ــل جبران ــر قاب ــدد غی ــوارض متع ــه ع ک
ــه می شــوند ــز باعــث خســتگی روزان  و بعضــی نی

بپرهیزید. 
-از خوردن نمک تا حد امکان بپرهیزید. 

-یکــی دیگــر از نــکات تغذیــه ای در مــاه رمضــان 
ــوردن  ــل از خ ــوردن آب قب ــه از خ ــت ک ــن اس ای
نوشــابه های  خــوردن  از  همچنیــن  و  ســحری 
خــودداری  ســحر  وقــت  در  نیــز   قنــددار 

کنید.

ماه رمضان 

دستگیری سارقی با 41 میلیون ریال 
وجه نقد در »گلپایگان« 

فرمانــده انتظامــی  شهرســتان »گلپایــگان« از دســتگیری 
ســارقی کــه مبلــغ 41 میلیــون ریــال بــه روش کف زنــی 

ســرقت کــرده بــود، خبــر داد. 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــاطی در گفت وگ ــین بس ــرهنگ حس س
ــی  ــکایت یک ــی ش ــت: در پ ــس گف ــری پلی ــگاه خب پای
از شــهروندان مبنــی بــر ســرقت مقــدار 41 میلیــون 
ــی از وی شناســایی  ــه روش کــف زن ــال وجــه نقــد ب ری
و دســتگیری ســارق در دســتور کار مامــوران پلیــس 

ــت.  ــرار گرف ــگان« ق ــتان »گلپای ــی شهرس آگاه
انجــام کارهــای  از  پــس  مامــوران  داد:  ادامــه  وی 
ــی   ــه غیربوم ــارق را ک ــرد س ــدند ف ــق ش ــی موف تخصص

بــود شناســایی و دســتگیر کننــد. 
ســرهنگ بســاطی افــزود: در بازرســی از مخفیگاه ســارق 
مبلــغ 41 میلیــون وجــه نقــد کشــف و فــرد ســارق جهــت 
ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده 

 . شد
ــه  ــان ب ــگان در پای ــتان گلپای ــی  شهرس ــده انتظام فرمان
مــردم توصیــه کــرد: هنــگام تنــه زدن افــراد غریبــه، بــروز 
نــزاع و دعواهــای ســاختگی، معاشــرت بــا افــراد غریبه و 
ناشــناس و ... مواظــب کیــف و جیــب خــود باشــید و در 
صــورت وقــوع ســرقت موضــوع را در ســریع ترین زمــان 

ممکــن بــه پلیــس اطــاع دهیــد. 

 دستگیری هکر 
وای فای در »اصفهان« 

فــردی کــه اقــدام بــه هــک مودم هــای وای فــای 
شــهروندان کــرده و از اینترنــت آن هــا اســتفاده می کــرد 
 توســط مامــوران پلیــس فتــای اصفهــان شناســایی 

و دستگیر شد. 
اجتماعــی  معــاون  کریمــی«،  »جهانگیــر  ســرهنگ 
ــا  ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه ــی  اس ــی انتظام فرمانده
ــی  ــان داشــت: در پ ــری پلیــس بی ــگاه خب ــگار پای خبرن
ــه وای  ــر اینک ــی ب ــهروندان مبن ــدادی از ش ــکایت تع ش
فــای آن هــا هــک شــده و شــخصی مخفیانــه از پهنــای 
بانــد آن هــا اســتفاده کــرده، بررســی موضــوع در دســتور 

ــت.  ــرار گرف ــا ق ــس فت ــوران پلی کار مام
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: پــس از بررســی های 
شــرکت های  سیســتم های  بازبینــی  و  تخصصــی 
ارایه دهنــده خدمــات اینترنــت، نهایتــا متهــم کــه جوانــی 

ــود شناســایی و دســتگیر شــد.  25 ســاله ب
ــا مــدارک و مســتندات  ــه ب ــم در مواجه ــزود: مته وی اف
پلیــس صراحتــا بــه بــزه انتســابی اقــرار و انگیــزه خــود 
ــای  ــرای کارکرده ــران ب ــد دیگ ــای بان ــتفاده از پهن را اس

ــوان داشــت.  ــت عن ــره خــود از اینترن روزم
ــه  ــه تحویــل متهــم ب ســرهنگ کریمــی  ضمــن اشــاره ب
مراجــع قضایــی، بــرای جلوگیــری از نفــوذ تبهــکاران بــه 

ــرد:  ــه ک ــه شــهروندان توصی ــی ب ــای اینترنت مودم ه
1- رمــز پیش فــرض مــودم ADSL خــود را تغییــر 

ــد.  دهی
2- از رمزهــای پیچیــده بــرای نــام کاربــری خــود 

اســتفاده کنیــد. 
3- از دانلود فایل های ناشناس بپرهیزید. 

4- تنظیمات امنیتی مودم خود را افزایش دهید. 
ــی  ــود را بررس ــت خ ــد اینترن ــای بان ــرف پهن 5- ریزمص
کنیــد تــا در صــورت مغایــرت موضــوع را بــه پلیــس فتــا 

گــزارش دهیــد.

 پلمب 138 واحد صنفی متخلف
 در اصفهان 

بــا اجــرای طــرح بازدیــد و نظــارت بــر واحدهــای صنفــی 
ــی  اســتان 138  ــت عموم ــس امنی ــوران پلی توســط مام
واحــد صنفــی متخلــف بــه دلیــل نداشــتن پروانه کســب 

و عــدم رعایــت مقــررات مربوطــه پلمــب شــدند. 
اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
فرماندهــی انتظامــی  اســتان اصفهــان گفــت: در راســتای 
ــد  ــوف فاق ــی و ســاماندهی صن ــت اجتماع ــای امنی ارتق
پروانــه کســب، طــرح نظــارت و کنتــرل بــر اصنــاف 
 توســط مامــوران اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی

ــی 10 روز  ــی ط ــن فرمانده ــی  ای ــت عموم ــس امنی پلی
ــار داشــت: در  ــه اجــرا گذاشــته شــد. وی اظه گذشــته ب
ــه  ــد ب ــن راســتا از هــزار و 420 واحــد صنفــی بازدی همی
ــد  ــا 138 واح ــن بازدید ه ــه ای ــه در نتیج ــد ک ــل آم عم
 صنفــی متخلــف بــه علــت نداشــتن پروانــه کســب 
 و عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه پلمــب 

و برای 111 واحد دیگر اخطاریه پلمپ صادر شد. 
ــه برنامه هــا  ــا اعــام تــداوم و تشــدید این گون  کریمــی  ب
و اقدامــات کنترلــی و نظارتــی پلیس، از عموم شــهروندان 
 خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف، موضــوع 

را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطاع دهند.

حوادث یکشــــنـبه  23  خردادماه  1395

ــاب  ــرکت آب و فاض ــد ش ــترکین و درآم ــات مش ــاون خدم مع
ــه نخســت  ــت:  مرحل ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــان ب اســتان اصفه
طــرح پیمایــش مشــترکین  پرمصــرف بــا هــدف بررســی 
ــرف در  ــر مص ــترکین پ ــه مش ــار ب ــرف آب و اخط ــت مص وضعی
ــا  ــه اجــرا در  آمــده اســت؛ چــرا کــه ب آســتانه فصــل تابســتان ب
ــودن  ــاری ب ــدم ج ــز ع ــع آب و نی ــت مناب ــودن ظرفی ــدود ب مح
 رودخانــه زاینــده رود کــه کاهــش ظرفیــت چاه هــای متفرقــه 
را در بــردارد، مصــرف بهینــه آب در فصــل تابســتان از ســوی 
ــع  ــه در جم ــی ک ــا رضای ــد. رض ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــردم ض م

مســئوالن مشــترکین اداره هــای آبفــای مناطــق شــش گانه شــهر 
ــخن  ــزرگ س ــان ب ــانی اصفه ــوزه آبرس ــهرهای ح ــان و ش اصفه
می گفــت افــزود: در ایــن طــرح همچنیــن بــه علــل و چگونگــی 
کاهــش مصــرف مشــترکین نیــز پرداختــه می شــود و تجربیــات 
ــته  ــابه گذاش ــای مش ــار کاربری ه ــذ و در اختی ــا، اخ ــق آن ه موف
می شــود. وی همچنیــن از مدیــران مناطــق خواســت  کــه تدابیــر 
و راهکارهایــی کــه منجــر بــه مصــرف بهینــه آب در منطقــه تحــت 
پوشــش خــود شــده را بــه ســایر مناطــق اعــام کننــد تــا فرهنــگ  

ترویــج مصــرف بهینــه آب در سراســر اســتان نهادینــه شــود.

وی در عیــن حــال بــه صــدور اخطاریــه برای مشــترکین بدحســاب 
ــه  ــرای هم ــس ب ــن پ ــت: از ای ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــکار نی و بده
ــغ  ــا مبل ــود را ب ــی خ ــک دوره بده ــت کم ی ــه دس ــترکینی ک مش
50 هــزار ریــال نپرداختــه باشــند، قبــض اخطــار صــادر می شــود. 
ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــد ش ــترکین و درآم ــات مش ــاون خدم مع
اصفهــان در پایــان ســخنانش از راه انــدازی ســامانه پاســخگویی 
در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت: بــا راه انــدازی ایــن ســامانه 
ــود  ــای خ ــد تقاضاه ــتان می توانن ــه اس ــر نقط ــهروندان از ه  ش

را از طریق تلفن، ارایه و خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

مرحله نخست طرح پیمایش 
مشترکین پرمصرف  در اصفهان آغاز شد

ـــمـــاره 176 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره 16
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1- نویسنده انگلیسی کتاب روح تنهایی- واحدپول کشور 
موریتانی

2- کشور من و تو - شمای خودمانی
3-بیخ درخت

4- از کتاب های ژان ژاک روسو، نویسنده فرانسوی - 
سحرگاه روشنی

5- تلخ- از اعدادزوج - وقت و هنگام البته با حرف اضافی
6- رییس شهربانی یا حاکم نظامی دردوره قاجاریه - ساز 

شاکی
7- پایتخت ایتالیا - از سازهای ملی ایران

8- خاطر
9- قوت الیموت - بازرس با تکرار حرف آخر- برد معروف

10- نام آهنگساز اثر توراندخت
11- زیرانداز - زود نیست - از ماه های سرد سال

12- ترش و شیرین - از غذاها
13- از آثارسینمایی استن لی نویسنده سده بیستم

14- بلیغ - بانگ نهیب
15- از مکاتب ادبی و فلسفی

1- یکی از دوره های زمین شناسی از نظر طول مدت زمان - 
پسوند شباهت

2- نامی برای خانم ها - باالی انگلیسی  - تکرار حرفی است 
در فارسی

3- نان خودمانی - از گل ها
4- حرف انتخاب - گویشی در کشورمان - بسیار تاکیدشده 

که در پارک ها در آن وارد نشوید -  سومین حرف از حروف 
الفبای انگلیسی

5- برای سالمندان و کودکان بسیار مفید است - راه کوتاه 
وارونه - آرزو - بنیان

6- از طوایف ایران - روز نیست  - از مراحل خاکسپاری - 
دریای عرب

لمانی - نیم صدای ساعت - روز خارجی وارونه -  7- بله آ
آزاد

8- آخرین سوره قرآن - مفقود - قرض و وام
9- قلب دوم - شهرستانی در استان لرستان

10- از ادات پرسش - اشاره به دور - نصف مترادف گیاه
11- نویسنده انگلیسی کتاب انسان خودش را می سازد - از 

اسامی پسرانه
12- هیاهو وارونه - امر به یافتن می کند

13- با جنجال همراه است - زیاده روی در آن منجر به دعوا 
می شود

14- هنوز بیگانه - از ضمایر جمع
15- رهاورد زلزله - اشاره - اسب چاپار

عمودیافقی

اغلــب زوج هــا بــه دلیــل بــروز مشــکات و گرفتــاری در 
ــم  ــی تصمی ــی مشــترک و نجــات از معضــات خانوادگ زندگ
ــا  ــه تنه ــد ک ــور می کنن ــه تص ــد و این گون ــاق می گیرن ــه ط ب
راه نجــات خویــش انجــام ایــن حــال منفــور اســت. موقعیت 
برخــی زنــان بعــد از طــاق و جدایــی بــه قــدری تنــزل پیــدا 
ــذران  ــا گ ــی ی ــای عاطف ــردن خأل ه ــر ک ــرای پ ــه ب ــد ک می کن
ــه انجــام کارهایــی می دهنــد کــه عاقبتــی  زندگی شــان تــن ب
ــخت  ــه ای س ــاق واقع ــه ط ــرا ک ــدارد؛ چ ــیمانی ن ــز پش  ج
و دردنــاک در مرحلــه ای از زندگــی زنــان مطلقــه بــه حســاب 

می آیــد. 
ایــن ضایعــه دردنــاک گاه تــا جایــی پیــش مــی رود کــه آنــان 
را بــه انــواع آســیب های روانــی و اجتماعــی گرفتــار می کنــد. 
 پس لرزه هــای روحــی و فشــارهای روانــی بــار ســنگینی 
را بــر زنــان مطلقــه متحمــل می کنــد. آنــان وقتــی می بیننــد 
زندگــی ای را کــه بــا هــزاران آرزو و امیــد شــروع کــرده بودنــد، 
دیگــر از هــم پاشــیده و نمی تواننــد تکه هــای شکســته شــده 
زندگی شــان را کنــار هــم بچیننــد و زندگــی دوبــاره ای را شــروع 
ــد و گاه  ــه می دوان ــان ریش ــدی در دلش ــأس و ناامی ــد، ی کنن
ــا پرتــگاه ســختی  ــان را ت آن چنــان گســترده می شــود کــه آن
می کشــاند. یکــی از ایــن زنــان کــه بــه مرکــز مشــاوره 
آرامــش مراجعــه کــرده بــود، گفــت: دو ســال پیــش بــه دلیــل 
ــا  ــراه ب ــدم و هم ــدا ش ــرم ج ــی از همس ــکات خانوادگ مش

ــم.  ــه می کن ــختی را تجرب ــی س ــاله ام زندگ ــد دو س فرزن
ــه  ــدازی ک ــه پس ان ــتم و ن ــه کاری داش ــش از ازدواج ، ن پی
بتوانــم از عهــده خــرج و مخــارج زندگــی بربیایــم. وقتــی کــه 
طــاق گرفتــم تــازه فهمیــدم بــا زندگــی ام چــه کــرده ام و چــه 

ــز را از دســت داده ام.  آســان همــه چی
ــن  ــی ای ــده اصل ــان بازن ــه زن ــت ک ــخ اس ــی تل ــن واقعیت ای
میــدان هســتند؛ آن هــا گاه بــه دلیــل انتخــاب نادرســتی 
ــرزنش  ــود را س ــا خ ــت دادن فرصت ه ــتند و از دس ــه داش ک
می کننــد و گاه چنــان مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی 
ــت  ــا آن دس ــر ب ــان عم ــا پای ــه ت ــود ک ــان می ش گریبانگیرش
و پنجــه نــرم می کننــد. زنــان مطلقــه بعــد از طــاق پناهــگاه 
امــن و مطمئنــی بــرای تســکین دردهایــش ندارند و از ســویی 
ســرزنش های خانــواده و اطرافیانشــان، عامــل مضاعفــی بــر 

ــود.  ــان می ش ــی آن ــارهای روح فش
در مــوردی دیگــر زن جوانــی در راهــروی دادگاه خانــواده 
ســرش را بــه زیــر افکنــده و بــا چشــمانی لبریــز از درد و یــأس 

ــود.  ــواده زل زده ب ــه دادگاه خان ــم گرفت ــه دیوارهــای غ ب
ــا پایــان زندگــی مشــترکش چیــزی  ــا خــود می اندیشــید ت ب
 نمانــده ولــی بعــد از آن چــه؟ بــا ایــن همــه مشــکات 

و گرفتاری ها چه خواهد کرد؟ 
می دانســت دیگــر جایــگاه همیشــگی را در خانــواده اش نــدارد 

ــرای انتخــاب نادرســتش ســرزنش خواهــد  ــدرش او را ب و پ
ــد  ــن چن ــود در ای ــته ب ــدازی توانس ــدک پس ان ــه ان ــرد. ن ک
ــه  ــد و ن ــع کن ــادش جم ــوهر معت ــار ش ــی در کن ــال زندگ س
ســواد درســتی داشــت تــا جایــی مشــغول بــه کار شــود تــا از 

ــد.  ــی برآی ــای زندگ ــس هزینه ه پ
ــد؛  ــرار کن ــت ف ــتش نمی توانس ــود از سرنوش ــه ب ــه ک ــر چ ه
ــته  ــی نگذش ــد و دقایق ــی ش ــاق قاض ــد وارد ات ــی بع لحظات
ــاال او  ــرد؛ ح ــود ک ــه را از آن خ ــب زن مطلق ــه برچس ــود ک ب
 مانــده بــود و دنیایــی از مشــکات کــه هــر لحظــه انتظــارش 
را می کشــیدند. نگاهــی بــه زندگــی ایــن زنــان نشــان 
عاطفــه و  محبــت  جســت وجوی   ، نــان  غــم   می دهــد 
ــا  ــان و ... تنه ــرای فرزندانش ــدر ب ــی پ ــای خال ــردن ج پرک
ــه  ــان مطلق ــر زن ــه دامنگی ــتند ک ــی هس ــر های کوچک دردس
ــواع آســیب های  می شــود. کارشناســان حــوزه اجتماعــی از ان
نهفتــه در زندگــی ایــن زنــان یــاد می کننــد و معتقدنــد 
ــت اجتماعــی پــس از طــاق، منشــا آســیب های  ــزل منزل تن

ــت.  ــاک اس ــم خطرن ــه جرای ــی و روی آوردن ب اجتماع
ــدن  ــر ش ــه کمت ــوان ب ــان می ت ــن زن ــکات ای ــه مش از جمل
شــانس ازدواج آن هــا اشــاره کــرد؛ زیــرا حتــی مــردان 
بی همســر هــم بــه دنبــال ازدواج بــا دختــران جــوان و مجــرد 
هســتند. همچنیــن شــانس کار کــردن ایــن زنــان در جامعــه 

کمتــر اســت؛ بــه همیــن دلیــل طــاق حداقــل بــه مــدت یــک 
ســال موجــب خشــم، اضطــراب، نفــرت و افســردگی در زنــان 
 می شــود. بیشــتر ایــن زنــان بــه دلیــل مشــکات اقتصــادی 
و تــرس از آینــده افســرده تر و گوشــه گیرتر هســتند و از ضعــف 
روانــی رنــج می برنــد. تحقیقــات نشــان می دهــد صددرصــد 
ــان مطلقــه در روزهــای آغازیــن پــس از جدایــی در هــول   زن
ــه  ــی ک ــتر در زنان ــکات بیش ــن مش ــتند و ای ــراس هس و ه

دارای فرزنــد هســتند بــه چشــم می خــورد. 
ــه  ــان طــاق گرفتــه مهری معمــوال در تحقیقــات 78درصــد زن
ــرای  ــد ب ــد و 41درص ــت نکردن ــاق دریاف ــگام ط ــود را هن خ
طــاق مجبــور بــه گذشــتن از مهریــه خــود می شــوند؛ 
ــچ  ــه هی ــاق گرفت ــان ط ــد از زن ــش از 89درص ــن بی همچنی

نفقــه ای دریافــت نکرده انــد. 
ــان  ــد از زن ــا 16درص ــه تنه ــت ک ــی اس ــا در حال ــن آماره ای
ــر  ــاوه ب ــد ع ــر می توان ــن ام ــتند و ای ــاغل هس ــه ش مطلق
ــی هــم ایجــاد  ــی مشــکات اقتصــادی فراوان مشــکات روان

ــد.  کن
آن هــا نه تنهــا گاهــی از مزاحمت هــا و مداخــات همســر 
قبلی شــان ابــراز نارضایتــی می کننــد، بلکــه گاهــی بعضــی از 
 محدودیت هایــی کــه از طــرف خانواده شــان اعمــال می شــود 
آزادی شــان  و  می کنــد  مختــل  را  روانی شــان   امنیــت 

را نسبت به گذشته از دست می دهند. 

ابعاد اجتماعی مشکالت طالق 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

روزه، سپر آتش
قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:

الصوم جنة من النار.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود:

روزه، سپر آتش )جهنم( است.
الکافی، ج 4 ص 162

-«  حدیث روز   »-

ن جزءخوا�ن قرآن کریم در امامزاده محمد هالل بن عیل علیه السالم آی�ی

ن جزء خوا�ن قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان، هر روز بعد از نماز صبح با حضور قاریان  آی�ی

ن الملیل در امامزاده محمد هالل بن عیل)ع( آران و بیدگل برگزار می شود. / مهر
ب�ی

پاسخ جدول شماره 17 سودوکو
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خدایا وا مگذار مرا در این روز در پی نافرمانیت روم ومزن مرا با تازیانه کیفر 
ودور وبرکنارم بدار از موجبات خشمت بحق احسان ونعمتهاى بی شمار تو اى 

حد نهایی عالقه واشتیاق مشتاقان.

-«  دعاى روز ششم ماه مبارک رمضان   »-


