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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کاخ سفید:

حتی ترامپ هم توافق هسته ای 
ایران را پاره نمی کند

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

جوانان انقالبی در مقابل انحراف 
از والیت موضع می گیرند

کرد:   بررسی 

 رد پای پوشاک قاچاق
 در اینترنت

سالمندی فقط 
با افزایش سن همراه نیست

ویسی: 

گفت حاضر است   کی روش 
کند کمک  به من 
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فوالدشهر و چالش های 
پیش رو

جوان مسلمان انقالبی

له
قا

رم
س  ویژگــی زیبــا و مهــم جــوان مســلمان و انقالبی 

نشــاط روحــی و روحیــه امیــد بــه آینــده 
ــزرگ  ــای کوچــک و ب ــا و دغدغه ه اســت. دنی

زندگــی، شکســت ها و ناکامی هــا، هرگــز یــک 
ــین  ــر و گوشه نش ــی را دلگی ــلمان انقالب ــوان مس ج
پایــان  او  بلکــه  نمی کنــد و درهــم نمی شــکند؛ 
ــرای  ــد ب ــازی می دان ــی را آغ ــختی و نگران ــر س ه
شــروعی دوبــاره و نویــدی بــرای پیروزی هــای 

ــی.  آت
بــه خــدا  تــوکل  در  نیــز  ایــن مســئله   ریشــه 
ــه »اّن  ــاور ب ــی و ب ــزال اله ــدرت الی ــه ق ــان ب و ایم
مــع العســر یســرا« اســت و اینکــه جــوان مســلمان 
انقالبــی ســختی ها را پایــان زندگــی نمی دانــد؛ 
ــزرگ  ــه خــدای ب ــوکل ب ــا ت  بلکــه آگاه اســت کــه ب
و صبــر و پایــداری، هــر ســختی بــه آســانی تبدیــل 

خواهــد شــد.
ــاط  ــد و نش ــار از امی ــی سرش ــن انقالب ــوان موم  ج
و شــادابی اســت  و بــه همیــن دلیــل بــا انگیــزه و 
شــعف راه رشــد و کمــال و پیشــرفت را می پیمایــد 

و امیــد زیــاد...

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

احتمال خروج کشور از خشکسالی

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

م الف :2442

صاحبان محترم مشاغل

اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

 www.tax.gov.ir آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه
حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری می باشد .

درج صحیح کالسه پرونده مالیاتی و شماره واحد مالیاتی بویژه جهت مودیانی که 
دارای 2 پرونده مالیاتی می باشند در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی ضرورت دارد. 

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1395،1249(نوبت  دوم 
شرکت ملی گاز ایران 

شرکت گاز استان اصفهان 
سهامی خاص

1- موضــوع مناقصــه: انجــام عملیــات امــداد، نگهــداری، بهــره بــرداری و تعمیــرات تاسیســات گاز رســانی و 
یع صورتحســاب  تــور در ســایز های مختلــف و خدمات کنتور خوانی و توز نصــب، جمــع آوری و جابجائــی کنتــور و رگوال
زنه،  دشــک، هرنــد، ور مشــترکین، وصــول مطالبــات مشــترکین بدهــکار و خدمــات عمومــی در ســطح نواحــی کوهپایــه، تو

وســتاهای تابعه  ســجزی و ر
یال(  یال )دو میلیارد و یکصد و بیست میلیون ر 2-میزان تضمین شرکت در مناقصه: 2/120/000/000 ر

وان: 1452552 راحݐ ݡکد ڡݐ
گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان  3- نام و نشانی دستگاه مناقصه 

یخ 13۹5/04/0۹  4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تار
ونیکــی شــرکت گاز اســتان  مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــاع رســانی الکتر
اصفهــان بــه آدرس www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir یــا بــا شــماره تلفن هــای 5-3۶2۷1031-031امــور 

قراردادهــای شــرکت گاز اســتان اصفهــان تمــاس حاصــل فرماینــد.

دعوت به همکاری
وزنامه کیمیای وطن دعوت به همکاری می نماید: ر

پــرداز بــا گواهینامــه موتــور 5- خدمتــکار ۶- طــراح آشــنا بــه  یــاب مجــرب 4- کار 1- خبرنــگار 2- عــکاس3-  بازار
تلفن تماس: 32298058-031 ایندیزایــن، گرافیــک، فتــو شــاپ 

آیت اهلل العظمی مظاهری: 

 شیعه واقعی با شبکه های ماهواره ای 
انس پیدا نمی کند                                           

در صفحه )2( بخوانید

روزانه ۷۰ تن ریزگرد
 از شرق به اصفهان 
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جوان مسلمان انقالبی
ادامه از صفحه یک: 

را وســیله ترقــی و پیشــرفت قــرار می دهــد و از نظر 
ــه قله هــا  ــه راحتــی ب  پیشــرفت علمــی  و شــغلی ب
دســت می یابــد. همچنیــن او دنیــای پیرامــون 
 خــود را همــواره ســبز و روشــن می بینــد و از انگیــزه 
و نشــاط فراوانــی برخــوردار اســت کــه ایــن موضوع 
ســبب پیــروزی و موفقیــت در کارهایــش می شــود. 
ــه  ــت ب ــلمان اس ــن و مس ــون موم ــن چ همچنی
معنویــت گرایــش دارد و بــه یــاد خدا و معاد اســت 
ــا  ــتر او در  کاره ــد بیش ــث امی ــی باع ــن ویژگ  و ای
روحیــه  شــد،  خواهــد  آینــده  بــه  امیــد  و 
اعتمادبه نفــس را در او تقویــت و حتــی او را از 
زشــتی و پلشــتی و تنبلــی و سســتی دور می کنــد.

ایــن اســت کــه پیامبــر)ص( فرمودنــد: »کســی بــه 
ــی از  ــد آن را دارد و کس ــه امی ــی رود ک ــت م بهش

ــد.« ــاک باش ــه از آن بیمن ــد ک ــم دور می مان جهن
ــره  ــواری ها چی ــر دش ــلمان را ب ــوان مس ــد، ج امی
می کنــد؛ اگــر امیــد نباشــد، دیگــر انگیــزه ای 
دشــواری ها  بــر  شــدن  چیــره  و  صبــر  بــرای 
ــی  ــرفت علم ــه پیش ــد ب ــوان، امی ــر ج ــت. اگ نیس
 و حرفــه ای خــود نداشــته باشــد، پــس از چــه 
غلبــه  راه  ســختی های  بــر  می توانــد  راهــی 
ماه هــای  و  شــبانه روز  جــوان  اینکــه  کنــد؟ 
راه  ســختی های  و  می کنــد  همــت  متوالــی 
امیــد  بــه  مگــر  نیســت  می کنــد،  تحمــل  را 
ــه  ــن حرف ــا یافت ــور و دانشــگاه ی ــت در کنک  موفقی
ــدواری  ــس امی ــش. پ ــوب خوی و کار و کارگاه مطل
بــرای رفتــن بــه دانشــگاه و ادامــه دادن درس یــا 
اســتادکار شــدن در یــک شــغل و حرفــه، بــه او در 

ــد. ــک می کن ــختی  کم ــر س ه
ــار و کارکردهــای امیــد، ایــن اســت کــه  یکــی از آث
بــه شــخص، تــوان و نیــرو می بخشــد تــا بــر 

ــود. ــره ش ــکالت چی مش
الزمــه امیــد، عمــل کــردن و حرکــت کردن به ســوی 
ــت  ــدون حرک ــد ب ــرف امی ــه ِص ــده اســت وگرن  آین
مطلــوب  و  اســت  خوش خیالــی  پویایــی،   و 
و پســندیده نیســت. امیــد، آن نــوع از خوش بینــی 
بــه آینــده اســت کــه منشــأ پویایــی و حرکــت بــه 

ســوی آینــده ای روشــن باشــد.
ــت  ــاز جــوان، پاســخ مثب ــه ســه نی ــر ب ــه اگ جامع
 بدهــد و خانــواده هــم نقــش موثر خــود را ایفــا کند

کمک بزرگی به امیدواری او کرده است:
الف( شغل ب( ازدواج  ج( پیشرفت

اینکــه ایــن روزهــا بحــث اشــتغال جوانــان و ازدواج 
ــل  ــه دلی ــت، ب ــده اس ــی ش ــه همگان ــا دغدغ آن ه
همیــن مســئله اســت که امیــد در جوانــان را تقویت 
ــان  ــی جوان ــدرت و توانای ــرپنجه ق ــا س ــا ب ــد ت  کن
ــه  ــکالت جامع ــرب مش ــان های مج ــر انس و تدبی
یکــی پــس از دیگری حــل و راه پیشــرفت و عدالت 
 همــوار شــود. قطعــا جوانــی کــه بــه شــغل، ازدواج 
و پیشــرفت دســت یابــد، در اوج نشــاط قــرار 

. می گیــرد
ــودآرا  ــی، خ ــلمان انقالب ــوان مس ــه ج ــر اینک  دیگ
ــت  ــذا جذابی ــت؛ ل ــری اس ــتگی ظاه و دارای آراس
دیگــران  توجــه  ناخواســته  و  دارد  همــراه   بــه 
ــه ای  ــاط صمیمان ــب و ارتب ــود جل ــوی خ ــه س  را ب
شــادمانه  آن،  پرتــو  در  می کنــد کــه  ایجــاد  را 

یافــت. خواهــد  پــرورش  زیســتن 
 همچنین بر اســاس ســنت محمــدی از بوی خوش 
ــد  ــتفاده می کن ــن اس ــز و روش ــای تمی و لباس ه
ــب اســت؛  ــوش و مرت ــن ســادگی خوش پ و در عی
ــا  ــورد ب ــد و در برخ ــوش می ده ــوی خ ــه ب همیش
ــه ای  ــه گون ــرش رو نیســت؛ ب ــوس و ت ــران عب دیگ
ســت کــه همــه را جــذب خــود می کنــد و در 
ــه  ــود؛ ن ــارج نمی ش ــدال خ ــیر از راه اعت ــن مس ای
ــار  ــه وق ــد ک ــراط می کن ــی اف ــان در سرخوش  آنچن
و جذبــه اش را از دســت بدهــد و نــه آنقــدر عبــوس 
مــورد  کــه  درمــی آورد  خشــک مقدس مآبی  و 

ــود.  ــع ش ــران واق ــرت دیگ نف
از  اینکــه رهبــر معظــم فرمودنــد مــن  شــاید 
حمایــت  و  دفــاع  انقالبــی  و  مومــن  جوانــان 
ارادت  انقالبــی  بــه جوانــان مومــن  می کنــم و 
جــوان  باشــد کــه  همیــن  رازش  و  رمــز  دارم، 
 مســلمان انقالبــی، شــاخص ارزشــی دیــن اســالم 
را زینت بخــش خــود کــرده اســت و همــه چیــزش 

اســالم اســت و دلــداده دیگــری نیســت.
و نیز فرمودند: 

جوانــان عزیــز! شــما امیدهــاى انقالب و اســالمید.
 عزیــزان مــن؛ جوانــان! قــدر جوانــى را بدانیــد 
 و ایــن دل هــاى پــاک، ایــن نورانیــت و ایــن صفــا 
ــظ  ــود دارد، حف ــما وج ــال در ش ــر ح ــه  ه ــه ب را ک

ــد. کنی
آرزوهــای  بــه  یافتــن  جوانــان عزیــز! دســت 
 بــزرگ ملــی، نیازمنــد فکــر روشــن و عــزم راســخ 
و شــجاعت و اخــالص اســت و جــوان مومــن کــه 
 مبانــی جمهــوری اســالمی  و راه امــام بزرگــوار 
امیدبخش تریــن  اســت،  پذیرفتــه  عمیقــا  را 
ــران را در  ــت ای ــد مل ــه می توان ــت ک ــی اس نیروی
ــاند. ــاری برس ــش ی ــای بزرگ ــه آرزوه ــیدن ب رس

 جــوان در هــر جامعــه و کشــورى، محــور حرکــت 
اســت. اگــر حرکــت انقالبــى و قیــام سیاســى 

باشــد
جوانــان جلوتــر از دیگــران در صحنه انــد. اگــر 
ــد ــى باش ــت فرهنگ ــا حرک ــازندگى ی ــت س  حرک

ــا  ــت آن ه ــد و دس ــر از  دیگرانن ــان جلوت ــاز جوان ب
ــت. ــران اس ــت دیگ ــر از دس کارآمدت

ــت  ــى اس ــاى دین ــعارش ارزش ه ــه ش ــى ک جوان
و  مقــدس  موجــود  یــک  مثــل  مــن  بــراى 
محبــوب اســت. البتــه مــن همــه  جوانــان را 
دوســت دارم؛ امــا جوانانــى کــه ارزش هــاى دینــى 
ــى ــن خیل ــم اســت، در چشــم م ــا مه ــراى آن ه  ب

 عزیزند. 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

فلسفه روزه                                                                       
دســتورات و قوانین اســام را خدای متعال بر مبنای 
 فطــرت آدمــی  بنانهــاده اســت؛ لــذا آنچــه از حــال 
و حــرام و امــر و نهــی می بینیــم، مصلحــت انســان در 
ــرآن  ــال در ق ــد متع ــت. خداون ــده اس ــاظ ش ــا لح آن ه
کیــزه را بــرای  کریــم می فرمایــد: »چیزهــای طیــب و پا
شــما حــال و چیزهــای پلیــد و خبائــث را بــرای شــما 
کردیــم.« در رابطــه بــا فلســفه دســتورات اســام  حــرام 
انســان  کــه  »خداونــدی  می فرمایــد:  باقــر)ع(   امــام 
او  بــرای  چیــزی  چــه  کــه  می دانــد  کــرده،  خلــق  را 
مفیــد و چــه چیــزی مضــر اســت؛ در نتیجــه چیــز مفیــد 

ــت.« ــرده اس ک ــرام  ــر را ح ــز مض ــال و چی را ح
کــه از اهمیــت ویــژه ای  یکــی از واجبــات دیــن اســام 
سفارشــات  احادیــث  و  قــرآن  در  و  اســت  برخــوردار 
زیــادی بــه آن شــده اســت، مســئله روزه اســت. بــه 
کــه خداونــد  نظــر می آیــد روزه تکلیفــی شــاق اســت 
بــرای مســلمانان تعییــن فرمــوده اســت؛ از ایــن رو 
خداونــد حکــم آن را بــا تعبیرهــای مختلــف و از جمله 
بــا ذکــر پیشــینه و فایــده آن آورده اســت تــا معلــوم 
گذشــته نیــز واجــب بــوده  شــود روزه بــر امت هــای 
ِذیــَن 

ّ
َهــا اَل ــا َاُیّ اســت و خــاص دیــن اســام نیســت: »َی

ــَن  ِذی
ّ
ــی اَل ــَب َعَل ُکِت ــا  َکَم ــاُم  َی ــُم الِصّ ــَب َعَلْیُک ُکِت ــوا  آَمُن

ُقــوَن«. ُکــْم َتَتّ
ّ
ِمــْن َقْبِلُکــْم َلَعَل

ــه  ــل ب ــبب نی ــن س ــه یقی ــت و ب ــدف از روزه، تقواس ه
کــه علــم و  تقواســت. روزه آثــار و بــرکات فراوانــی دارد 
گاهــی بــه آن هــا در پرتــو ایمــان بــه وحــی و اســتماع  آ
جامعــه  علمــی  بــرای  عمیــق  تحلیــل  و  آن  آیــات 
بشــری ممکــن اســت؛ زیــرا حکمــت بعضــی از احــکام 

بــا تکامــل علمــی  جامعــه بشــری روشــن می شــود.
اســاس  بــر  کارش  یعنــی  اســت؛  حکیــم  خداونــد 
کار  حکمــت و از اتقــان و اســتواری برخــوردار اســت و 
قبیــح و بیهــوده انجــام نمی دهــد. بــر ایــن اســاس در 
کــه  ورای هــر امــر و نهــی الهــی، حکمتــی نهفتــه اســت 
در برخــی مــوارد بــا عنــوان »فلســفه احــکام« از آن یــاد 

می شــود. 
در فلســفه روزه هشــام بــن حکــم از امــام صــادق)ع( 
روزه  »خداونــد  فرمودنــد:  چنیــن  امــام   پرســیدو 
کــرد تــا فقیــر و غنــی مســاوی باشــند و اغنیــا  را واجــب 
گرســنگی را بچشــند و بــه نیازمنــدان رحــم  نیــز طعــم 

کننــد.
آن  از  هــدف  قــرآن  کــه  روزه  حکمت هــای  از  یکــی 
کمــال  بــه  انســان  رســاندن  می کنــد،  بیــان  تقــوا  را 
طرفــی  از  و  تقواســت  نتیجــه  کــه  اســت  معنــوی 
بزرگ تریــن مانــع پیشــرفت معنــوی بشــر اشــتغال بــه 
ــی اســت و بهتریــن  ــذ بدن خــوردن و آشــامیدن و لذای
عامــل رشــد روحــی وی، نزاهــت و پرهیــز از ایــن امــور 

اســت. 
مــادی  مســایل  بــه  اشــتغال  از  را  انســان  روزه 
فراهــم  او  بــرای  بیشــتری  فراغــت  و  بازمــی دارد 
و  بیندیشــد  خــود  آفرینــش  راز  بــه  تــا  می کنــد 
رعایــت  و  کم خــوری  آورد.  فراهــم  را  زادراهــش 
کمــال اســت؛  اعتــدال از بهتریــن راه هــای طــی مســیر 
کمــال  موانــع  بزرگ تریــن  از  پرخــوری  کــه  چنــان 
اقــل  حــد  رعایــت  کــه  شــخصی  می آیــد؛  شــمار  بــه 
کــرد و توانســت از خــوردن و آشــامیدن  روزه داری را 
گام برمــی دارد و ایــن  بگــذرد، راحت تــر در مســیر تقــوا 

اســت. روزه داری  فلســفه  و  هــدف  مهم تریــن 

  یادداشت سر دبیر

آیت هللا مظاهری: 
 شیعه واقعی با شبکه های 

ماهواره ای ُانس پیدا نمی کند                                           
ــیعه  ــت: ش ــان گف ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح   ریی
ــدا  ــس پی ــواره ای ُان ــبکه های ماه ــا ش ــی ب واقع
ــی  ــر راه ــروع از ه ــای نامش ــد و ارتباط ه  نمی کن

را نمی پسندد.
ــین  ــت هللا حس ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــارک رمضــان  ــاه مب ــری در درس اخــالق م مظاه
شــیعه  گفــت:  اصفهــان  حکیــم  مســجد  در 
ــدا  ــس پی ــواره ای ُان ــبکه های ماه ــا ش ــی ب واقع
ــی  ــر راه ــروع از ه ــای نامش ــد و ارتباط ه  نمی کن
ــی  ــا نارضایت ــه کاره ــرا این گون ــندد؛ زی را نمی پس
ــن)ع(  ــه معصومی ــایر ائم ــج( و س ــام زمان)ع  ام

را به دنبال دارد.
 ایــن مرجــع تقلیــد خاطرنشــان کــرد: همــه رفتــار 
ــن)ع(  ــه معصومی ــش روی ائم ــا پی ــال م و اعم
دارد  قــرار  زمان)عــج(  امــام  خصــوص   بــه 
ــه  ــی ائم ــب ناراحت ــی موج ــای غیراخالق و رفتاره

معصومیــن)ع( می شــود.
وی بیــان کــرد: اگــر رفتــار غیراخالقــی در خلــوت 
ــج(  ــام زمان)ع ــه ام ــی ب ــا بی توجه ــلوغی ب و ش
انجــام شــود، بی حیایــی فــرد را نشــان می دهــد؛ 
ائمــه)ع(  در محضــر  ادب حضــور  بایــد  زیــرا 
ــی  ــد در محضــر آن هــا بی ادب رعایــت شــود و نبای

کــرد.
رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا اشــاره بــه نــگاه 
امــام زمان)عــج( بــه اعمــال افــراد تصریــح کــرد: 
ــل  ــا در عم ــد، ام ــه شــیعه گری می کنن کســانی ک
شــیعه بــودن خــود را نشــان نمی دهنــد و مرتکــب 
گنــاه می شــوند، امــام زمان)عــج( آن هــا را قبــول 

دارد، امــا از دستشــان راضــی نیســت.
ــاز  ــه نم ــی ب ــت: بی توجه ــد گف ــع تقلی ــن مرج  ای
ــردم  ــوق م ــه حق ــرض ب ــات و تع ــایر واجب  و س
و حــق النــاس باعــث ناراحتــی و آزرده شــدن 
خاطــر امــام زمان)عــج( و ســایر ائمــه معصومیــن 

می شــود.
را ســبب  معصومیــن  و  خــدا  بــه  عشــق  وی 
رســتگاری انســان اعــالم کــرد و گفــت: دعــا 
و مناجــات موجــب عشــق بــه خــدا و ائمــه 
معصومیــن)ع( و رســتگاری در دنیــا و آخــرت 

. د می شــو

خبر

بــن رودز در ســخنان روز پنجشــنبه خــود تاکیــد کــرد کــه حتــی 
ــران  ــا ای ــته ای ب ــق هس ــد تواف ــز نمی خواه ــپ نی ــد ترام  دونال

را پاره کند.
دانشــجو خبرگــزاری  الملــل  بیــن  گــروه  گــزارش   بــه 
در حالــی کــه دونالــد ترامــپ، نامــزد جمهوری خواهــان در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا بارهــا قــول داده اســت تــا 
توافــق هســته ای ایــران را لغــو و آن  را پــاره کنــد، »کیلــی آیوت«، 
ســناتور نیوهمپشــایر نیــز بــه دنبــال تصویــب قانونــی اســت تــا 
تحریم هــای بیشــتری را در واکنــش بــه آزمایــش موشــک های 

بالســتیک ایــران، وضــع کنــد.
می توانــد  اقــدام  ایــن  پالیســی،  فاریــن  گــزارش  بــه 
تعبیــر  هســته ای،  توافقنامــه  نقــض  ایــران  ســوی   از 
و تفســیر شــود. آیــت هللا علــی خامنــه ای، رهبــر عالی قــدر 
ــران نیــز در ســخنان روز سه شــنبه  قــول داده اســت کــه اگــر  ای
ــه  ــدام ب ــکا اق ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب نامزده
ــز ایــن  ــد، تهــران نی ــران کنن ــا ای ــاره کــردن توافــق هســته ای ب پ

ــد زد. ــش خواه ــه را آت توافقنام
آیــت هللا خامنــه ای تاکیــد کــرد: جمهــوری اســالمی  نقض کننــده 

ــد از  ــر تهدی ــی اگ ــود؛ ول ــد ب ــته ای نخواه ــق هس ــِت تواف نخس
ســوی نامزدهــای ریاســت جمهــوری آمریــکا بــرای پــاره کــردن 
 ایــن توافقنامــه عملــی شــود، جمهــوری اســالمی  نیــز ایــن توافق 

را آتش خواهد زد.

ــنگتن  ــودن واش ــد نب ــه پایبن ــدت ب ــه ش ــی ب ــای ایران مقام ه
بــه تعهــدات خــود در چارچــوب برجــام معتــرض هســتند. 
ایــران  مالــی  مبــادالت  علیــه  وضع شــده  محدودیت هــای 
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت و ایــن مســئله بازگشــت 

ایــران بــه بازارهــای جهانــی را بســیار کنــد کــرده اســت. بســیاری 
ــرای همــکاری  ــی ب ــوز تمایل ــز هن ــان نی ــزرگ جه از بانک هــای ب

ــد. ــران ندارن ــا ای ب
بــن رودز در ســخنان روز پنجشــنبه خــود تاکیــد کــرد کــه حتــی 
ــران  ــا ای ــته ای ب ــق هس ــد تواف ــز نمی خواه ــپ نی ــد ترام  دونال

را پاره کند.
کاخ  بــه  زمانــی  اساســا  شــما  کــرد:  تصریــح  وی   
اصلــی  تعهــدات  کــه  شــد  خواهیــد  وارد   ســفید 
و عمــده هســته ای تکمیــل و نهایــی شــده اســت ذخایــر 
بازطراحــی  اراک  ایــران خــارج شــده، رآکتــور  از  هســته ای 
ــه  ــدارد و هم ــود ن ــازی وج ــه غنی س ــردو هیچ گون ــده، در ف ش
ســانتریفیوژها تحــت نظــارت آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 

ــود. ــد ب  خواه
بــن رودز گفــت: پــاره کــردن توافــق هســته ای موجــب دلســردی 
ــه ایــن توافــق  ــرای دســتیابی ب ــکا ب ــا آمری کشــورهای همــراه ب
روس هــا.  و  چینی هــا  اروپایی هــا،  شــامل  شــد؛   خواهــد 
ــئله  ــن مس ــوع ای ــع از وق ــاال مان ــد احتم ــور جدی ــس جمه ریی

می شــود.

کاخ سفید:

حتی ترامپ هم توافق هسته ای ایران را پاره نمی کند

ــمن، دو  ــت:  دش ــان گف ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
نقشــه خطرنــاک دارد و می خواهــد ایــران را از لحــاظ 
ــی  ــای فرهنگ ــا نفوذه ــن ب ــد و همچنی ــی کن ــم ته عل
جوانــان مــا را از درون بــه جهــت قــدرت عظیــم 

ــازد. ــی س ــادی ته اعتق
حجــت  االســالم  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
و المســلمین ســید مجتبــی میردامــادی در خطبه های 
ــزرگ  ــه در مصــالی ب ــان ک ــه اصفه ــاز جمع ــروز نم دی
امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد، گفــت: طبــق فرمــوده 
ــودن  ــتحکم ب ــت و مس ــا والی ــه ب ــر و رابط ــرآن، فق ق
می توانــد مــا را در برابــر دشــمنان بــه پیــروزی برســاند؛ 
ــد  ــل نمودن ــم عم ــن مه ــه ای ــردم ب ــه م ــان ک  همچن

و انقــالب در برابــر گرگ هــا و اژدهــا، و روبــاه پیــر بــه 
پیــروزی رســید.

میردامــادی  بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم 
انقــالب در دیدارهــای مختلــف گفــت: ایشــان در 
ــه  ــد ک ــه دادن ــر عالمان ــئوالن، 28 تذک ــا مس ــدار ب دی
 مهم تریــن آن ایــن بــود کــه از دشــمن نترســید 
و وقتــی می توانیــد بــه مــردم اعتمــاد امنیــت بدهیــد 

کــه قدرتمنــد شــوید.
وی عنــوان کــرد: قــرآن می گویــد آنقــدر قــوی بشــوید 
کــه دشــمنان شــما و دشــمنان خــدا از اینکــه بخواهنــد 
بــه شــما تجــاوز کننــد، بترســند و امــروز چــون 
قدرتمنــد شــده ایم، دشــمنان پــای میــز مذاکــره زانــو 

زدنــد.
ــم  ــروز ه ــزود: ام ــان اف ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
ــاک دارد  ــه خطرن ــمن دو نقش ــتیم و دش ــوی هس ق
 و می خواهــد ایــران را از لحــاظ علــم تهــی کنــد 
ــا را از  ــان م ــا نفوذهــای فرهنگــی جوان ــن ب و همچنی
درون بــه جهــت قــدرت عظیــم اعتقــادی تهــی ســازد.

ــه  ــاز جمع ــای نم ــری از خطبه ه ــش دیگ وی در بخ
بــا اشــاره بــه ســخنانی از مقــام معظــم رهبــری 
تصریــح کــرد: اگــر یــک قــدم عقــب رفتیــم، دشــمنان 
می فروشــیم  برایتــان  هــم  را  نفتتــان   می گوینــد 
و نــان و آبتــان را هــم می دهیــم و دانشــگاه ها را هــم 

بایــد تعطیــل کنید.

چهارمحــال  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
امــام جمعــه شــهرکرد  و بختیــاری و 
انقالبــی  جوانــان  امــروزه  گفــت: 
ــه   ــر ب ــه ام ــه هســتند ک ــادی در جامع زی
ــد و در  ــر می کنن ــی از منک ــروف و نه مع
ــام  ــد ام ــه انحــراف از عقای ــل هرگون مقاب
خمینــی)ره( و مقــام معظــم رهبــری 

می گیرنــد. موضــع 
حجــت  االســالم  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای نمــاز جمعــه دیــروز 
شــهرکرد اظهــار کــرد: از وظایــف انقالبیــون بصیــر ایــن 
ــه  ــد ک ــه ای موضــع بگیرن ــه گون ــه همیشــه ب اســت ک

ــد. ــل کنن ــمن را منفع دش
نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری با اشــاره 
ــه شــوند ــده گرفت ــان نادی ــن جوان ــد ای ــه نبای ــه اینک  ب

مقابــل  در  دشــمن  دشــمنی هایی کــه  از  افــزود: 
ــت ــه اس ــش گرفت ــان آن در پی ــران و جوان ــور ای  کش

مواد مخدر است.
ــوره  ــه 76 س ــه آی ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع ام
مبارکــه توبــه گفــت: خداونــد در ایــن آیــه و آیــات بعــد 

از آن، نشــانه هایی را بــرای اهــل 
منافقــان  تــا  می شــمارد  نفــاق 
جامعــه اســالمی  معرفــی شــوند و 
ــا  ــری آن ه ــب فتنه گ ــه  فری جامع

ــورد.  را نخ
نکونــام  حجــت  االســالم 
خاطرنشــان کــرد: نفــاق اقتصــادی 
ــادی  ــر اقتص ــه از نظ ــانی ک و کس
جامعــه  اقتصــادی  نظــم  و  می کننــد   فتنه گــری 
را بــر هــم می زننــد و بــه تکالیــف اقتصادی شــان 
ــرار ــه ق ــورد توج ــات م ــن آی ــد، در ای ــل نمی کنن  عم

می گیرند.
نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 
کــرد: اهــل تقــوا تــالش گســترده در جهــت ادامــه راه 
 داشــته و نگرانــی شــدیدی دارند از اینکه متوقف شــوند 

و ایستایی بر فکر و اعمالشان حاکم شود.
ــانی در  ــن انس ــزود: چنی ــام اف ــالم نکون ــت  االس حج
نمــازش، جهــادش و استکبارســتیزی اش جــدی اســت 
ــا دشــمن درون، یعنــی نفــس و شــیطان بیرونــی  و ب

یعنــی اســتکبار ناســازگار اســت.

ــان  ــا بی ــس ب ــردم در مجل ــده م نماین
ــل  ــه دلی ــم ب ــی پزشــک ه ــه حت اینک
داشــتن تخصــص اجــازه دریافــت 
حقــوق نجومــی  نــدارد، گفــت: رییــس 
ــرای قطــع و بازگشــت  ــد ب ــور بای جمه
المــال  بیــت  بــه  حقوق هــا  ایــن 

ــد.  ــوری ده ــه ف ــکیل جلس تش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از 

خانــه ملــت، حجــت  االســالم حســن نــوروزی نماینده 
ــه  مــردم  در مجلــس شــورای اســالمی  در واکنــش ب
حقوق هــای نجومــی  برخــی مدیــران دولتــی بــا بیــان 
اینکــه حداکثــر حقــوق یــک مدیــر نبایــد بیــش از 10 
برابــر کارمنــدان آن اداره باشــد اظهــار داشــت: رییــس 
ــن حقوق هــا  ــرای قطــع و بازگشــت ای ــد ب ــور بای جمه
ــا  ــد و ب ــوری ده ــال تشــکیل جلســه ف ــت الم ــه بی ب
 برخــوردی انقالبــی بــرای همیشــه ایــن مســایل 

را ریشه کن کند.
ــی  ــن معن ــک ارگان، بدی ــاد ی ــد زی ــزود: درآم وی اف
ــال  ــا کم ــری اجــازه داشــته باشــد ب ــه مدی نیســت ک
700میلیــون  تــا  ماهانــه  انحصارطلبــی  و  پررویــی 

در  ایــن  و  دریافــت کنــد  حقــوق 
ــان  ــه ن ــرادی ب ــه اف ــی اســت ک حال

ــد. ــود محتاجن ــب خ ش
مجلــس  در  مــردم  نماینــده   
داد:  اســالمی  ادامــه  شــورای 
ــم  ــوع حقوق هــا، ظل ــن ن دریافــت ای
اســت  مــردم  و  بیت المــال   بــه 
و هرکســی کــه می شــنود و ســکوت 

می کنــد، خیانــت کــرده اســت.
 نــوروزی بــا تاکیــد بــر اینکــه حقوق هــای زیــاد نوعــی 
تفرعــن اســت، گفــت: حتــی پزشــک هــم حــق نــدارد 
ماهــی 500 میلیــون حقــوق بگیــرد و بگویــد مــن بــه 
ــت  ــوق را دریاف ــن حق ــه دارم ای ــی ک ــل تخصص دلی

می کنــم.
دریافــت  از  جلوگیــری  بــر  تاکیــد  بــا  نــوروزی   
ــرد:  ــوا خاطرنشــان ک ــام ق ــی در تم ــن حقوق های چنی
ــادی  ــیزم اقتص ــت و آنارش ــایل تورم زاس ــن مس همی
ــود  ــه نش ــوی آن گرفت ــر جل ــت و اگ ــرده اس ــاد ک ایج
پیــش خواهــد از  بیــش  را  اقتصــادی   مشــکالت 

 کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

جوانان انقالبی در مقابل انحراف از والیت موضع می گیرند
در واکنش به حقوق های نجومی عنوان شد:

ضرورت برخورد انقالبی رییس جمهور و ریشه کنی مسئله

ــزد  ــه ی ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
گفــت: چــون نمی خواهیــم از اعتقــادات و ایمــان 
خــود دســت برداریــم، بایــد در همــه زمینه هــا خودکفــا 

ــد. ــر باش ــمنان بی اث ــه های دش ــا دسیس ــیم ت باش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن آیــت هللا محمدرضــا 
ناصــری در خطبه هــای نمــاز جمعــه دیــروز یــزد 
ــر  ــتادگی در براب ــای ایس ــی از الزمه ه ــرد: یک ــار ک اظه
ــت  ــوان اس ــالق و ج ــای خ ــتن نیروه ــمنان، داش دش
ــای  ــور نیروه ــه در کش ــن زمین ــبختانه در ای ــه خوش ک

ــت  ــن ظرفی ــد از ای ــه بای ــتند ک ــادی هس ــد زی توانمن
ــرد.  ــتفاده ک اس

خطیــب جمعــه یــزد یــادآور شــد: شــبکه های مختلــف 
ــان  ــن و ایم ــه دی ــه علی ــه توطئ ــوم روز ب ــب عل در قال
 جوانــان می پردازنــد و اگــر در ایــن زمینــه غفلــت کنیــم 

قطعا ضربه خواهیم خورد.
ــرآن  ــا ق ــوان ب ــل ج ــنایی نس ــه داد: آش ــری ادام ناص
ــاه  ــت و در م ــاه اس ــت از گن ــای حفاظ ــی از راه ه یک
مبــارک رمضــان کــه بهــار قــرآن اســت، بایــد بــه ایــن 

ــود.  ــه ش ــتر توج ــئله بیش مس
ــای  ــری از خطبه ه ــش دیگ ــزد در بخ ــه ی ــام جمع ام
ــده شــدن مســئوالن  ــه خری ــا اشــاره ب ــه ب ــاز جمع نم
ســازمان ملــل توســط حکومــت آل ســعود گفــت: اگــر 
ــان و چشــمان ســازمان های  ــول ده ــا پ ــرار باشــد ب ق
ــی  ــر جای ــان دیگ ــود، مظلوم ــته ش ــی بس ــن الملل بی

ــد.  ــد ش ــخت خواه ــد و کار س ــه ندارن ــرای مراجع ب
ناصــری اظهــار داشــت: اگــر بــا دریافــت پــول، خیانــت 
کننــد و از حــق دفــاع نکننــد و بــه فریــاد مظلومــان و 

ــه  ــا چگون کشــورهای ســتمدیده رســیدگی نشــود، دنی
 خواهــد شــد و مــردم مظلــوم بــه کجــا بایــد مراجعــه

 کنند.

امام جمعه یزد مطرح کرد:
خودکفایی، راهکار بی اثر کردن دسیسه های دشمنان

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان 
گفــت: متاســفانه مــواد مخــدر یکــی از بالهــای جامعــه 
ــه  ــدن آن، هم ــرف ش ــرای برط ــه ب ــت ک ــی ماس کنون

مــردم بایــد دســت بــه دســت هــم بدهنــد.
ــی  ــید یحی ــت هللا س ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
جعفــری در خطبه هــای نمازجمعــه کرمــان افــزود: 
ــذری  ــه ع ــر کســانی ک ــن ب ــه روزه گرفت ــه ک همان گون
ــا  ــا و جنگل ه ــظ بیابان ه ــت، حف ــب اس ــد، واج ندارن

ــی اســت. ــات اله هــم یکــی از واجب
وی بیــان کــرد: متاســفانه یکــی از مشــکالت کشــور مــا 
ایــن اســت کــه بیابــان و جنــگل را تخریــب می کنیــم.

امــام جمعــه کرمــان گفــت: بعضــی افــراد در جنگل هــا 
آتش ســوزی  موجــب  و  می کننــد  روشــن  آتــش 

می شــوند.
فرهنــگ  بــا  و  دینــدار  انســان  عنــوان کــرد:  وی 
ــه اعمــال را انجــام نمی دهــد و همــه مســایل  این گون
را در همــه حوزه هــا بــه خوبــی رعایــت می کنــد.

وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــه معضــل مــواد 
ــواد مخــدر  ــرد: متاســفانه م ــار ک مخــدر اشــاره و اظه
ــرای  ــه ب ــت ک ــی ماس ــه کنون ــای جامع ــی از باله یک
برطــرف شــدن آن همــه مــردم بایــد دســت بــه دســت 
هــم بدهنــد. آیــت هللا جعفــری افــزود: مبــارزه بــا ایــن 
ــم  ــر بخواهی ــت و اگ ــختی اس ــیار س ــل، کار بس معض
ــا  ــد از خانواده ه ــم، بای ــل کنی ــه ای عم ــور ریش ــه ط  ب

و مدارس شروع کرد.

امام جمعه کرمان: 
مردم باید برای ریشه کنی مواد مخدر دست  به  دست هم بدهند

ــی  ــاد از بالتکلیف ــا انتق ــس ب ــردم در مجل ــده م نماین
پایتخــت  انتقــال  موضــوع  در  مجلــس  قانــون 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  کشــور  سیاســی اداری 
حساســیت های موجــود، الزم اســت دولــت گزارشــی 
ــه  ــه انتقــال پایتخــت ب ــد پیشــرفت کار در زمین از رون

ــد.  ــه کن ــس ارای مجل
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، امیــر خجســته بــا 
بــه دولــت  یــادآوری مهلــت دو ســاله مجلــس 
ــال  ــون یکس ــت: هم اکن ــت گف ــال پایتخ ــرای انتق ب
ــنجی  ــون امکان س ــر قان ــی ب ــس مبن ــه مجل از مصوب
انتقــال مرکــز سیاســی اداری کشــور و ســاماندهی 
امــا  اســت؛  گذشــته  تهــران  از  تمرکززدایــی  و 
نگرفتــه صــورت  زمینــه  ایــن  در  اقدامــی    هنــوز 

 است.
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــت بای ــه داد: دول ــده ادام ــن نماین ای
حساســیت و شــرایط ویــژه و اینکــه تهــران بــر روی 4 
گســل قــرار گرفتــه و خطراتــی کــه پایتخــت را تهدیــد 

ــیت های الزم  ــه حساس ــن مصوب ــاره ای ــد، درب  می کن
را داشته باشد.

پایتخــت  انتقــال  اینکــه  بیــان  بــا  خجســته   
اســت  مــردم  مطالبــات  از  سیاســی اداری کشــور 
ــده در  ــاد ش ــیت ایج ــه حساس ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــن  ــردم در ای ــات م فضــای رســانه ای کشــور و مطالب
زمینــه بایــد مشــخص شــود کــه سرنوشــت پایتخــت 

ــت. ــیده اس ــا رس ــه کج ــت ب ــال پایتخ و انتق

امیر خجسته، نماینده مردم در مجلس مطرح کرد:
بالتکلیفی قانون انتقال پایتخت سیاسی کشور

امام جمعه موقت اصفهان:
نقشه دشمن، نفوذ فرهنگی و تهی کردن جوانان از علم و اعتقاد است

حتما بخوانید!
بالتکلیفی قانون انتقال پایتخت ... شنبه 29 خردادماه 21395
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ایستگاه های دوچرخه اصفهان 
نیازمند نوسازی است

ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی ورزش ــل س ــر عام مدی
در  موجــود  دوچرخه هــای  گفــت:  اصفهــان 
ــتانداردهای  ــر اس ــه از حداکث ــتگاه های دوچرخ ایس
ــت.  ــازی اس ــد نوس ــت و نیازمن ــوردار نیس الزم برخ
ــش  ــه پوی ــه اینک ــا اشــاره ب ــر ب مســعود انصاری مه
خــود  از  بایــد  خــودرو  بــدون  سه شــنبه های 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــاز ش ــهرداری آغ ــای ش نیروه
از دوچرخــه اســتفاده می کننــد  کارمندانــی کــه 
محــل  داد:  ادامــه  وی  شــوند.  تشــویق  بایــد 
نیــز  امنیتــی آن  پــارک دوچرخه هــا و مســایل 
ــرای آن اندیشــیده  ــد فکــری ب ــه بای ــم اســت ک  مه

شود.

مسئوالن باید مانع ساخت و سازهای 
غیراصولی شوند

ــه ضــرورت تامیــن رفــاه  ــا اشــاره ب اســتاندار یــزد ب
 و آســایش عمومــی در ســاخت و ســازهای شــهری

ــازهای  ــاخت و س ــع س ــد مان ــئوالن بای ــت: مس گف
ــوند.  ــات ش ــد امکان ــای فاق ــی در مکان ه غیراصول
شــورای  نشســت  در  میرمحمــدی  ســیدمحمد 
ــه  ــه ضــرورت توجــه ب ــا اشــاره ب مســکن اســتان ب
شــرایط زیســت محیطی، آلودگــی و ســر و صــدا 
در ســاخت و ســازهای شــهری  اظهــار کــرد: ایجــاد 
ــه آســایش و آرامــش در ســاخت و ســازهای  زمین
اجــرای  رســالت مســئوالن  مهم تریــن  شــهری،  

ــت.  ــتان اس اس
و  امکانــات  بــا  تراکــم  تناســب  رعایــت  وی 
ــای  ــه ضرورت ه ــود را از جمل ــاخت های موج زیرس
ــان  ــت و بی ــزد دانس ــتان ی ــکن در اس ــش مس بخ
ــع  ــد مان ــط بای ــتگاه های مرتب ــئوالن دس ــرد: مس ک
مکان هــای  در  غیراصولــی  ســازهای  و  ســاخت 

فاقــد امکانــات شــوند.
 ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ــی،   ــی،  امنیت ــکالت فرهنگ ــروز مش ــری از ب جلوگی
یــزد  اســتان  ســطح  در  رفاهــی  و  خدماتــی 
ادامــه داد: تمرکــز ســاخت و ســازهای اخیــر در 
ــده  ــی را در آین ــکالت فراوان ــزد مش ــهر ی ــطح ش س
بــه وجــود مــی آورد. اســتاندار یــزد بــا اشــاره 
ــار  ــال اقش ــاه ح ــن رف ــم در تامی ــش تراک ــه نق ب
مختلــف جامعــه تصریــح کــرد: مجــوز تراکــم 
پارکینگ هــا بــا فضــای ســبز،   متناســب   بایــد 

عــرض معابــر، خیابان هــا و مجموعــه خدمــات 
الزم بــرای ســکونت در نقــاط مختلــف شــهری 
صــادر شــود. میرمحمــدی تعییــن پهنه بنــدی شــهر 
ــر در حــوزه ســاخت  ــات موث ــه اقدام ــزد را از جمل  ی
و ســازهای اســتان یــزد دانســت و خاطرنشــان 
متناســب  بایــد  ســاز  و  ســاخت  مجــوز  کــرد: 
ســاز  و  ســاخت  ظرفیــت  و  پهنه بنــدی   بــا 

صادر شود.

زمینه اشتغال ۲۰۰۰ نفر در چهارمحال 
و بختیاری فراهم می شود

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
ــرداری از  ــا بهره ب ــت: ب ــاری گف ــال و بختی چهارمح
۵۰ طــرح اشــتغال زا در ایــن اســتان، زمینــه اشــتغال 

2 هــزار نفــر فراهــم می شــود.
 نعیــم امامــی اظهــار داشــت: ایــن ۵۰ طــرح کــه در 
ــان  ــا پای حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت اســت ت
ســال در ایــن اســتان بــه بهره بــرداری می رســد. وی 
عنــوان کــرد: توســعه صنعــت، ارتقــای رقابت پذیــری 
و کیفــی  افزایــش کمــی  تولیــدی،  واحدهــای 
صــادرات و تکمیــل طرح هــای صنعتــی بــا پیشــرفت 
ــن  ــه مهم تری ــد از جمل ــتر از ۶۰ درص ــی بیش فیزیک
 برنامه هــای در دســت اجــرای صنعــت، معــدن 
و تجــارت در راســتای تحقــق شــعار ســال در اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری اســت. 
چهارمحــال و بختیــاری دارای بیــش از یــک هــزار و 

2۰۰ واحــد صنعتــی اســت.

 راه اندازی تولید 
اراده و خواست نظام است

ــروه  ــوری در جلســه کارگ ــس جمه ــاون اول ریی مع
ملــی بــر تســهیل و رفــع موانــع تولیــد تاکیــد کــرد: 
ــام  ــت نظ ــی اراده و خواس ــد داخل ــدازی تولی راه ان

ــی شــود.  ــد عملیات ــا بای اســت و حتم
ــزارش وزارت  ــه گ ــاره ب ــا اش ــری ب ــحاق جهانگی اس
صنعــت معــدن و تجــارت مبنــی بــر مشــکالت 
ــتان ها  ــطح اس ــال در س ــد و نیمه فع ــای راک واحده
کــه عمدتــا بــا موانــع بانکــی روبــه رو هســتند، گفــت: 
ــود  ــتانی خ ــعبات اس ــل، ش ــای عام ــد بانک ه  بای
را مکلــف کننــد تــا همکاری های الزم بــرای راه اندازی 
راکــد  متوســط  و  تولیــدی کوچــک   واحدهــای 

یا نیمه فعال صورت گیرد. 
صنعــت  وزیــر  از  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
مدیریــت  ســازمان  رییــس  تجــارت،  و   معــدن 
ــک مرکــزی  ــزی کشــور و رییــس کل بان و برنامه ری
ــرد  ــی عملک ــرای ارزیاب ــی ب ــی نظارت ــت روش خواس
ــه  ــا را ب ــرد آن ه ــزارش عملک ــن و گ ــا تدوی بانک ه

ــد.  صــورت مســتمر دریافــت کنن
جهانگیــری همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه راه اندازی 
ــز  ــام و نی ــم در راس نظ ــد اراده و خواســت مه تولی
خواســت رییــس جمهــور اســت و حتمــا بایــد 
عملیاتــی شــود، خواســتار سرکشــی نماینــدگان 
ــه  ــد ب ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــی تس ــروه مل کارگ
ــد  ــی ش ــهرک های صنعت ــدی و ش ــای تولی واحده
ــن  ــه ای ــروه ب ــدگان کارگ ــت نماین ــت: الزم اس و گف
 واحدهــا سرکشــی و ظرفیــت فعالیــت واحدهــا 

را بررسی کنند.

اخبار کوتاه

  تلگــرام و اینســتاگرام بــرای مــا ایرانی هــا بــه 
سرویس اقتصاد
 بردیا عباس زاده 

غیــر از پیام رســانی و نفرت پراکنــی نســبت 
بــه اشــخاص سرشــناس کارکردهــای دیگــری هــم دارد. یکــی از 
ــت.  ــازار اس ــه ب ــانه ها ب ــن رس ــدن ای ــل ش ــا تبدی ــن کارکرده ای
ــته  ــانه ها داش ــن رس ــاه در ای ــی کوت ــتی خیل ــت گش ــی اس کاف
باشــید تــا بــه قــول معــروف از شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد را در 
ــدا از  ــازی ج ــای مج ــن بازاره ــالت ای ــی از معض ــد. یک آن بیابی
بحــث کالهبــرداری، ورود اجنــاس قاچــاق بــه ویــژه پوشــاک بــه 

این شبکه هاست.
  پوشاک قاچاق

فــروش  از  پــس  خدمــات  نبــود  و  نامناســب  کیفیــت  از 
محصــوالت  عرضــه  تــا  گرفتــه  تعویــض  امــکان  عــدم  و 
همــه  بیمــاری،  ناقــل  و  دوم  دســت  پوشــاک  و  قاچــاق 
تلگرامــی  ســایت های  از  خریــد  مشــکالت  از  همــه   و 
صنعــت وزارت  ســوی  از  اعتمــاد  نمــاد  فاقــد  اینترنتــی   و 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــردم ب ــن روش م ــت. در ای ــارت اس ــدن و تج مع
 ایــن ســایت ها کاالی مدنظــر خــود را خریــداری و پــول آن 
را بــه صــورت نقــدی یــا بــا کارت بانکــی خــود پرداخــت می کننــد 
می گیرنــد؛  تحویــل  پیــک  بــا  را  خــود  نهایــت، کاالی  در  و 
نــه فروشــنده خریــدار را می بینــد و نــه خریــدار فروشــنده 
می شــود  جذاب تــر  زمانــی  امــا  اینترنتــی،  فروش هــای  را. 
کــه برخــی واردکننــدگان و قاچاقاچیــان بــا ایــن روش هــا 
ــد  ــای نمی گذارن ــه ج ــی ب ــروش فیزیک ــی از ف ــن ردپای  کمتری
ــه پرداخــت عــوارض و مالیات هــای ســنگین دولتــی  ــور ب و مجب
هــم نیســتند. ایــن روش از عرضــه پوشــاک قاچــاق ایــن 
روزهــا رشــد قارچ گونــه ای در شــبکه های اجتماعــی داشــته 
ــچ  ــا نیســتند و هی ــا آن ه ــه ب ــادر مقابل ــر مســئوالن ق ــه ظاه و ب

برنامــه ای بــرای ســاماندهی خریــد و فروش هــای تلگرامــی 
ــاون  ــروتاج، مع ــی خس ــه مجتب ــد ک ــد. هرچن ــی ندارن و اینترنت
 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از حــدود یک ســال پیــش

ــن  ــای کاری ای ــی را از اولویت ه ــازار زیرزمین ــن ب ــاماندهی ای س
وزارتخانــه اعــالم کــرد، امــا براســاس شــواهد اتفــاق چشــمگیری 

ــداده اســت. در ایــن زمینــه رخ ن
  از ساماندهی تا شکست

بی توجهــی مســئوالن بــه عرضــه پوشــاک قاچــاق در ســایت های 

مجــازی درحالــی رخ می دهــد کــه محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت پیش تــر اعــالم کــرده کــه دولــت بنــا 
دارد بــا واردکننــدگان غیررســمی پوشــاک برخــورد و آن هــا را بــه 

نوعــی ســاماندهی کنــد. 
ــدی( کــه قــرار  ــر همیــن اســاس مقــرر شــد هــر نشــانی )برن ب
ــی  ــت شــود و درصورت ــران شــود به طــور رســمی ثب اســت وارد ای
کــه کاالیــی شــماره ثبــت نداشــته باشــد، از فروشــگاه های 
ــه 2۹  ــود ک ــدام ب ــن اق ــال ای ــه دنب ــود. ب ــع آوری ش ــور جم کش

ــه  ــود ب ــد خ ــت برن ــرای ثب ــت هایی را ب ــی درخواس ــد خارج برن
ــی  ــا نگاه ــا ب ــد؛ ام ــه دادن ــان ارای ــاف و بازرگان ــور اصن ــز ام  مرک
ــه بازارهــای مجــازی و غیرمجــازی درمی یابیــد کــه طرح هایــی  ب
ــده عرضــه پوشــاک قاچــاق  ــد پرون ــن دســت هــم نمی توان از ای

درکشــور را ببنــدد.
  بازار تجارت اینترنتی

ــئوالن  ــالم مس ــاس اع ــر اس ــد ب ــه بدانی ــد ک ــب باش ــاید جال ش
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تراکنــش خریــد از ســایت های 
ــه  ــوده ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــته ۶۱ ه ــال گذش ــی در س اینترنت
ــر  ــور خب ــی از GDP کش ــالت اینترنت ــدی معام ــهم ۴ درص از س
می دهــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه ســال گذشــته میــزان فــروش 
ــارد دالر  ــه ۱۵۳/۵۷ میلی ــا ب ــی کاال در دنی ــگاه های اینترنت فروش
ــد 2۴  ــل از آن رش ــال قب ــه س ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــید ک رس
درصــدی ایــن فروشــگاه ها را در سراســر جهــان نشــان می دهــد. 
ــی  ــگاه های اینترنت ــروش فروش ــزان ف ــود می ــی می ش پیش بین

ــارد دالر برســد.  ــه ۳۸۶/۵ میلی ــا ســال 2۰۱۶ ب ت
گفتنــی اســت کــه در ســال ۹2 حــدود ۱۴ هــزار میلیــارد تومــان 
خریــد و فــروش اینترنتــی در کشــور صــورت گرفتــه کــه ایــن رقــم 
ــان  ــارد توم ــه ۵۰ هــزار میلی ــب ب ــه ترتی  در ســال های ۹۳ و ۹۴ ب

و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
 لزوم ساماندهی بازار اینترنتی پوشاک

ــر  ــه نظ ــی ب ــای اینترنت ــه خریده ــردم ب ــزون م ــه روزاف ــا عالق ب
می رســد ایــن بــازار در ســال های آینــده رشــدی بیــش از 
ــاماندهی  ــا س ــه ب ــر ک ــه بهت ــس چ ــد؛ پ ــه کن ــم تجرب ــن را ه ای
ــه  ــی ک ــام خدمات ــا تم ــا ب ــی برنده ــا و ورود واقع ــن فروش ه ای
ــرای  ــه ب ــد، زمین ــه می دهن ــان ارای ــود در جه ــتریان خ ــه مش ب

ــود. ــن ش ــکان غیرممک ــد ام ــا ح ــودجویی دالالن ت س

کیمیای وطن بررسی کرد:

رد پای پوشاک قاچاق در اینترنت

خریــد و فــروش قســطی مســکن بــا ضمانــت بانــک مســکن 
امکان پذیــر شــد. طــرح تضمیــن معامــالت اقســاطی خریــداران 
و فروشــندگان مســکن، توســط بانــک مســکن اجرایــی شــده 
اســت. در ایــن طــرح بــه منظــور اطمینان بخشــی بــه طرفیــن 
قــرارداد، بانــک مســکن بــه عنــوان ضامــن در معاملــه خریــد و 

فــروش اقســاطی مســکن وارد شــده و پرداخت 
اقســاط ثمــن معاملــه را مطابــق ضوابــط مصوب 
الزم  منظــور  ایــن  بــرای  می کنــد.  تضمیــن 
ــل  ــنده، عم ــدار و فروش ــن خری ــدا بی ــت ابت اس
بــه منظــور معاملــه واحــد مســکونی   بیــع 
و نیــز بیــن خریــدار و بانــک منعقــد شــود. 
بــر ایــن اســاس، خریــدار متعهــد می شــود 
ــه  ــه صــورت اقســاط ب ــات فروشــنده را ب مطالب

ــه  ــه را ب ــوه حاصل ــا وج ــز متعاقب ــک نی ــت و بان ــک پرداخ بان
حســاب فروشــنده واریــز کنــد. قیمت فــروش نقــدی و فروش 
ــدار و فروشــنده(  ــن )خری ــق طرفی ــا تواف ــا ب اقســاطی واحده
ــر  ــه حداکث تعییــن می شــود. همچنیــن تضمیــن ثمــن معامل
ــا ســقف ۱.۵۰۰.۰۰۰  ــک و ت ــا ۵۰ درصــد ارزش کارشناســی مل ت

ــاط  ــغ اقس ــاوز مبل ــدم تج ــه ع ــروط ب ــز مش ــال و نی ــزار ری ه
ماهانــه خریــدار از ۳۰.۰۰۰ هــزار ریــال خواهــد بــود. مدت زمــان 
ــنده(  ــدار و فروش ــن )خری ــق طرفی ــاس تواف ــر اس ــیط ب  تقس
بانــک  تعییــن می شــود.  مــاه  مــدت ۵۰  بــه  و حداکثــر 
ضمــن بــه رهــن گرفتــن ملــک مــورد معاملــه، پرداخــت 
مشــخص  مقاطــع  در  را  خریــداران  اقســاط 
می کنــد.  تضمیــن  ماهیانــه  صــورت  بــه 
شــده  سررســید  اقســاط  واریــز   بانــک 
را در پایــان مــاه بــه حســاب فروشــنده، در ازای 
ترهیــن پــالک مــورد معاملــه تضمیــن می کنــد. 
مهم تریــن مزایــای طــرح بــرای خریــدارن و 
فروشــندگان، افزایــش قــدرت خریــد خریــداران 
مســکن بــدون افزایــش ســقف مســکن و بدون 
ــروش  ــکان ف ــه در نتیجــه آن ام ــی ک ــه تســهیالت بانک ــاز ب نی
واحدهــای مســکونی فراهــم خواهــد شــد، عنــوان شــده اســت. 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــای جدی ــاح پروژه ه ــروع و افتت ــکان ش ام
فــروش واحدهــای در اختیــار ســازندگان واحدهــای مســکونی 

نیــز، دیگــر مزیــت ایــن طــرح بیــان شــده اســت.

خرید و فروش قسطی مسکن امکان پذیر شد
بانک هــا  تمــام  بخشــنامه ای  در   بانــک  مرکــزی 
ــرای  ــات الزم ب ــرد امکان ــف ک ــاری را موظ ــات اعتب و موسس
ــرض  الحســنه ازدواج یکصــد  شــروع پرداخــت تســهیالت ق
میلیــون ریالــی بــرای هریــک از زوجیــن را حداکثــر از ابتــدای 
ــت آن را در  ــد و پرداخ ــم کنن ــاری فراه ــال ج ــاه س مردادم

اولویــت قــرار دهنــد. ایــن بخشــنامه بــه دنبــال 
تصویــب تبصــره 2۹ قانــون بودجه ســال ۱۳۹۵ 
صــادر شــده اســت  کــه در آن بانــک مرکــزی به 
منظــور حمایــت از ازدواج جوانــان، موظف شــد 
ــور  ــاری کش ــات اعتب ــا و موسس ــام بانک ه  تم
را ملــزم کنــد بــه انــدازه ســهم خــود از مجمــوع 
پرداخــت  در  قــرض  الحســنه  ســپرده های 
ــد  ــارکت کنن ــنه مش ــرض  الحس ــهیالت ق  تس

ــت  ــت نخس ــنه ازدواج را در اولوی ــرض  الحس ــهیالت ق و تس
پرداخــت قــرار دهنــد. متــن کامــل بخشــنامه بــه شــرح زیــر 

اســت:
ــان و  ــه اهمیــت موضــوع ازدواج جوان ــا عنایــت ب  احترامــا، ب
ضــرورت فراهــم کــردن تســهیالت الزم بــرای ایــن امــر مراتب 

زیــر بــرای اســتحضار و رعایــت ابــالغ می شــود: 
 ۱ - منابــع قــرض  الحســنه پس انــداز بانک هــا پــس از 
کســر الزامــات قانونــی بایــد بــرای پرداخــت تســهیالت قرض 

 الحســنه بــه آحــاد مــردم اختصــاص یابــد. 
موظفنــد  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  تمــام   -  2
پرداخــت  شــروع  بــرای  الزم  امکانــات 
یکصــد  ازدواج  قــرض  الحســنه  تســهیالت 
 میلیــون ریالــی بــرای هریــک از زوجیــن 
ــاه ســال جــاری  ــدای مردادم ــر از ابت را حداکث

فراهــم کننــد. 
۳ - پرداخــت قــرض  الحســنه ازدواج و ســایر 
تکالیــف قانونــی در اولویت پرداخت تســهیالت 
قــرض  الحســنه بــوده و توصیــه موکد می شــود 
در صــورت عــدم کفایــت منابــع قــرض الحســنه پس انــداز از 
ــکان  ــنه حتی االم ــرض  الحس ــهیالت ق ــایر تس ــت س پرداخ
ــع قــرض  ــرای جــذب مناب خــودداری شــود. ۴ - بانک هــا ب
  الحســنه پس انــداز مجــاز بــه انجام تبلیغــات وزیــن و متعارف 

و اختصاص جوایز هستند.

ــقف  ــا س ــندالن ت ــوالت روش ــی مرس ــت: تمام ــت گف ــرکت پس ــی ش ــاون فن  مع
ــه  ــت کرای ــود، از پرداخ ــال می ش ــادی ارس ــرویس ع ــب س ــه در قال ــرم ک ۷ کیلوگ
پســتی معــاف اســت. حســین حســن نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه پســت بــه عنــوان 
ــال  ــم دنب ــل مه ــک اص ــوان ی ــه عن ــات را ب ــعه خدم ــی توس ــاد اجتماع ــک نه ی
ــت های  ــی، پس ــت جهان ــه پس ــررات اتحادی ــاس مق ــرد: براس ــار ک ــد اظه می کن
سراســر دنیــا تعهــد دارنــد تــا مرســوالت روشــندالن کــه ســکوگرام خوانــده 
ــت  ــف اس ــز موظ ــران نی ــت ای ــاس پس ــن اس ــر ای ــد. ب ــع کنن ــوند را توزی می ش
ــت  ــا را در نهای ــوالت آن ه ــه و مرس ــت ارای ــا کیفی ــات ب ــزان خدم ــن عزی ــه ای ــا ب ت
ســرعت و دقــت توزیــع کنــد. معــاون فنــی پســت بــا بیــان اینکــه تامیــن رضایــت 
مشــتریان از اهــداف شــبکه پســتی اســت، تاکیــد کــرد: هــدف از ایــن ســرویس 
ــع  ــه مناب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. او ب ــز اس ــندالن عزی ــه روش ــاری ب ــاعدت و ی مس
ــه  ــل تهی ــه صــورت خــط برجســته بری اطالع رســانی روشــندالن محــدود اســت و ب
می شــود، عنــوان کــرد: بــه علــت آســیب پذیر بــودن نوشــتار ایــن جرایــد، متصدیــان 
ــی  ــل، جابه جای ــول، حمل ونق ــگام قب ــت را در هن ــت دق ــع نهای ــول و توزی ــر قب  ام
و توزیــع این گونــه مرســوالت معطــوف می کننــد. حســن نژاد همچنیــن در رابطــه بــا 
لفاف بنــدی مرســوالت ســکوگرام نیــز افــزود: الزم اســت مرســوالت در بســته بندی 
ــم و نشــانه های  ــع از آســیب دیدگی عالی ــا مان ســلفون دار سربســته ارســال شــود ت
خــط ویــژه روشــندالن طــی عملیــات پســتی شــود. وی تاکیــد کــرد: بــر روی ایــن 
ــه  ــده نیــز ب ــگارش نشــانی، ضــروری اســت کدپســتی گیرن ــر ن مرســوالت عــالوه ب

آدرس اضافــه شــود تــا مرســوالت بــا دقــت و ســرعت بیشــتری توزیــع شــود.

ــنهاد وزارت  ــا پیش ــه ب ــت ک ــئله ای اس ــرغ مس ــات و م ــرای لبنی ــی ب ــای صادرات یارانه ه
جهــاد کشــاورزی در دولــت در حــال تصمیم گیــری اســت و قائم مقــام وزیــر کشــاورزی 
ــرای  ــا ب ــا نه تنه ــن یارانه ه ــاص ای ــورت اختص ــت در ص ــد اس ــی معتق ــور بازرگان در ام
ــد  ــدود ۳۰ درص ــال ح ــه امس ــم، بلک ــالش می کنی ــته ت ــال گذش ــادرات س ــظ ص حف
ــرد در  ــر مهرف ــد. علی اکب ــش می یاب ــی افزای ــن محصــوالت پروتئین ــزان صــادرات ای می
ــت تمام شــده محصــوالت  ــه قیم ــا ک ــرد: از آنج ــار ک ــگار ایســنا اظه ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــز  ــی نی ــای جهان ــت و قیمت ه ــی اس ــای جهان ــتر از قیمت ه ــرغ بیش ــیر و م ــد ش مانن
بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت رو بــه کاهــش اســت بــرای افزایــش قــدرت رقابــت 
ــا را  ــازاد آن ه ــد م ــه در داخــل کشــور تولی ــی ک ــن محصــوالت پروتئین ــدگان ای صادرکنن
ــزود:  ــم. وی اف ــر بگیری ــا در نظ ــرای آن ه ــی ب ــای صادرات ــم یارانه ه ــد بتوانی ــم، بای داری
ــه  ــی ب ــوق های صادرات ــرای مش ــی ب ــه کل ــارت آیین نام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــه عنــوان مســئول ســتاد اقتصــاد مقاومتــی ارســال کــرده  معــاون اول رییس جمهــور ب
اســت و وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز بــرای محصوالتــی ماننــد مــرغ و شــیر مشــوق های 
مــورد نیــاز خــود را بــه دولــت پیشــنهاد داده و موافقت هایــی نیــز در ایــن زمینــه به ویــژه 
بــرای شــیر و لبنیــات صــورت گرفتــه اســت؛ امــا از آنجــا کــه هنــوز تخصیــص قطعــی 
صــورت نگرفتــه، نمی توانیــم جزییــات ایــن یارانــه را بــه ازای هــر کیلوگــرم اعــالم کنیــم. 
ســال گذشــته در زمینــه صــادرات مــرغ و تخم مــرغ بــا رونــدی صعــودی مواجــه بودیــم؛ 
امــا صــادرات لبنیــات قــدری کاهــش یافــت کــه برنامه ریــزی بــرای حفــظ ایــن میــزان 
صــادرات محصــوالت پروتئینــی در ســال جــاری در درجــه اول و افزایــش ۳۰ درصــدی آن 

درخصــوص اختصــاص یارانــه پیشــنهاد شــده اســت.

ــه  ــده گــردش چک هــای بانکــی در ســال گذشــته در شــرایطی بســته شــد ک پرون
ــغ  ــا مبلغــی بال ــه شــده ب ــی چک هــای مبادل از برگشــت خــوردن حــدود ۱۰ میلیون
ــزی از  ــک مرک ــزارش بان ــن گ ــت دارد. تازه تری ــان حکای ــارد توم ــزار میلی ــر ۱۱۸ ه ب
ــال ۱۳۹۴ ــای س ــا انته ــه ت ــد ک ــان می ده ــده نش ــه ش ــای مبادل ــت چک ه  وضعی

ــش از ۹  ــداد بی ــن تع ــه از ای ــوده ک ــرش ب ــک در گ ــره چ ــون فق ــدود ۳۰۴ میلی ح
میلیــون و ۸۸۳ هــزار مــورد معــادل ۳.۳ درصــد مجمــوع برگشــت خــورده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه مجمــوع چک هــای برگشــتی مبلغــی در حــدود ۱۱۸ هــزار 
میلیــارد تومــان اســت کــه حــدود 2.۷ درصــد از کل مبلــغ ۳۴۰۰ هــزار میلیــارد تومانی 
چک هــای مبادلــه شــده را پوشــش می دهــد. آمــار گرچــه ظاهــرا از کاهــش کمتــر 
از ۰.۵ درصــدی مبلــغ چک هــای برگشــتی حکایــت دارد، ولــی تعــداد ۱۰ میلیونــی 
ــه مســیر  ــه ســال های گذشــته کاهــش نداشــته و ب چک هــای برگشــتی نســبت ب
رو بــه رشــد خــود ادامــه داده اســت. شــرایطی کــه البتــه کارشناســان معتقدنــد ادامه 
آن می توانــد احتمــال رجــوع فعــاالن بــازار بــه ســمت معامــالت نقــدی و جایگزینــی 
ــکاوک  ــامانه چ ــا ورود س ــال ب ــن ح ــد. در عی ــت کن ــد را تقوی ــای غیرنق ــه ج آن ب
ــا  )سیســتم مبادلــه الکترونیــک چــک( اواخــر ســال ۱۳۹۳، انتظــار می رفــت تــا ب
گســترش آن در شــبکه بانکــی از میــزان چک هــای برگشــتی کاســته شــود؛ بانــک 
مرکــزی طــرح انتشــار چک هــای متحــد الشــکل را در دســتور کار خــود داشــت کــه 
فعــال بــه مرحلــه اجــر نرســیده اســت. بررســی جزییــات بیشــتر از مبــادالت چــک 
بــر ایــن تاکیــد دارد کــه میانگیــن مبلــغ چک هایــی کــه برگشــت خــورده حــدود ۱2 

میلیــون تومــان بــوده اســت.

پست عادی نابینایان رایگان شد

صادرات پسته ایرانی افزایش یافت
ی ۱۲.۵ هــزار تــن انــواع محصــوالت پســته بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده کــه نشــان دهنــده  در دو ماهــه نخســت ســال جــار

افزایــش ۲۵ درصــدی صــادرات پســته ایرانــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.

در قاب تصویر

آغاز پرداخت وام 1۰ میلیونی ازدواج از مردادماه

118 هزار میلیارد تومان چک برگشت خوردافزایش ۳۰ درصدی صادرات لبنیات و مرغ

اخبار کوتاه

احتمال خروج کشور از خشکسالی
معــاون وزیــر نیــرو بــا اعــالم اینکــه هنــوز کشــور از بحــران 
ــه  ــی خــارج نشــده اســت گفــت: بارش هــا ب و تنــش آب
ــالم  ــا اع ــی ب ــا دائم ــد. علیرض ــک ش ــال نزدی ــد نرم ح
ــت:  ــدیم، گف ــارج نش ــی خ ــش آب ــران و تن ــه از بح اینک
ــران  ــوز از بح ــال، هن ــوب امس ــای خ ــود بارش ه ــا وج ب
و تنــش آبــی خــارج نشــدیم و در تمــام کالنشــهرها 
ــرو  ــر نی ــاون وزی ــم. مع ــت مصــرف داری ــه مدیری ــاز ب نی
ــزگان  ــارس، بوشــهر و هرم ــده رود، ف اظهارداشــت: در زاین
ــا در  ــت و بارش ه ــان پابرجاس ــی همچن ــکالت کم آب مش
ــی در  ــکل کم آب ــت. مش ــوده اس ــی نب ــق کاف ــن مناط ای
کشــور بــا چنــد بــارش خــوب برطــرف نمی شــود؛ گرچــه 
ــه دارد.  ــی ادام ــم آب ــا مشــکل ک ــر شــده، ام شــرایط بهت
ــد  ــه ح ــال ب ــای امس ــه بارش ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نرمــال نزدیــک شــده، گفــت: اگــر ده ســال خشکســالی 
داشــته باشــیم، چنــد ســال بایــد بارش هــا بیــش از حــد 
ــی  ــیم. دائم ــالی برس ــت ترس ــه حال ــا ب ــد ت ــال باش نرم
ــت:  ــاری گف ــی ج ــال آب ــای س ــزان بارش ه ــاره می درب
ــد  ــوز 2 درص ــا هن ــود، ام ــوب ب ــال خ ــای امس بارش ه

ــد. ــان می ده ــش نش ــدت کاه ــه درازم ــبت ب نس

ممنوعیت و محدودیت مشروط 
واردات گندم و روغن

شــرکت  داخلــی  بازرگانــی  معــاون  گفتــه  بــه 
ثانــوی  اطــالع  تــا  واردات گنــدم  دولتــی،  بازرگانــی 
اســت  ممنــوع  داخلــی  بــازار  در  مصــرف   بــرای 
ــن  ــای روغ ــرای کارخانه ه ــز ب ــام نی ــن خ و واردات روغ
ــا  ــدن ی ــه خری ــه ۵ و 2۰ درصــد بســته ب ــا تعرف ــی ب نبات
ــت.  ــدور اس ــل مق ــدی داخ ــی تولی ــه روغن ــدن دان نخری
حســن عباســی معروفــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــدم  ــت گن ــل برداش ــدای فص ــرد: از ابت ــار ک ــنا اظه ایس
تاکنــون از 2۴ اســتان حــدود ۳ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن 
ــداری شــده  ــدم خری ــارد تومــان گن ــه ارزش ۴۹۰۰ میلی ب
ــت  ــان پرداخ ــارد توم ــزار میلی ــون ۳ ه ــه تاکن ــت ک اس
 شــده و مابقــی آن نیــز بــه زودی و بــا تامیــن تســهیالت 
ــزود:  ــود. وی اف ــت می ش ــاز پرداخ ــورد نی ــارات م و اعتب
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس ــزان خری ــن می ای
ــی  ــه پیش بین ــه اســت ک ــل 2۸ درصــد افزایــش یافت قب
ــه ۹.۵  ــاورزان ب ــدم از کش ــی گن ــد تضمین ــود خری می ش
میلیــون تــا ۱۰ میلیــون تــن برســد کــه نســبت بــه ســال 
قبــل بیــش از 2۰ درصــد افزایــش خواهــد داشــت. 
ــدم  ــر گن ــزان ذخای ــه می ــا توجــه ب ــه داد: ب عباســی ادام
و خریــد تضمینــی ایــن محصــول، نیــازی بــه واردات آن 
نداریــم و براســاس دســتور وزیر جهــاد کشــاورزی واردات 
ــه واردات  ــت. البت ــوع اس ــوی ممن ــالع ثان ــا اط ــدم ت گن
ــه صــورت محصــول  ــاره آن ب ــرای صــادرات دوب ــدم ب گن
خــام یــا محصــول ثانویــه آزاد اســت، امــا بــرای مصــرف 

ــدارد. ــدم مجــوز ن ــی واردات گن ــازار داخل در ب

 جدیدترین وضعیت تولید 
دوگانه سوزها

اردیبهشــت مــاه امســال تولیــد بعضــی ســواری های 
ــش  ــز افزای ــی نی ــش و بعض ــور کاه ــوز در کش دوگانه س
یافتــه اســت. در ایــن مــدت تولیــد پــژو ۴۰۵ دوگانه ســوز 
ایــران خــودرو مرکــزی بــا کاهــش ۵۵.۱ درصــدی از 
2۴۵۵ دســتگاه در اردیبهشــت ۱۳۹۴، بــه ۱۱۰۳ دســتگاه 
کاهــش یافــت. تولیــد پژوپــارس دوگانه ســوز ایــران 
ــه  ــدی مواج ــش صددرص ــا کاه ــز ب ــزی نی ــودرو مرک خ
بــوده و از ۳2۴2 دســتگاه در اردیبهشــت ۱۳۹۴ بــه صفــر 
ــمند  ــد س ــال تولی ــاه امس ــت م ــت. اردیبهش ــیده اس رس
ــش ۸.۳  ــز کاه ــزی نی ــودرو مرک ــران خ ــوز ای دوگانه س
درصــدی داشــته و از 2۳۰۰ دســتگاه در اردیبهشــت ۱۳۹۴ 
بــه 2۱۱۰ دســتگاه کاهــش یافتــه اســت. امــا تولیــد پــژو 
ــش  ــا افزای ــان ب ــودرو خراس ــران خ ــوز ای ۴۰۵ دوگانه س
ــول از  ــن محص ــد ای ــه تولی ــه ای ک ــوده؛ به گون ــراه ب هم
ــه ۳۱۰۳ دســتگاه  ــر دســتگاه در اردیبهشــت ۱۳۹۴ ب صف
ــوز  ــارس دوگانه س ــد پژوپ ــت. تولی ــه اس ــش یافت افزای
ــر  ــه و از صف ــش یافت ــز افزای ــران خــودرو خراســان نی ای
دســتگاه در اردیبهشــت ۱۳۹۴ بــه ۱۳۱2 دســتگاه رســید. 
همچنیــن در ایــن مــدت تولیــد ســمند دوگانه ســوز 
ایــران خــودرو تبریــز نیــز از صفــر دســتگاه در اردیبهشــت 
۱۳۹۴ بــه ۱۵ دســتگاه افزایــش یافــت. امــا تولیــد پرایــد 
ــدی  ــش ۴۶.2 درص ــا کاه ــودرو ب ــارس خ ــوز پ دوگانه س
از ۱۶۶۹ دســتگاه در اردیبهشــت ۱۳۹۴ بــه ۸۹۸ دســتگاه 
کاهــش یافــت. تولیــد پرایــد دوگانه ســوز ســایپا نیــز بــا 
ــت  ــتگاه در اردیبهش ــدی از ۱۸۳۹ دس ــش ۱.۹ درص کاه
ایــن  در  یافــت.  دســتگاه کاهــش   ۱۸۰۴ بــه   ۱۳۹۴
ــا  ــز ب ــان نی ــایپا کاش ــوز س ــا دوگانه س ــد تیب ــدت تولی م
کاهــش ۸.۳ درصــدی همــراه بــوده و از ۶۱2 دســتگاه در 
اردیبهشــت ۱۳۹۴ بــه ۵۶۱ دســتگاه کاهــش یافته اســت.

تخصیص 16 هزار میلیاردی 
به بنگاه های کوچک راهگشا نیست

مرتضــی عمــادزاده، اقتصــاددان معتقــد اســت 
ــع  ــه صنای ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــص ۱۶ ه تخصی
کوچــک و متوســط، عامــل ایجــاد تغییــر چشــمگیر 
در اقتصــاد کشــور نیســت. مرتضــی عمــادزاده 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا، دربــاره تاثیــر 
ــه تســهیالت  ــارد تومــان ب تخصیــص ۱۶ هــزار میلی
ــرد: تصــور  ــار ک بنگاه هــای کوچــک و متوســط اظه
ــارد  ــزار میلی ــه تخصیــص ۱۶ ه ــن اســت ک ــن ای م
تومــان بــرای بنگاه هایــی کــه اکنــون بــا ۷۰ درصــد 
ــی  ــل توجه ــم قاب ــد، رق ــود کار می کنن ــت خ ظرفی
ــر  ــه اگ ــدم ک ــن معتق ــه م ــزود: البت ــت. او اف نیس
ــه  ــه ب ــرد ک ــم ک ــاز و کار را فراه ــن س ــد ای می ش
 جــای تخصیــص پــول بــه میــزان معــادل آن

می گرفــت  قــرار  بنگاه هــا  اختیــار  در  امکانــات 
بــرای رونــق گرفتــن بنگاه هــای کوچــک و متوســط 
راهــکار بهتــری بــود؛ چــون اکنــون بســیاری از 
بنگاه هــا در تامیــن مــواد اولیــه خــود مشــکل 
ــد. البتــه اجــرای ایــن راهــکار مشــکل اســت؛  دارن
ــتری دارد. ــل بیش ــت عم ــر و دق ــه بهت ــی نتیج ول
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3خرید و فروش قسطی مسکن ... شنبـــــه  29 خردادماه 1395

ـــمـــاره 181 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع دوچرخه در بازار )تومان(

دوچرخه جی تی بایک 
زاسکار

6600000دوچرخه ویوا ویکتور

3850000دوچرخه کورسی سایز 27

3316000دوچرخه ویوا پورشه

953000دوچرخه ویوا بتمن

 876000دوچرخه فلش

700000دوچرخه رامبو

10600000



4

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه پویــش سه شــنبه های 
بــدون خــودرو بایــد مردمــی باشــد، نــه فقــط دولتــی گفــت: 
ــای  ــردن تعمیرگاه ه ــه، مشــخص ک ــازار روز دوچرخ ــاد ب ایج
ایــن وســیله نقلیــه در نقــاط مختلــف شــهر و ارتقــای 
ــن  ــدن ای ــی ش ــه مردم ــه، ب ــی دوچرخ ــتگاه های فعل ایس
ــه  ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــک می کن ــش کم پوی
نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، شــورای 
ــا موضــوع بررســی  ــان ب ــک شــهرداری اصفه ــگ ترافی فرهن
بــدون  سه شــنبه های  مردمــی  »پویــش  فعالیت هــای 
ــران  ــان و مدی ــان، معاون ــا حضــور شــهردار اصفه خــودرو« ب
شــهری و رییــس پلیــس راهــور شهرســتان اصفهــان برگــزار 

شــد. 
شــهردار اصفهــان در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــی  ــوان نمایش ــچ عن ــه هی ــهر ب ــن در ش ــواری م دوچرخه س
نیســت، اظهــار کــرد: هنــوز مــردم حضــور جــدی در پویــش 
سه شــنبه های بــدون خــودرو ندارنــد و بایــد بــا تشــویق 
آن هــا، ایــن طــرح در میــان برخــی مســئوالن شــهری، مــردم 

ــد.  ــترش یاب ــز گس ــران نی ــایر مدی و س
دکتــر مهــدی جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه بــه عنــوان شــهردار 
ــا  ــنبه ب ــای سه ش ــم روزه ــف می دان ــود را موظ ــان خ اصفه
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــرای رس ــم و ب ــل کار بیای ــه مح ــه ب دوچرخ
شــهر بــا دوچرخــه تــردد کنــم، افــزود: البتــه ایــن کار تنهــا بــه 
ــا  ــد روزه ــود و در 90 درص ــم نمی ش ــنبه خت ــای سه ش روزه

ــم. ــه محــل کار می آی ــا دوچرخــه ب ب

تورهایدوچرخهسواریویژهخانوادهها
ــزاری  ــه برگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام ــهردار اصفه ش
تورهــای دوچرخه ســواری ویــژه خانواده هــا یــا کارکنــان 
بــه  بخش هــای مختلــف شــهرداری در شــهر می توانــد 
ــودرو  ــدون خ ــنبه های ب ــش سه ش ــه پوی ــردم ب ــتن م پیوس
کمــک کنــد، ادامــه داد: ایــن تورهــا الزامــا نبایــد در روزهــای 
تعطیــل برگــزار شــود؛ بلکــه در ســاعات غیــراداری هفتــه نیــز 

ــرد. ــزار ک ــا را برگ ــن توره ــوان ای می ت
استفادهازدوچرخهدرمیانمدیران

دوچرخه ســواری  تــب  بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا   وی 
را در شــهر بــاال ببریــم، ادامــه داد: شــاهدیم کــه بســیاری از 
ــدون خــودرو  ــش سه شــنبه های ب ــه پوی ــا و شــهرها ب نهاده
پیوســته اند؛ امــا هنــوز بســیاری از مدیــران اصفهــان از ایــن 
ــراری  ــه برق ــاز ب ــدام نی ــن اق ــد و ای طــرح اســتقبال نکرده ان
برگــزاری جلســات  و  اســتان  مدیــران کالن  بــا  ارتبــاط 
ــه  ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــه دارد. جمالی ن ــن زمین ــی در ای مختلف
ــردم  ــل م ــکاری و تعام ــدون هم ــش ب ــن پوی ــت ای موفقی
و ســایر دســتگاه ها امکان پذیــر نیســت، بیــان کــرد: در 
شــهرداری اصفهــان کــه بــه عنــوان متولــی اصلــی روان ســازی 
نیــز معرفــی می شــود، مشــارکت در  ترافیــک در شــهر 
ــورت  ــه ص ــودرو ب ــدون خ ــنبه های ب ــی سه ش ــش مردم پوی
تشــویقی انجــام می شــود.  وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ایجــاد 
ــه  ــهرداری ب ــدام در ش ــن اق ــاز ای ــورد نی ــاخت های م زیرس
فعالیتــی اجبــاری تغییــر شــکل خواهــد داد، گفــت: اســتفاده 

ــی  ــد هیجان ــان نبای ــران و کارکن ــان مدی ــه در می از دوچرخ
ــد انجــام  ــد و هدفمن ــه صــورت نظام من ــد ب  باشــد؛ بلکــه بای
شــود. شــهردار اصفهــان اســتفاده از لفــظ بین المللــی بــرای 
ایــن پویــش را بســیار مهــم خوانــد و تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه توریســتی بــودن اصفهــان، اســتفاده از واژه بیــن  المللــی 
ــن پویــش در حــوزه گردشــگری و توریســم از اهمیــت  در ای

زیــادی برخــوردار اســت.
ایجادبازارروزدوچرخه

ــدون  ــش سه شــنبه های ب ــه پوی ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
خــودرو بایــد مردمــی باشــد، نــه فقــط دولتــی، عنــوان کــرد: 
ــای  ــردن تعمیرگاه ه ــه، مشــخص ک ــازار روز دوچرخ ــاد ب ایج
ایــن وســیله نقلیــه در نقــاط مختلــف شــهر و ارتقــای 
ــن  ــدن ای ــی ش ــه مردم ــه، ب ــی دوچرخ ــتگاه های فعل ایس

پویــش کمــک می کنــد. 
جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه همــه آرزو دارنــد تــا اصفهــان 
ترافیــک نداشــته باشــد، تصریــح کــرد: بــرای شــهر آرام 
مصادیــق خاصــی عنــوان شــده کــه یکــی از آن هــا اســتفاده 
ــن وســیله آرامــش خاصــی  از دوچرخــه اســت؛ چــرا کــه ای
ــه فضاســازی  ــاز ب ــه شــهر می دهــد؛ امــا اســتفاده از آن نی ب
ــون  ــرد: اکن ــه ک ــان اضاف ــهردار اصفه ــازی دارد. ش و بسترس
کــه شــهردار و مدیــران شــهری تمام قــد بــرای فرهنگســازی 
اســتفاده از دوچرخــه در شــهر ایســتاده اند، بهتریــن فرصــت 

ــه شــهر دوچرخه هاســت. ــان ب ــاره اصفه ــل دوب ــرای تبدی ب

شهردار اصفهان:

90 درصد روزها با دوچرخه به محل کار می آیم

مدیــر کل زندان هــای اســتان اصفهــان گفــت: در ســال گذشــته، ۷0 
درصــد از تعهــدات خیــران بــه ســتاد دیــه جهــت آزادی زندانیــان 
محقــق شــد؛ نــگاه زندانیــان بــه دســت پربرکــت خیــران اســت. 
رمضــان امیــری در جشــن گلریــزان کــه به منظــور آزادی زندانیــان 
ــزار  ــدان شهرســتان خمینی شــهر برگ ــد زن ــی و غیرعم ــم مال جرای

شــد، اظهــار داشــت: حمایــت و خدمــات 
خیــران خمینی شــهری طــی چنــد ســال 
گذشــته بــه مجمــوع زندان هــای اســتان 
اصفهــان مثال زدنــی و در ســطح کشــور نمونــه 
ــواده  ــان آور خان ــه اینکــه ن ــا توجــه ب اســت. ب
ــرار دارد  ــدان ق ــته زن ــای بس ــان در فض زندانی
خانــواده آنــان در وضعیــت ســخت اقتصــادی 
و مشــکالت مالــی بــه ســر می برنــد؛ در ایــن 
راســتا انجمــن حمایــت از خانــواده زندانیان از 

نظــر تســهیالت درمانــی، آموزشــی، خدماتــی، تحصیلــی پزشــکی 
 و... کمــک می کنــد؛ اکنــون خیریــه امــام موســی کاظــم)ع( 
و ســتاد دیــه در کنــار انجمــن حمایــت از خانواده هــا فعالیــت دارند. 
ــر  ــزار مت ــرد: ۷ ه ــان ک ــان بی ــر کل زندان هــای اســتان اصفه مدی

ســنگ توســط خیــران بــرای تغییــر فضــای خوابگاهی و بهداشــتی 
زنــدان، بازســازی و زیباســازی زندان هــا کمــک شــده تــا در ســطح 
ــای الزم  ــا اخــذ مجوزه ــه داد: ب اســتان اســتفاده شــود. وی ادام
ــی  ــای کارگاه ــهر در فض ــتان خمینی ش ــوم شهرس ــان محک زندانی
ــواده  ــی خان ــن مال ــون، تأمی ــق قان ــه کار هســتند و طب  مشــغول ب
 را انجــام می دهنــد و آرامشــی بــرای خانــواده 
زنــدان  انجمــن  و  بــه خیریــه  و کمــک 
بیــان  بــا  امیــری  می آیــد.  وجــود  بــه 
زندان هــا  بــه  ورودی  درصــد   ۷5 اینکــه 
ســنتی  مــواد  بــه  اعتیــاد  دلیــل   بــه 
ــه  ــرد: مجموع ــح ک ــی اســت، تصری و صنعت
بــا  خمینی شــهر  شهرســتان  قضایــی 
توانســته  داشــت  برنامه ریزی هایــی کــه 
ایــن مقــدار ورودی بــه زنــدان را بــه ۷ درصــد 
برســاند. مدیــر کل زندان هــای اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
ــران خمینی شــهری و مشــارکت  ــت خی ــه هم در ســال گذشــته ب
ســتاد دیــه اســتان، 34 نفــر زندانــی بــا حــدود 10 میلیــارد ریــال 

ــتند. ــود بازگش ــای خ ــع خانواده ه ــه جم ــدند و ب ــی آزاد ش بده

مدیرکلزندانهایاستاناصفهان:
۷۰درصدازتعهداتخیرانبهستاددیهاصفهاندرسال۹۴محققشد

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهان 
گفــت: در طــول 50 ســال اخیــر در اســتان، 300 هــزار هکتــار جنــگل 
ایجــاد شــده اســت کــه ســاالنه 20 میلیــون تــن ریزگــرد را کنتــرل 
و ۷50 هــزار تــن اکســیژن و 900 هــزار تــن ترســیب کربــن تولیــد 
ــق  ــا محق ــن در دنی ــارت کرب ــث تج ــه بح ــی  ک ــد. در صورت می کن

ــد درآمدزایــی  شــود، اســتان اصفهــان می توان
خوبــی از ایــن طریــق داشــته باشــد. عبدالرضا 
مهاجــری در نشســت خبــری روز جهانــی 
ــگاران  ــع خبرن ــی در جم ــا بیابان زای ــه ب مقابل
در پاســخ بــه پرســش یــک خبرنــگار کــه آیــا 
 تعطیلــی واحدهــای کوره پــزی و معــادن گــچ 
 در شــرق اصفهــان بــا اهــداف توســعه ای

معــدن  ســرمایه گذاری  و  اشــتغال زایی 
در ایــن بخــش از اســتان مغایــر نیســت، 

ــود دارد  ــان وج ــرق اصفه ــچ در ش ــال گ ــوره فع ــرد: 60 ک ــار ک اظه
کــه در هرکــدام حــدود 4 نفــر فعالیــت می کننــد و از ایــن تعــداد 
ــی اســت. وی افــزود: از حــدود 240  ــاع افغان یــک نفرشــان از اتب
ــی  ــر افغان ــه کار هســتند، 80 نف ــا مشــغول ب ــه در کوره ه ــری ک نف

ــد  ــتند و می توانن ــته هس ــم بازنشس ــر ه ــر دیگ ــتند. 80 نف هس
ــدن  ــج مع ــد. در پن ــرار گیرن ــی ق ــن اجتماع تحــت پوشــش تأمی
ــا حــدود 8 هــزار هکتــار مســاحت نیــز حــدود 40 نفــر کار  گــچ ب
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــاون فن ــد. مع می کنن
ــرف  ــا از ط ــرد تنه ــن ریزگ ــه ۷0 ت ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
ــن شــهر وارد می شــود  ــه ای ــان ب شــرق اصفه
ــود  ــرح می ش ــه مط ــوالی ک ــرد: س ــه ک اضاف
ــتغال  ــداد اش ــن تع ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ای
ســالمتی  افتــادن  خطــر  بــه   می توانــد 
ــری  ــد؟ مهاج ــه کن ــان ها را توجی ــان انس و ج
بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح ترســیب کربــن در 
شــش منطقــه از اســتان اظهــار کــرد: بــا توجــه 
ــع  ــای مناب ــب عرصه ه ــود آب، تخری ــه کمب ب
طبیعــی و مهاجــرت تصمیــم بر این شــد که از 
 محــل اعتبــارات بین المللــی )UNEP(، ســازمان جنگل هــا و مراتع 
ــردم  ــکای م ــتان، ات ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع و اداره کل مناب
ــتغاالت  ــایر اش ــش و س ــی را کاه ــع طبیع ــاورزی و مناب ــه کش  ب

را گسترش دهیم.

اختصاص6۰۰میلیاردریالاعتباربه
طرحانتقالآبچهارمحالوبختیاری

 600 امســال  بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  اســتاندار 
بــه بــن انتقــال آب  بــه طــرح  اعتبــار   میلیــارد ریــال 

شــهرکرد، بروجــن اختصــاص داده شــد. قاســم ســلیمانی 
دشــتکی بیــان داشــت: در ســال 93 اعتبــار ایــن طــرح، 130 
ــود  ــال ب ــارد ری ــته 400 میلی ــال گذش ــال و در س ــارد ری میلی
کــه ۷00 میلیــارد ریــال نیــز بــرای خریــد لولــه هزینــه شــد 
ــرداری  ــه بهره ب ــال 96 ب ــروژه در س ــن پ ــت ای ــد اس و امی
برســد. وی ادامــه داد: بــا اجــرای ایــن طــرح، حــدود 
ــوند  ــد می ش ــب بهره من ــرب مناس ــر از آب ش ــزار نف  500 ه

و کمبود آب صنایع نیز برطرف خواهد شد. 
ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه در دو ســال گذشــته 
ــمندی در  ــات ارزش ــی، اقدام ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ب
ایــن اســتان صــورت گرفتــه اســت، عنــوان کــرد: تاکنــون در 
ــدی  ــرح تولی ــکالت 295 ط ــد، مش ــع تولی ــع موان ــتاد رف  س
و صنعتــی تعطیــل و نیمه فعــال بررســی شــده و ایــن تعــداد 
طــرح تــا پایــان ســال جــاری آمــاده بهره بــرداری می شــود.

تولیدمرغسبزدریزد
ــتای  ــت: در راس ــزد گف ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــس جه ریی
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد مــرغ ســبز در اســتان یــزد 

آغــاز شــده اســت. 
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  ســجادی پور  ســیدجمال 
از  یکــی  داشــت:  اظهــار  یــزد  در  فــارس  خبرنــگار 
 مشــکالتی کــه در زمینــه تنظیــم بــازار مــرغ وجــود دارد

نبــود امــکان صــادرات مــرغ یــزد بــه رغــم تولیــد مــازاد بــر 
نیــاز اســتان اســت. وی عنــوان کــرد: از آنجــا کــه مرغ هــای 
ــته اند  ــد، نتوانس ــرم وزن دارن ــتر از 1.5 گ ــزد بیش ــدی ی تولی
در ســایر بازارهــا ورود پیــدا کننــد؛ بــه ایــن دلیــل بهــره وری 

در تولیــد چنــدان چشــمگیر نبــوده اســت. 
ــد  ــن رویکــرد، تولی ــر ای ــرای تغیی ــرد: ب ــان ک ســجادی پور بی
مــرغ بــدون آنتی بیوتیــک یــا مــرغ ســبز در یــزد آغــاز شــده 
و امیدواریــم بــا ایــن اقــدام بتوانیــم گامــی در مســیر تحقــق 

اقتصــاد مقاومتــی برداریــم.

مدیرانکرمانبایددرجلسات
اقتصادمقاومتیحاضرشوند

ــتاد  ــه س ــینی در جلس ــا رزم حس ــان، علیرض ــتاندار کرم اس
ــدید از  ــاد ش ــا انتق ــان ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت اقتص
حضــور نیافتــن مدیــران کلــی کــه در ایــن جلســه حضــور 
ندارنــد، اظهــار کــرد: مدیــران کل بایــد بــا توجــه بــه 
ــن جلســه حاضــر شــوند.  ــت موضــوع شــخصا در ای اهمی
ــا اســامی  وی از رســانه های حاضــر در جلســه خواســت ت
مدیــران کلــی را کــه در ایــن جلســه حاضــر نشــدند، اعــالم 
ــران برخــورد می شــود. ــا همــه ایــن مدی ــد و افــزود: ب کنن

اخبار کوتاه 

لزوممصرفبهینهآبشربدراصفهان
ــا  ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
نزدیــک شــدن بــه فصــل تابســتان از مــردم اصفهــان 
ــی  ــد و در صرفه جوی ــرف کنن ــه مص ــم آب را بهین می خواهی
ــد ســال  ــار داشــت: در چن ــی اظه آن بکوشــند. هاشــم امین
ــا در فصــل تابســتان و از  ــش دم ــه افزای ــه ب ــا توج ــر ب اخی
ــه لحــاظ همــکاری مناســب  ــی، ب ــع آب ســویی کاهــش مناب
مــردم بــا شــرکت آبفــا، آب شــرب در فصــل تابســتان بــدون 

ــت.  ــرار گرف ــردم ق ــار م ــی در اختی ــه محدودیت هیچ گون
ــا بیــان اینکــه بــه فصــل تابســتان نزدیــک می شــویم  وی ب
و ضــروری اســت مــردم آب را بهینــه مصــرف کننــد، افــزود: 
ــه  ــد ب ــا 5 درص ــدود 4 ت ــاله ح ــه س ــه هم ــم اینک ــه رغ ب
ــود و از  ــزوده می ش ــان اف ــتان اصفه ــترکین آب در اس مش
ــم زده  ــی را رق ــع آب ــود مناب ــی کمب ــش بارندگ ــی کاه طرف
اســت، بــا تــالش مســئوالن در شــرکت آبفــای اســتان 
اصفهــان در تمــام روزهــای ســال، آب شــرب مــردم تأمیــن 
ــال  ــرم س ــول گ ــه در فص ــه داد: البت ــت. وی ادام ــده اس ش
بعضــی از مناطــق بــا افــت فشــار آب روبــه رو می شــوند کــه 
ــترکین  ــوی مش ــه آب از س ــرف بهین ــا مص ــم ب ــر ه ــن ام ای

برطــرف می شــود.

طالق،عاملبسیاری
ازآسیبهایاجتماعی

معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان 
دربــاره آســیب های اجتماعــی موجــود در حــوزه زنــان 
ــر هــم زدن  ــواده ضمــن ب ــت: طــالق و فروپاشــی خان گف
تعــادل روانــی و عاطفــی افــراد خانــواده، آســیب های 
اجتماعــی را نیــز دربــردارد. مرضیــه فرشــاد در ادامــه عنوان 
ــه آســیب های اجتماعــی پیامــد طــالق  ــا توجــه ب ــرد: ب ک
ــی  ــی و عاطف ــالمت روان ــر س ــالق ب ــه ط ــوئی ک ــار س و آث
ــر الزم  ــد تدابی ــودکان دارد، بای ــژه ک ــواده به وی ــراد خان اف
بــرای حفــظ و انســجام خانــواده بــه کار رود تــا از مجموعــه 
ــتفاده  ــش آن اس ــرای کاه ــی ب ــی و تخصص ــر علم تدابی

کــرد. 
زوجیــن  بیــن  در  طــالق  علت هــای  مهم تریــن  وی 
ــتی در  ــالق بهزیس ــش ط ــز کاه ــه مراک ــده ب مراجعه کنن
ــالق  ــت ط ــترین عل ــرد: بیش ــان ک ــه بی ــتان را این گون اس
 از دیــد مراجعه کننــدگان اعتیــاد بــا 36 درصــد اســت 
ــکاری 13  ــد، بی ــئولیت نا پذیری 16 درص ــس  از آن مس و پ
ــات جنســی  ــان 10 درصــد، انحراف ــت اطرافی  درصــد، دخال

و خیانت 16 درصد و ضرب و شتم 9 درصد. 
فرشــاد دربــاره گرایــش زنــان و دختــران بــه اعتیــاد 
ــا  ــواد مخــدر در خانم ه ــه م ــاد ب ــار اعتی ــرد: آم ــح ک تصری
 نســبت بــه آقایــان کمتــر اســت؛ امــا متوســط رشــد 
ــواد  ــدر و م ــواد مخ ــه م ــا ب ــش خانم ه ــش گرای و افزای

ــان دارد. ــه آقای ــبت ب ــتری نس ــتاب بیش ــی ش افیون

اخبار کوتاه 

آگهیتبصره3ماده12۰آییننامهاصالحیقانونثبت
چون خانم ها اعظم ومریم ومرضیه شهرت همگی محالتی فرزندان عباس از وراث مرحومه 
شادروان زهرا سالطان الکتابی به موجب گواهی حصر وراثت شماره 4032-92/8/21شعبه 
10حصر وراثت اصفهان وفرم 19مالیاتی به شماره 5821۷-92/8/15اصفهان نسبت به سهم 
االرث خود از ششدانگ یک باب خانه با تسلیم در خواست سند مالکیت مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 15190/۷۷94واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 
اکبر محالتی  آقای  نزد  نام متوفی تسلیم گردیده وسند مالکیت مورث  128دفتر 348به 
باشد که طی شماره 95/202۷000881-95/2/26به وی  ورثه می  از  احدی  عباس  فرزند 
اخطار گردیده ولی در مدت مقرر سند مالکیت را به وراث یا اداره ثبت اسناد ارائه ننموده که 
مهلت مقرر ده روز انقضا یافته لذا در خواست صدور سند نسبت به سهم االرث خود را نموده 
اند طبق تبصره سه اصالحی ماده 120آیین  نامه قانون ثبت مراتب  آگهی می شود وچنانچه 
در مهلت یک ماه از انتشار این آگهی اعتراضی نرسد ویا بدون مجوز قانونی ظرف مهلت مقرر 

سند مالکیت راارائه ننماید با رعایت کلیه مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار :95/3/29

حسین هادی زاده رئیس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان  
ابالغرایشورا

کالسه پرونده 941250شماره داد نامه 295-95/2/20 مرجع رسیدگی شعبه ۷شورای حل 
اختالف اصفهان  خواهان :سعید حسینی  به نشانی :اصفهان اتوبان خرازی بین صمدیه 
وکهندژک۷4 خوانده: مهدی حمیدی اصفهانی به نشانی مجهول المکان  خواسته :مطالبه 
پنجاه میلیون لاير وجه چک به شماره 149332به انضمام مطلق خسارات دادرسی وخسارت 
به کالسه فوق وطی  آن  وثبت  این شعبه  به  پرونده  ازابالغ   ر:پس  .گردشکا  تادیه  تاخیر 
تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضای شورا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه 
نماید: رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص  به صدور رای می  شرح زیر مبادرت 
دادخواست آقای سعید حسینی  به طرفیت آقای مهدی حمیدی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 149332 به تاریخ 94/10/20به انضمام 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه  باتوجه به دادخواست تقدیمی  مالحظه اصول مستندات 
دعوی واینکه خوانده با  ابالغ  قانونی ووقت وانتظار کافی در جلسه رسیدگی حضور نیافته در 
قبال دعوی خواهان ایرادوتکذیبی  به عمل نیاورده ومستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان راحکایت می کند علی الهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد به  
مواد و198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی  ومواد 310و313و249قانون تجارت 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه  میلیون ریال بابت اصل خواسته وچهار 
صدو پنجاه وپنج هزار ریال بابت خسارت  دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ   94/10/20 
لغایت زمان وصول وایصال آن طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان  صادر واعالم 
می نماید. رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان است .
قاضی شعبه ۷شورای حل اختالف شهرستان اصفهان –م الف 85۷3

ابالغرایشورا
رسیدگی:95/3/6  تاریخ   95099۷6۷6300541 نامه   داد  940۷63شماره  پرونده  کالسه 
مرجع رسیدگی شعبه 33شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : موسسه مالی واعتباری 
انتهای  :تهران خیابان کردستان  نشانی  به  امین جوادی  عاملی سید  به مدیرت  عسگریه 
شیراز جنوبی نبش خیابان68 موسسه مالی واعتباری عسگریه طبقه 2واحد 4 وکیل :یاسر 
شیروانی زاده آرانی به نشانی :اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی روبه روی سه راه مفید 
ساختمان مالی واعتباری عسکریه طبقه 4خوانده: 1- هاله کریمی به نشانی مجهول المکان  
ازابالغ   ر:پس  .گردشکا  :مطالبه  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  شهریاری  2-عبداله 
پرونده به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی 
اعضای شورا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
به  واعتباری عسگریه  رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی موسسه مالی 
مدیریت عاملی سید امین جوادی باوکالت یاسر شیروانی زاده آرانی به طرفیت هاله کریمی 
و عبداله شهریاری به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26/000/000 
ریال به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل  باتوجه به محتویات 

پرونده وقرار دادمشارکت مدنی وتعهدنامه پیوست دادخواست واظهارات وکیل خواهان به 
موجب الیحه تقدیمی به شماره 153۷-94/9/22در جلسه رسیدگی مورخ 94/9/22 مبنی 
بر اینکه خوانده ردیف اول به موجب قراردادی به تاریخ 92/11/26مبلغ چهل میلیون لاير 
تهسیالت از موسسه مالی واعتباری عسگریه در یافت نموده ومتعهد به باز پرداخت این وام 
)اصل وسود در سررسید (گردیده که خواندگان تا تاریخ94/6/26مبلغ بیست ونه میلیون لاير 
پرداخت نموده واز پرداخت الباقی اقساط استنکاف نموده اند وهمچین خوانده ردیف دوم نیز 
با امضا ذیل قرار داد وتعهد نامه ضمانت تسهیالت را به عهده گرفته است وتقاضای مطالبه 
اصل مانده بدهی –تسهیالت –وخسارت تاخیر تادیه به موجب مواد 8 و16قرار داداز تاریخ سر 
رسید94/6/26لغایت زمان وصول نموده است وهمچنین استعالم به عمل آمده از موسسه 
قانونی  ابالغ  علیرغم  در جلسه رسیدگی  وعدم حضور خواندگان  واعتباری عسگریه  مالی 
وعدم دفاع موثر درمقابل دعوی مطروحه لذا  شورا دعوی خواهان رابه نظر ثابت تشخیص 
داده ولذا مستندا به مواد10و219و220.قانون مدنی  و198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ26/000/000  ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/8/3 لغایت زمان اجرای حکم وفق 
قرارداد پیوست دادخواست وپرداخت مبلغ 355/000لاير بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق 
الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی 
وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان است .

مریم هاشمی قاضی شعبه 33شورای حل اختالف حوزه قضایی اصفهان –م الف 8591
ابالغرایشورا

کالسه پرونده 1285/94شماره داد نامه 33۷-95/3/19 مرجع رسیدگی شعبه 1۷شورای 
دریاچه کوچه  باغ  خ   ....: نشانی  به  زاده    نصیر  :حسن  خواهان  اصفهان   اختالف  حل 
کریمیان پاک 2۷خوانده: محسن ابراهیمی  به نشانی :استان مرکزی اراک شازند شهناز 
منزل شخصی  خواسته :مطالبه. به تاریخ ......شعبه 1۷ شورای حل اختالف اصفهان  به 
تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه -.......مفتوح است با اوراق  پرونده ،شورا با 
استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  : رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای حسن نصیر زاده   به طرفیت آقای محسن ابراهیمی  
به خواسته مطالبه مبلغ هفده میلیون وهفت صدوپنجاه هزار ریال موضوع یک فقره چک 
به شماره 5۷2358 به تاریخ 92/4/2بانک ملی شعبه بازنه اراک به انضمام هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه  تادیه  باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات درید  خواهان 
که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد  واینکه خوانده علی رغم ابالغ  قانونی 
ووقت رسیدگی  در جلسه رسیدگی حضور نیافته وهیچگونه دلیل ومدرک ودفاع موجهی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بربرائت ذمه خویش به عمل نیاورده لذا  شورا دعوی خواهان 
رامحرزوثابت تشخیص داده ولذا مستندا به مواد و198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون وهفت صدوپنجاه هزار ریال 
بابت اصل خواسته دو میلیون وصدهزار  ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی تا 
اجرای حکم وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید   92/4/2 تاتاریخ اجرای حکم براساس 
شاخص بانک مرکزی  درحق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان است .
 زهرا عابدینی -قاضی شعبه1۷شورای حل اختالف شهرستان اصفهان –م الف 85۷9

دادنامه 
پرونده  95/3/9شماره  تنظیم:  تاریخ   95099۷0353500331 نامه  داد  شماره 
:9409980359400۷32 شماره بایگانی شعبه : 950039 پرونده کالسه9409980359400۷32 
 : شماره  نهایی  –تصمیم  سابق  -109جزایی  اصفهان  دوشهر  کیفری  دادگاه   109 شعبه 
به نشانی :شهرستان  : آقای فریدون کاوه -فرزند کریم -  95099۷0353500331شاکی 
اصفهان خ کهندژایستگاه دوپله تعمیر گاه ابادان -متهمین:  1-آقای اصغر هندریان  فرزند 
غالم حسین  به نشانی:شهرستان اصفهان خ کهندژک جهان سیم فرعی 6۷منزل شخصی 
2- علی اصغر هندریان به نشانی مجهول المکان اتهام ها:1-کالهبرداری2- غصب عنوان. 
زیر  وبه شرح  رااعالم  رسیدگی  پرونده ختم  بررسی محتویات   از  ر:دادگاه پس  گردشکا 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه : در خصوص اتهام علی اصغر هندریان فرزند 

غالم حسین  آزاد بلحاظ عدم دست رسی به وی دائر بر کالهبرداری از طریق معرفی خود به 
عنوان وکیل واخذ مبلغ هفتادمیلیون لاير وغصب عنوان مامور اداره اطالعات دادگاه با عنایت 
به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب اصفهان وشکایت شاکی خصوصی آقای 
فریدون کاوه مبنی بر اینکه متهم خود را دارای نفوذ در دادگستری ووکیل معرفی نموده تا 
مشکل فرزند شاکی را که زندان می باشد راحل نماید واظهار نموده است که سرهنگ اداره 
اطالعات وحفاظت دادگستری می باشد واسناد واریز وجه توسط شاکی به حساب متهم 
واظهارات گواهان وعدم حضور متهم در جلسه دادرسی وسایر قراین وامارات موجود دررونده 
بزه انتسابی به وی محرز ومسلم بوده ومستندا به ماده 555 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزیرات مصوب سال 13۷5وماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس 
رااز حیث  اسالمی مصوب 1392متهم  قانون مجازات  مواد 19و134  ورعایت  وکالهبرداری 
کالهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مبلغ هفتاد میلیون لاير در حق شاکی 
وپرداخت همین مبلغ بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت واز حیث غصب عنوان به 
تحمل دو سال حبس تعزیری )که صرفا مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود (محکوم می 
نماید . رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی در همین دادگاه  وظرف 20روزپس 
از آن  قابل  اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است .حسین گازری- 

رئیس شعبه 109دادگاه کیفری دو اصفهان .م الف 8628 
دادنامه

شماره   : پرونده  :94/12/20شماره  تنظیم  تاریخ   94099۷035150199۷ نامه  داد  شماره 
حقوقی  عمومی  15دادگاه  9409980351500990شعبه   : کالسه  پرونده   : شعبه  بایگانی 
حسین  :آقای  94099۷035150199۷خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 
آفتاب –بلوک5پ104   برج  برازنده مجتمع  به  نشانی اصفهان –خ  مینائیان  فرزند علی 
همراه 0913113۷138  خوانده: آقای محمد حسین عسگریان فرزند صفر علی به نشانی قم 
-خ امام خمینی- 24متری چمران  - کوی 5 پ 33 کد پستی 3۷19943811-هم اکنون 
در زندان ساحلی قم به سر می برد .خواسته ها :1- مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت 
حسین  آقای  دعوی  خصوص  :در  دادگاه  تادیه.رای  تاخیر  خسارت  مطالبه   -3 دادرسی 
مینائیان  فرزند علی به طرفیت آقای محمد حسین عسگریان فرزند صفر علی به خواسته 
مطالبه به مبلغ چهار میلیارد ونهصد وپنجاه میلیون لاير بابت دوفقره چک به شماره های 
261546125مورخ 20/11/92به مبلغ هفتصد وپنجاه میلیون لاير و55099مورخ 26/11/92به 
مبلغ چها میلیاردو دویست میلیون لاير از جاری 290و4590441عهده بانک ملت به انضمام 
خسارت دادرسی وتاخیر تادیه تقدیم دادگاه نموده است خوانده در دفاع بر حسب الیحه 
شماره 2545-18/11/94مدعی است منشا صدور چکها ربوی بودن می باشد هر چند به 
پرونده کالسه 31011شعبه 102دادگاه عمومی جزایی اصفهان استناد گردیده ولی حسب کپی 
مصدق دادنامه شماره93099۷03522801۷90-15/11/1393پرونده مذکور خوانده به اتهام 
صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم گردیده است صرف نظر از قطعیت دادنامه 
مذکور موضوع مورد ادعا )ربوی بودن (موضوع رسیدگی شعبه نبوده تااین دادگاه از نتیجه 
آن تبعیت نماید فلذا مستندا به مواد 519و198و515و522قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور مدنی وتبصره ماده 2قانون صدور چک واستفساریه آن خوانده را به 
پرداخت مبلغ چهار میلیارد ونهصد وپنجاه میلیون لاير بابت اصل خواسته ، خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید  چکها  تا زمان وصول برمبنای تغییر  شاخص اعالمی بانک مر کزی 
و کلیه خسارت دادرسی از جمله یک صد وچهل وهشت میلیون ونهصدودو هزار لاير بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم  می نماید . رای صادره ظرف 20روزپس از تاریخ ابالغ  

قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظراستان اصفهان می باشد . 
رئیس شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان –محمد رضا راجی .م الف8636

دادنامه
شماره داد نامه 93099۷0350۷01161 شماره پرونده :9309980350۷013۷3 شماره بایگانی 
شعبه : 9215۷0 تاریخ تنظیم: 93/۷/28  خواهان :آقای محمد رضا جهان بخش  به وکالت 
آقای سعیدنصر اللهی  سیچانی وآقای سید حسین حسینی کسنویه همگی  به  نشانی 
اصفهان –خ هزار جریب ساختمان فراز طبقه 4واحد 2۷ دفتر وکالت آ قای یوسفی  خوانده: 
آقای فرشاد فیوچ  به نشانی مجهول المکان خواسته :1- تامین خواسته  2- مطالبه وجه 
سفته. گردشکا ر:دادگاه پس از بررسی محتویات  پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید :رای دادگاه :در خصوص دعوی آقایان سعیدنصر اللهی  

سیچانی وآقای سید حسین حسینی کسنویه بوکالت آقای محمد رضا جهان بخش  طرفیت 
آقای فرشاد فیوچ  به خواسته مطالبه مبلغ200/000/000لاير وجه  دوفقرسفته به شماره های 
دادرسی  انضمام خسارت  تاریخ سررسید 92/۷/30به  به  داری کل  40204و40205 خزانه 
وتاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ مطابله سفته ها ی مذکور لغایت اجرای دادنامه به شرح 
متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده وتصویر مصدق سفته های منعکس در پرونده 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضرنگردیده والیحه ای ارسال  و 
ننموده ونسبت به دعوی ومستندات آن  ایراد اعتراضی به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی 
مصون از هر گونه تعرضی مانده ومستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد .نهایتا 
دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص ومستندابه 
امورمدنی  در  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  مواد522و 519و515و198قانون 
ومواد 30۷و309قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ200/000/000لاير بابت اصل خواسته 
ومبلغ 4/005/000 لاير بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیز خسارت تاخیر 
تادیه برمبنای نرخ تورم از تا ریخ مطالبه 92/22/18 تازمان وصول وجه آن را در حق  خواهان 
محکوم  می نماید . که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه 
واز خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود .رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی 
در این دادگاه  و ظرف 20روزپس از آن  قابل  تجدید نظر خواهی در  محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان است .
رئیس شعبه ۷دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان –شهرام صفائی .م الف 8638

دادنامه
تاریخ   9402۷409404۷9  : شعبه  بایگانی  شماره   95099۷0350۷00113 نامه  داد  شماره 
امام  اجرای فرمان  امام 2- ستاد  اجرای فرمان  تنظیم:  95/2/5  خواهان ها:1- ستاد 
همگی به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی خ حسین آباد پالک 40 خواندگان : 1-خانم مهری 
بنایی 2- خانم زرین دخت بنایی 3-خانم کهین بنایی4- آقای بیژن بنایی 5-خانم بدری 
بنایی6- خانم  مهین بنایی همگی به نشانی مجهول المکان  ۷-محمد باقر بنایی به نشانی 
مجهول المکان  8- آقای بهین بنایی به نشانی اصفهان خ آپادانا ی دوم کوچه الله بن بست 
کاخ ساختمان کاج  9- خانم مهری بنایی 10- آقای محمد باقر بنایی 11- خانم شهین بنایی 
12- آقای بهین بنایی 13- آقای بیژن بنایی 14- خانم بدری بنایی 15- خانم مهین بنایی 
با وکالت آقای مسعود ویسی فرزند حبیب اله به نشانی اصفهان  خیلبان نظر شرقی فوقانی 
تاالر اندیشه 16 - خانم زرین دخت بنایی به نشانی شهرستان اصفهان خ آپادانا دوم کوچه 
الله بن بست کاج درب سفید زنگ ۷0خواسته :1- اثبات مالکیت- مالی  - 2- الزام به 
تنظیم سند رسمی صلح سر قفلی . گردشکا ر:دادگاه پس از بررسی محتویات  پرونده ختم 
رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :رای دادگاه :در خصوص دعوای 
ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی –ره- در استان اصفهان به طرفیت بهمن ومحمد 
باقر وبیژن وبدری ومهری ومهین وکهین وزرین دخت شهرت همگی بنایی   به خواسته 
رسیدگی وصدور حکم بر مطالبه سر قفلی مغازه به پالک ثبتی 89الی 93 اصلی به قیمت 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی  با جلب نظر کار شناس رسمی دادگستری  عادله روز 
وصدور حکم مبنی بر اثبات حق کسب وپیشه در پالک ثبتی 5فرعی از 23630اصلی واقع 
در بخش 5ثبتی اصفهان با احتساب کلیه خسارات قانونی 1- نظر به اینکه مستاجر هنگام 
تخلیه حق مطالبه سر قفلی رادارد ودر پرونده حاضر دلیلی بر اینکه مالکان عین مستاجر 
در خواست تخلیه کرده اند یا به در خواست ایشان ملک تخلیه شده باشد ارایه نشده دعوا 
به کیفیت فعلی قابل رسیدگی نیست لذا بااستفاده ازتبصره 2ماده 6 قانون  روابط موجر 
ومستاجر مصوب 13۷4و به استناد ماده قانون آیین دادرسی مدنی در این باره قرار عدم 
استناع دعوا صادر می شود 2- چون در دادنامه  قطعی شماره 46۷-92/4/22صادر شده 
از شعبه محترم 11دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم شده که خواهان مالکیتی بر حق 
کسب وپیشه ملک موضوع پرونده ندارد )اما موضوع پرونده مذکور با پرونده حاضر متفاوت 
بوده است ( وبا وجود حکم قطعی در این خصوص موجبی برای رسیدگی مجدد نیست به 
استناد ماده 19۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربی حقی خواهان صادر می شود . رای 
صادره حضوری وظرف 20روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد ..
دارس  شعبه ۷دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان –هادی وطن خواه - 

.م الف 8640

حتما بخوانید!
پویش سه شنبه های بدون خودرو ...

شنبه 29 خردادماه 1395
ـــمـــاره 181 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

معاونادارهکلمنابعطبیعیاستاناصفهان:
روزانه۷۰تنریزگردازشرقبهاصفهانواردمیشود



5فرهنگ و هنر شنبه   29 خردادماه 1395
ـــمـــاره 181 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
تعویق کنسرت ساالر عقیلی در کرمان

 ســینمای ایــران ایــن روزهــا حــال 
سرویس فرهنگی

 دامون رشیدزاده

خــوب  فیلم هــای  دارد؛  خوبــی 
فیلمنامه هــای خــوب، بازیگــران خــوب و ... باعــث 
درخشــش ســینمای ایــران در داخــل و خــارج از 
ــان تازه نفــس  و  مرزهــا شــده اســت. حضــور کارگردان
چهره هــای شــاخص ســینما، باعــث رونــق هرچــه 
ــان  ــن می بیشــتر ســینمای کشــور شــده اســت. در ای
یــک شــبکه ماهــواره ای شــروع بــه پخــش تیــزر 
ــا مجــوز  ــی کــه ب ــد. فیلم های ــی می کن فیلم هــای ایران
و چهارچوب هــای نظارتــی قوانیــن جمهــوری اســامی 
ایــران ســاخته شــده اند و دیدنشــان بــرای عمــوم 
ــوع  ــن موض ــه ای ــال اینک ــت. ح ــور آزاد اس ــردم کش م
ــف  ــئوالن مخال ــد مس ــکالی دارد را بای ــه اش ــوال چ اص
ایــن برنامــه پاســخ دهنــد؛ امــا نفــس مشــکل را بایــد 

در جایی دیگر جست وجو کرد.

شیطنتماهوارهای
ــه  ــواره ای، ن ــبکه ماه ــن ش ــا در ای ــن تیزره ــش ای پخ
یــا عوامــل  بــر اســاس درخواســت تهیه کننــدگان 
فیلم هــا، بلکــه بــه صــورت خودســرانه یــا بهتــر بگوییــم 
ــا هیچ کــس هــم  خودجــوش اتفــاق می افتــد و قاعدت
ــد؛ آن هــم وقتــی کــه  ــدش نمی آی ــی ب ــغ مجان از تبلی
ــی  ــه هنگفت ــه ای هزین ــد ثانی ــغ چن ــک تبلی ــش ی پخ

دارد.
البتــه ایــن شــبکه های معانــد بــا پخــش رایــگان 
ــی  ــانه مل ــن رس ــوپ را در زمی ــا ت ــا، عم ــزر فیلم ه تی

ــتند. ــش هس ــر واکن ــد و منتظ انداختن
پخــش گســترده ایــن تبلیغــات، صــدا و ســیما و اداره 

ــه شــکایت  ــا دســت ب ــر آن داشــت ت ــی آن را ب حقوق
چنــد  تهــران  دادســتانی  و  بزننــد  تهیه کننــدگان  از 
جلســه را بــا حضــور برخــی تهیه کننــدگان برگــزار کنــد. 
در همیــن گیــر و دار فیلــم »آآادت نمی کنیــم« بــه 
ــم در شــبکه های  ــن فیل ــزر ای ــش تی ــل آنچــه پخ دلی
ماهــواره ای عنــوان شــد، توقیــف یــا دســت کم تهدیــد 

ــه توقیــف شــد.  ب

درســت در همــان روزهــا پخــش تیــزر فیلم هــای 
ایــن  در  غبــار«  در  »ایســتاده  و   »2 »رســوایی 
ایــن  بــر شــائبه حمایــت  شــبکه های ماهــواره ای 
ــرا وارد  ــان داد و ماج ــاص پای ــای خ ــبکه از فیلم ه ش

ــد.  ــری ش ــاز دیگ ف
ایــن اتفاق هــا در حالــی رخ داد کــه تــا پیــش از 
شــبکه ها  ایــن  از  فیلم هایــی  تیــزر  معمــوال  ایــن 

پخــش می شــد کــه صــدا و ســیما رغبتــی بــرای 
تبلیــغ آن نداشــت؛ امــا بــا حضــور ایــن دو فیلــم 
ماهــواره ای  شــبکه  شــیطنت  کــه  شــد   معلــوم 
 معلــوم  الحــال خــودی و غیرخــودی نمی شناســد 

و ممکن است دامن همه را بگیرد.

چهبایدکرد؟
بــه  ســینمایی  فیلم هــای  تیــزر  پخــش  گرچــه 
ســفارش تهیــه کننــدگان در شــبکه هــای معانــد 
ــی اســت و جــرم محســوب می شــود، لکــن  غیرقانون
ــوم  ــن شــبکه هــای معل ــا از ای ــه آن ه پخــش یکطرف
الحــال تابــع قانــون خاصــی نیســت. همیــن حــاال هــم 
ــبکه های  ــران در ش ــینمای ای ــای س ــی از فیلم ه خیل
 مختلــف بــه صــورت غیرقانونــی پخــش می شــود 
و از آنجایــی کــه مــا قوانیــن بیــن المللــی کپی رایــت 
را رعایــت نمی کنیــم، پــس ادعایــی هــم در ایــن 
مــورد نمی توانیــم داشــته باشــیم یــا اگــر هــم داشــته 

ــد نیســت.  ــی بن ــه جای باشــیم، اصــوال دســتمان ب
ــمت پذیــرش  ــه س پــس در ایــن کارزار یــا بایــد ب
ــان  ــدی خودم ــم و پایبن ــی بروی ــن الملل ــن بی  قوانی
 را بــه ایــن قانــون )کــه از برنامــه و نــرم افــزار تــا فیلــم 
و ... را شــامل می شــود( نشــان دهیــم یــا اینکــه 
نادیــده  را  الحــال  معلــوم  شــبکه  یــک  شــیطنت 
ــذت  ــینما ل ــق س ــردم و رون ــتقبال م ــم و از اس  بگیری

ببریم.
ــم و عکــس العمــل  ــد منتظــر بمانی ــه هــر حــال بای ب
دســتگاه های مختلــف وابســته را بــرای حــل ایــن 

ــم. ــکل ببینی مش

گزارش کیمیای وطن از پشت پرده پخش تیزر فیلم های ایرانی در ماهواره

شیطنت های ماهواره ای

ــز قلمســتان، شناســایی نویســندگان  عضــو شــورای داســتان مرک
ــزاری جشــنواره داســتانی  ــم را یکــی از اهــداف برگ ــی نوقل اصفهان
ــل از  ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ــرد. ب ــوان ک ــارگاه« عن »چه
ــان ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم  رواب

محمــد باتقــوا بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره شــهری اســت و تمــام 
اهالــی شــهر اصفهــان در گــروه ســنی بیشــتر از 18 ســال می تواننــد 

در آن شــرکت کننــد، اظهــار کــرد: هــدف اصلــی 
از برگــزاری ایــن برنامه، شناســایی نویســندگان 
ــایی  ــی شناس ــه عبارت ــا ب ــم ی ــی نوقل اصفهان
ــته  ــتان داش ــه داس ــه دغدغ ــت ک ــرادی اس  اف
و بــه آن عاقــه دارنــد. وی ادامــه داد: در پایــان 
 جشــنواره افــراد منتخــب شناســایی و هدایــت 
و بــا کســب دوره هــای آموزشــی حرفــه ای بــه 
یــک نویســنده زبردســت بــرای کشــور تبدیــل 
می شــوند. عضــو شــورای داســتان قلمســتان 

ــه ای  ــور و حرف ــنده آمات ــا نویس ــم ب ــنده نوقل ــاوت نویس ــاره تف درب
گفــت: نویســنده حرفــه ای فــردی اســت کــه شــغلش نویســندگی 
ــنده  ــا نویس ــتند؛ ام ــر هس ــا 2 نف ــدود 1 ی ــران ح ــه در ای ــد ک باش
ــت  ــه فعالی ــندگی، ب ــر نویس ــاوه ب ــه ع ــت ک ــردی اس ــور، ف آمات

ــراوان  ــه ف ــه عاق ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــغول اس ــز مش ــری نی دیگ
ایرانیــان بــه حافــظ، ســعدی و... و چــاپ چندبــاره کتاب هــای آنــان 
ــت  ــرد: عل ــروز خاطرنشــان ک ــای داســتانی ام ــه کتاب ه نســبت ب
اصلــی ایــن تفــاوت آن اســت کــه مــردم درک درســتی از داســتان 
ــتانخوان  ــدیم داس ــق نش ــدت موف ــن م ــا در ای ــه م ــد و اینک ندارن
خــوب در کشــور تربیــت کنیــم. رییــس مرکــز ادبــی قلمســتان نیــز 
اظهار داشــت: جشــنواره داســتانی »چهارگاه« 
اســتعدادهای  بــه  توجــه  رویکــرد  بــا 
داستان نویســی و ادبیــات اصفهــان از ســوی 
قلمســتان  ادبــی  آفرینش هــای  مرکــز 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  بــه  وابســته 
شــهرداری اصفهــان در حــال برگــزاری اســت. 
الهــه رضایــی افــزود: نخســتین بخــش 
ــوان  ــا عن ــارگاه ب ــتانی چه ــنواره داس از جش
ــه  ــاز شــده ک ــاه آغ ــن م ــاران« از فروردی »به
مربــوط بــه داســتان کوتــاِه کوتــاه اســت و شــامل داســتان های 55 
ــن شــیوه داستان ســرایی  ــی دیگــر کوتاه تری ــه عبارت ــا ب کلمــه ای ی
اســت کــه در آن هــر کلمــه ای بــه دقــت انتخــاب می شــود و میــزان 

ــت. ــاد اس ــیار زی ــز بس ــذاری آن نی تأثیرگ

شناسایینویسندگاناصفهانینوقلمدرجشنواره»چهارگاه«
ــو  ــام کمانچــه در گفت وگ ــده صاحب ن ــادی، نوازن ســینا جهان آب
بــا خبرنــگار مهــر دربــاره تازه تریــن فعالیت هــای خــود در 
عرصــه موســیقی بیــان کــرد: بعــد از پایــان مــاه مبــارک رمضــان 
ــور کنســرت های  ــه ت ــام گرفت ــه انج ــی ک ــق برنامه ریزی های طب
شهرســتان »هــوای گریــه« بــه خوانندگــی همایــون شــجریان 

از ســرگرفته می شــود و تصــور می کنــم 
ــه  ــددی ک ــای متع ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ب
 در شــهرهای مختلــف در نظــر گرفتــه شــده

ــم  ــرده ای خواهی ــیار فش ــرت های بس کنس
بــرای  فرصتــی  طبیعتــا  کــه  داشــت 
مســتقل  کارهــای  انجــام  بــرای  مــن 
ایــن  سرپرســتی  کــه  وی  نمی گــذارد. 
بیــان  دارد،  عهــده  بــه  را  کنســرت ها 
ــی ــا هنجن ــا، پاش ــین رضایی نی ــرد: حس  ک
ــن  ــدی آیی ــاد محم ــه، می ــر خواج پریچه

ــان، پریســا  ــری پوی ــی جعف ــی، عل مشــکاتیان، شــهرام رکوع
ــه  ــتیاقی ب ــا اش ــوراد و آتن ــگار ن ــادی، ن ــا اعتم ــرزاده، لعی می
عنــوان نوازنــده و محمدحســین توتونچیــان تهیه کننــده در 
ــای  ــد. در برنامه ه ــی می کنن ــروه را همراه ــرت ها گ ــن کنس ای

ــیری  ــدون مش ــا کام فری ــتی« ب ــو کیس ــات »ت ــده قطع  یادش
و تنظیــم محمدجــواد ضرابیــان، تصنیــف »خانــه ســودا« با کام 
موالنــا و تنظیــم محمدجــواد ضرابیــان، تصنیــف »هــوای گریــه« 
بــا کام ســیمین بهبهانــی و تنظیــم محمدجــواد ضرابیــان 
 و بنــده، تصنیــف »افســونگر« بــا کام فریــدون مشــیری 
و تنظیــم محمدجــواد ضرابیــان، »غریبانــه« 
 بــا کام ســایه و تنظیم محمدجــواد ضرابیان

ــم  ــا و تنظی ــا کام موالن »عشــق از کجــا« ب
ســتاره ها«  »بــا  ضرابیــان،  محمدجــواد 
ــده،  ــم بن ــزوی و تنظی ــین من ــا کام حس ب
 »دفتــر دل« بــا کام فریــدون مشــیری 
ــیم  ــان و »نس ــواد ضرابی ــم محمدج و تنظی
ــم  ــری و تنظی ــی معی ــا کام ره ــل« ب وص
می شــوند.  اجــرا  ضرابیــان  محمدجــواد 
ــر از  ــوان کــرد: غی ــان عن ــادی در پای جهان آب
ــی  ــازی و طراح ــغول آهنگس ــرت ها، مش ــن کنس ــور در ای حض
ــورت  ــدوارم در ص ــه امی ــتم ک ــتقل هس ــای مس ــرای آلبوم ه ب
فراهــم شــدن امکانــات بتوانــم ایــن آثــار را در تابســتان امســال 

ــم. منتشــر کن

- رییــس ســازمان حــج و زیــارت در ســفر دو 
ــه  ــرد ک ــام ک ــت، اع ــراق داش ــه ع ــه ب روزه ای ک
ظرفیــت اعــزام زائــران ایرانــی بــه عتبــات عالیــات 

عــراق دو برابــر می شــود.
- مراســم ختــم و بزرگداشــت اصغــر بیچــاره 
– عــکاس پیشکســوت ســینما – برگــزار شــد. 
ایــن مراســم در حالــی برگــزار شــد کــه بــه 
علــت مشــکل بــودن رونــد اداری، پیکــر ایــن 
 هنرمنــد هنــوز از آمریــکا بــه ایــران انتقــال نیافتــه 

و خاکسپاری نشده است.
- محمدرضــا شــمس از عــزم خــود بــرای نوشــتن 

»قصه هــای ترســناک« ویــژه کــودکان خبــر داد.
 - نیلوفــر نیکــزاد کــه به تازگــی کتابــی از لیــزا گــراف 
ــان  ــه رم ــرده، از ترجم ــازار ک ــی ب ــه و راه را ترجم

»بام نشــینان« اثــر کاتریــن رانــدل خبــر داد.
ــرض  ــر ف ــاخته های امی ــتند از س ــم مس - دو فیل
 اللهــی بــه زودی در گــروه »هنــر و تجربــه« اکــران 

می شــود.
- نمایــش »فیــل قرمــز« بــه کارگردانــی مرتضــی 
ــار تیرمــاه امســال در  ــرای اولیــن ب میرمنتظمــی ب

ــود. ــرا می ش ــه اج ــد و فرانس ــور هلن دو کش
ــا  ــه ســینما ب ــزی، دبیــر جشــن خان - کمــال تبری
اشــاره بــه تغییراتــی کــه ایــن جشــن بایــد در ســال 
جــاری داشــته باشــد، عنــوان کــرد کــه در دو وجــه 
داوری و کیفیــت برگــزاری تغییراتــی را شــاهد 

ــود. خواهیــم ب
- بهمــن گــودرزی، کارگــردان »ثبــت بــا ســند برابــر 
ــراز گله منــدی از انتظــار 2 ماهــه  اســت« ضمــن اب
بــرای دریافــت پروانــه نمایــش، از عاقه منــدی اش 
خبــر  مردادمــاه  در  فیلــم  ایــن  اکــران   بــه 

داد.
- جایــزه ویــژه مخاطبــان از جشــنواره ای لهســتانی 

بــه فیلــم کوتــاه »ماهــی و مــن« از ایــران رســید.
ــاوارد  ــد از ران ه ــی جدی ــوان فیلم - »دوزخ«، عن
اســت کــه ســومین همــکاری تــام هنکــس و ایــن 
کارگــردان در ایــن اثــر ســینمایی رقــم خــورده 

اســت.
ــش  ــرکت پخ ــل ش ــر عام ــرتیپی، مدی ــی س - عل
ــب  ــذب مخاط ــرای ج ــرد ب ــان ک ــران« بی »فیلمی
بیشــتر در طــرح اکــران رمضــان، می تــوان قیمــت 
ــش  ــم کاه ــار ه ــد از افط ــینما را بع ــای س بلیت ه

داد.
مینی ســریال  کارگــردان  مهــکام،  حســین   -
در  تجربــه کار  تاکیــد کــرد  قلــب«  »کشــیک 
ــرا  ــت؛ چ ــم اس ــی مغتن ــرای او فرصت ــون ب تلویزی
مخاطــب  بــا  میلیونــی  مواجهــه  امــکان   کــه 

را فراهم می آورد.

کیانیانوشوکهایزندگیاش
رضــا کیانیــان امــروز 29 خــرداد، 65 ســاله می شــود. او 
ــاره روز تولــدش و اینکــه بــه چــه چیــزی فکــر می کنــد  درب
ــم.  ــزی فکــر نمی کن ــچ چی ــه هی ــم ب ــد: »دروغ نگوی می گوی
البتــه همیشــه خوشــحال می شــوم کــه شــب تولــدم 
تعــدادی از دوســتان و خانــواده را می بینــم؛ امــا واقعــا 
بــه هیــچ چیــز خاصــی فکــر نمی کنــم. در تمــام ایــن 
ــار در 40 ســالگی و 60 ســالگی ام دچــار  ســال ها فقــط دو ب
ــا  شــوک شــدم. وقتــی 40 ســاله شــدم، تصمیــم گرفتــم ت
می توانــم بــه خــودم دروغ نگویــم؛ چــون معمــوال نمی شــود 
بــه دیگــران اصــا دروغ نگفــت. مجبوریــم در جامعــه گاهــی 
ــی  ــی اساس ــای خیل ــه دروغ ه ــه ن ــم البت ــی بگویی دروغ های
ــز و کوچــک. آن زمــان فکــر نمی کــردم  بلکــه دروغ هــای ری
ــی  ــدم خیل ــا دی ــه باشــم؛ ام ــی ســختی گرفت ــم خیل تصمی
مشــکل اســت کــه آدم بــه خــودش دروغ نگویــد و خــودش 
ــا توانســتم  ــد. 20 ســال طــول کشــید ت ــرا نکن ــوده مب را بیه
ــاره دچــار  ــن کار را انجــام دهــم. در 60 ســالگی هــم دوب ای
ــه  ــی ک ــا جای ــم ت ــم گرفت ــار تصمی ــن ب ــدم و ای ــوک ش ش
ــالم  ــال 65 س ــم. امس ــم دروغ نگوی ــه ه ــه بقی ــم ب می توان
می شــود. زیــاد هــم فرقــی نمی کنــد؛ چــون هیــچ مشــکلی 
ــه ام در 99 ســالگی  ــا هــم گفت ــدارم. قب ــن موضــوع ن ــا ای ب

ــرم، جوانمــرگ شــده ام!« ــم بمی ه

برگزاریمراسمترحیماستادسبزواری
مجلــس ترحیــم مرحــوم اســتاد حمیــد ســبزواری، شــاعر 
ــزرگ انقــاب روز شــنبه در مســجد جامــع شــهرک غــرب  ب
برگــزار خواهــد شــد. مراســم ترحیــم حمیــد ســبزواری، پــدر 
ــع  ــجد جام ــرداد در مس ــنبه 29 خ ــروز ش ــاب ام ــعر انق ش
شــهرک غــرب از ســاعت 16 تــا 17 و 30 دقیقــه برگــزار 
خواهــد شــد. پیــش از ایــن قــرار بــود مجلــس ختــم شــاعر 
فقیــد انقــاب 29 خــرداد در مســجد قبــا برگــزار شــود. 
ــل  ــزادی مقاب ــوار فرح ــرب در بل ــهرک غ ــع ش ــجد جام مس
مرکــز خریــد میــاد نــور واقــع اســت. حمیــد ســبزواری، پــدر 
ــن 91  ــرداد در س ــنبه 22 خ ــحرگاه روز ش ــاب س ــعر انق ش

ــت. ــی را وداع گف ــالگی دار فان س

تعویقکنسرتساالرعقیلیدرکرمان
کنســرت ســاالر عقیلــی کــه قــرار بــود جمعــه )28 خردادماه( 
ــن  ــده  ای ــه  تهیه کنن ــه گفت ــو و ب ــود، لغ ــزار ش ــان برگ در کرم
کنســرت بــه 24 تیرمــاه موکــول شــد. ســعید کوشــش، مدیر 
روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــی ــاالر عقیل ــرت س ــزاری کنس ــق برگ ــاره  تعوی ــان درب  کرم

ــرار  ــه ق ــی ک ــیقی ایران ــد موس ــن هنرمن ــرت ای ــت: کنس گف
بــود 28 خردادمــاه در کرمــان برگــزار شــود، لغــو شــده 
ــچ  ــرت هی ــو کنس ــل لغ ــاره  دالی ــئول درب ــن مس ــت. ای اس

ــداد. ــه ن ــی ارای توضیح

اخبار کوتاه 

دادنامه
تنظیم :94/11/13شماره پرونده 9409980350600554:  تاریخ  نامه 9409970350601949  شماره داد 

شماره بایگانی شعبه :940625 پرونده کاسه : 9409980350600554شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409970350601949خواهان :آقای حسین احمدی دستجردی   

فرزند حسن به  نشانی اصفهان –خ رکن الدوله –نرسیده به اتوبان صیاد شیرازی پاک 648کد پستی 

نشانی  به  رضا   فرزند غام  نصری  ندا  8158737481تلفن همراه 09131151657    خوانده: خانم 

:مجهول المکان  .خواسته ها :1- مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه. دادگاه باعنایت به جامع  محتویات  پرونده ختم رسیدگی رااعام وبه شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای حسین احمدی دستجردی   فرزند حسن به 

طرفیت خانم ندا نصیری فرزند غام رضا  به خواسته مطالبه به مبلغ 250/000/000لاير بابت وجه چک 

به شماره 121150/323098/60-1395/3/25  عهده بانک ملت  به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر 

تادیه با عنایت به جامع  محتویات پرونده ورونوشت مصدق چک وگواهی عدم پرداخت صادره  از بانک 

محال علیه ووجود اصول مدارک در ید خواهان واینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی پرداخت 

گرددو خوانده با وصف اباغ اخطاریه ونشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده ودر قبال دعوی خواهان 

وبرائت ذمه خویش ایراد ودفاعی ننموده  فلذا دعوی خواهان  محمول برصحت تلقی  ومستندا  به 

ماده310و313قانون تجارت وتبصره الحاقی ماده 2قانون چک وماده واحد ه مصوب مجمع تشخیص 

مصلحت نظام وماده  519و198و515قانون آیین دادرسی مدنی خوانده بپرداخت مبلغ دویست وپنجاه 

میلیون لاير بعنوان اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت دادرسی طبق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ  چک  تازمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعام وحین اجرای حکم 

محاسبه خواهد شد در حق خواهان اعام وصادر می نماید . رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل اعتراض 

واخواهی در همین دادگاه وپس از آن  ظرف 20روز قابل  تجدید نظرخواهی دراصفهان  می باشد  . 

رئیس شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان –سید مجید نبوی .م الف8641

دادنامه
 :9409980350600626 پرونده  :94/12/11شماره  تنظیم  تاریخ   9409970350602156 نامه  داد  شماره 

: 9409980350600626شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی  پرونده کاسه   940703: بایگانی شعبه  شماره 

آقای  به مدیریت  :بانک ملت  نهایی شماره 9409970350602156خواهان  شهرستان اصفهان تصمیم 

علی رستگار با وکالت  آقای محمود  سنجری فرزند اسکندر به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی 

خیابان شریف شرقی کوچه 35شهید رفیعیان پاک 194 خوانده: آقای سید حسین سهرابی فرزند 

تادیه 2-مطالبه خسارت  تاخیر  :1- مطالبه خسارت  المکان.خواسته ها  به نشانی مجهول  اکبر  سید 

دادرسی 3- مطالبه وجه چک4- مطالبه خسارت . دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات  پرونده ختم 

رسیدگی رااعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه :در خصوص دعوی بانک ملت 

به مدیریت آقای علی رستگار با وکالت آقای محمود  سنجری به طرفیت آقای سید حسین سهرابی 

فرزند سید اکبر به خواسته مطالبه مبلغ 162/877/750لاير به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه 

طبق قراردادشماره روزانه مبلغ 85/131 ریال بدون توصیح که خواهان بیان داشته به موجب قرار داد 

شماره  91845884/71-51391/21 خوانده نسبت به اخذ تسهیات خرید خودرواقدام ولیکن نسبت به 

پرداخت اقساط وام اقدام نکرده وبا طرح دعوی بشرح فوق درخواست رسیدگی نموده از توجه به رونوشت 

قرار دادواینکه خوانده با وصف اباغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده ودر قبال دعوی خواهان ایراد 

ودفاعی ننموده  فلذا دعوی خواهان  محمول برصحت تلقی  ومستندا  به ماده 7قانون تسهیل اعطاء 

تسهیات بانکی وکاهش هزینه های طرح وتسریع اجراء طرحهای تولیدی وافزایش منابع مالی وکارایی 

مدنی  دادرسی  آیین  وماده  519و198و515قانون  مدنی   10و230قانون  بانکها مصوب 86/4/5وماده 

هزاروهفتصدوپنجاه لاير  وهفت  هفتاد  ودومیلیون وهشتصدو  یکصدو شصت  مبلغ  بپرداخت  خوانده 

بعنوان اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیز پرداخت مبلغ 

هشتادو پنج هزارویکصدو سی ویک به صورت روزانه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/7/7تا هنگام 

پرداخت محکوم می گردد. رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه وپس 

از آن  ظرف 20روز قابل  تجدید نظرخواهی دراصفهان  می باشد  . 

رئیس شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان –سید مجید نبوی .م الف8642

ابالغرایشورا
نامه 94-878 -94/11/12 مرجع رسیدگی شعبه 41شورای حل  کاسه پرونده 94-744شماره داد 

اختاف اصفهان  خواهان : آقای مهدی خرده پیشه فرزند محمد به نشانی :اصفهان –خیابان هشت 

بهشت شرقی کوی نبوت بن بست قلب ایمان پ 32 خوانده:  آقای غام رضا حق طلب   به نشانی 

مجهول المکان  خواسته :مطالبه وجه چک به تاریخ 94/10/12شعبه 41 شورای حل اختاف اصفهان  به 

تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کاسه 744094مفتوح است با اوراق  پرونده ،شورا با استعانت از 

خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  : رای قاضی شورای حل اختاف: در خصوص 

دعوی آقای مهدی خرده پیشه به طرفیت آقای غام رضا حق طلب   به خواسته مطالبه مبلغ سی 

وپنج میلیون  ریال وجه چک به شماره 261608به تاریخ 92/3/2به انضمام هزینه دادرسی وخسارت 

تاخیر تادیه  باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات درید  خواهان که داللت بر استقرار 

دین و اشتغال ذمه خوانده دارد  واینکه خوانده علی رغم اباغ  قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته 

وهیچگونه دلیل ومدرک ودفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بربرائت ذمه خویش به عمل 

نیاورده لذا  شورا دعوی خواهان رامحرزوثابت تشخیص داده ولذا مستندا به مواد و198و515و519و522 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی وپنج میلیون  ریال بابت 

اصل خواسته ودویست وهشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آ گهی طبق تعرفه قانونی 

وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید   92/3/2 تاتاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر واعام می 

نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان است .

قاضی شعبه 41شورای حل اختاف شهرستان اصفهان –م الف 8546

ابالغرایشورا
41شورای حل  رسیدگی شعبه  مرجع   94/11/12- نامه 890-94  داد  پرونده 94-743شماره  کاسه 

:اصفهان –خیابان هشت  به نشانی  : آقای مهدی خردپیشه فرزند محمد  اختاف اصفهان  خواهان 

بهشت شرقی کوی نبوت بن بست قلب ایمان پ 32 خوانده:  آقای شریف منتظری فرزند علی    به 

نشانی مجهول المکان  خواسته :مطالبه وجه چک به تاریخ 94/10/12شعبه 41 شورای حل اختاف 

اصفهان  به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کاسه 94-743مفتوح است با اوراق  پرونده ،شورا 

با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  : رای قاضی شورای حل 

اختاف: در خصوص دعوی آقای مهدی خرد پیشه به طرفیت آقای شریف منتظری به خواسته مطالبه 

مبلغ سی وهفت میلیون وپانصدهزار ریال موضوعیک فقره چک به شماره 30/3940به تاریخ 92/3/10به 

انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه  باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات درید  

خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد  واینکه خوانده علی رغم اباغ  قانونی در 

جلسه رسیدگی حضور نیافته وهیچگونه دلیل ومدرک ودفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی 

بربرائت ذمه خویش به عمل نیاورده لذا  شورا دعوی خواهان رامحرزوثابت تشخیص داده ولذا مستندا 

به مواد و198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

سی وهفت میلیون وپانصدهزارریال بابت اصل خواسته ودویست وهشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

وهزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید   92/3/10 تاتاریخ اجرای 

حکم درحق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان است .

قاضی شعبه 41شورای حل اختاف شهرستان اصفهان –م الف 8547

ابالغرایشورا
کاسه پرونده 940764شماره داد نامه9509976796300540  تاریخ رسیدگی:95/3/6 مرجع رسیدگی 

شعبه 33شورای حل اختاف اصفهان  خواهان : موسسه مالی واعتباری عسگریه به مدیرت عاملی 

سید امین جوادی به نشانی :تهران خیابان کردستان انتهای شیراز جنوبی نبش خیابان68شرقی موسسه 

:اصفهان خیابان  به نشانی  آرانی  زاده  :یاسر شیروانی  مالی واعتباری عسگریه طبقه 2واحد 4 وکیل 

شیخ صدوق شمالی روبه روی سه راه مفید ساختمان مالی واعتباری عسگریه طبقه 4خوانده: 1- فرخ 

عبدی آب بخشانی به نشانی مجهول المکان  2-محمد حسین وحیدیان به نشانی مجهول المکان  

خواسته :مطالبه .گردشکا ر:پس ازاباغ  پرونده به این شعبه وثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات 

مبادرت  زیر  وبه شرح  رااعام  رسیدگی  قاضی شورا ختم  شورا  اعضای  مشورتی  نظریه  واخذ  قانونی 

به صدور رای می نماید: رای قاضی شورای حل اختاف: در خصوص دعوی موسسه مالی واعتباری 

عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی باوکالت یاسر شیروانی زاده آرانی به طرفیت فرخ عبدی 

مبلغ  پرداخت  به  تضامنی خواندگان  به خواسته محکومیت  و محمد حسین وحیدیان  بخشانی  آب 

40/000/000  ریال به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل  باتوجه به محتویات 

پرونده وقرار دادمشارکت مدنی وتعهدنامه پیوست دادخواست واظهارات وکیل خواهان به موجب الیحه 

اینکه خوانده ردیف  بر  تقدیمی به شماره 1538-94/9/22در جلسه رسیدگی مورخ 94/9/22 مبنی 

اول به موجب قراردادی به تاریخ 92/8/15مبلغ پنجاه میلیون لاير تهسیات از موسسه مالی واعتباری 

عسگریه در یافت نموده ومتعهد به باز پرداخت این وام )اصل وسود در سررسید (گردیده که خواندگان 

تا تاریخ 92/8/15مبلغ 34/148/000لاير پرداخت نموده واز پرداخت الباقی اقساط استنکاف نموده اند 

وهمچین خوانده ردیف دوم نیز با امضا ذیل قرار داد وتعهد نامه ضمانت تسهیات را به عهده گرفته 

است وتقاضای مطالبه اصل وسود مانده بدهی –تسهیات –وخسارت تاخیر تادیه به موجب مواد 8 

و16قرار داداز تاریخ سر رسید93/8/15لغایت زمان وصول نموده است وهمچنین استعام به عمل آمده 

از موسسه مالی واعتباری عسگریه وعدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی علیرغم اباغ قانونی وعدم 

دفاع موثر درمقابل دعوی مطروحه لذا  شورا دعوی خواهان رابه نظر ثابت تشخیص داده ولذا مستندا 

تضامنی  بر محکومیت  مدنی حکم  دادرسی  آیین  و198و519قانون  مدنی   مواد10و219و220.قانون  به 

خواندگان به پرداخت مبلغ40/000/000  ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه وفق قرارداد پیوست 

دادخواست از تاریخ تقدیم دادخواست 94/8/3 لغایت زمان اجرای حکم وپرداخت مبلغ 355/000لاير 

بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر واعام می 

نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان است .

مریم هاشمی قاضی شعبه 33شورای حل اختاف حوزه قضایی اصفهان –

م الف 8590

آگهیحصروراثت
فــردوس صابــری خرزوقــی دارای شناســنامه شــماره 18 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 163/95 

ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

شــادروان علــی اکبــر صابــری خرزوقــی بشناســنامه 465 در تاریــخ 1391/10/01  اقامتــگاه دائمــی خود 

بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- فرخنــده صابــری خرزوقی 

ــردوس ش.ش 18  ــدر ش.ش 63 )3( ف ــی()2( حی ــر متوف ــد ش.ش 3274 )همس ــد محم فرزن

)4( اشــرف ش.ش 18 همگــی صابــری خرزوقــی فرزنــد علــی اکبــر )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 

انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا 

وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم 

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/328/م الف به تاریخ 95/03/27
دادنامه

کاســه پرونــده : 358/94  شــماره دادنامــه: 67- 95/03/26  مرجــع رســیدگی : شــعبه 5 شــورای 

حــل اختــاف برخــوار 

خواهان : جعفر آقا علیان فرزند حسن به آدرس دستگرد برخوار خ بعثت پاک 22

ــر  ــه 3- صاب ــد عــزت ال ــد صفــر 2- منوچهــر شــکر الهــی فرزن ــدگان : 1- رضــا علــی پــور فرزن خوان

ــه نشــانی مجهــول المــکان ــد غامعبــاس همگــی ب آســیابانی فرزن

ــی  ــوق و ط ــه ف ــه کاس ــت آن ب ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار پ ــته: گردش خواس

تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام  و بــه شــرح 

زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد

  رای قاضی شورا

در خصــوص دعــوی آقــای جعفــر آقاعلیــان فرزنــد حســن بــه طرفیــت  خوانــدگان : 1- رضــا علــی پــور 

2- منوچهــر شــکرالهی 3- صابــر آســیابانی بــه خواســته الــزام خوانــده بــه انتقــال ســند رســمی یــک 

دســتگاه موتــور ســیکلت بــه شــماره پــاک 73917/618 مقــوم بــه 30000000 ریــال موضــوع قولنامــه 

ــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان و  ــده نظــر ب ــان خوهــان و خوان عــادی مــورخ 94/10/05 می

پاســخ اســتعام مبنــی بــر ایــن کــه ســند مذبــور بــه نــام خوانــده ردیــف ســوم مــی باشــد و بــا توجــه 

ــت و وارد تشــخیص داده و  ــذا دعــوی خواهــان را ثاب ــدگان در جلســه رســیدگی ل عــدم حضــور خوان

ــن  ــون آیی ــواد  519 و 198 قان ــی و م ــون مدن ــواد 10 و 219 و 223 و 362 و 367 قان ــه م ــتندا ب مس

دادرســی مدنــی حکــم بــر الــزام خوانــدگان بــه حضــور در دفتــر خانــه اســناد رســمی و انتقــال ســند 

موتــور ســیکلت بــه شــماره 73917/618 بــه نــام خواهــان  و نیــز پرداخــت مبلــغ 165000 ریــال بابــت 

هزینــه دادرســی در حــق خواهــان را صــادر و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز 

قابــل واخواهــی در همیــن شــورا ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگســتری 

برخــوار مــی باشــد.
دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/317/م الف به تاریخ  95/03/26

آگهیابالغدادخواستوضمائم
ــد  ــت محم ــه طرفی ــند   ب ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته ال ــه خواس ــتی ب ــن داوری دادخواس ــای محس آق

محمــودی و ســعید باقــری بابــا احمــدی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 95/94 ثبــت و بــرای 

روز 95/05/12 و ســاعت 17:30 وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت، نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول 

المــکان مــی باشــد، لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی 

از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار طبــع و نشــر مــی شــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 

جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق 

نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود.در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــاغ شــده محســوب و شــورا 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج 

و مــدت آن ده روز اســت.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/313/م الف به تاریخ 95/03/24

آگهیحصروراثت
آقــای ذبیــح الــه معینــی دارای شناســنامه شــماره 1556 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 164/95 

ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

شــادروان خدیجــه الحاجــی بشناســنامه 360 در تاریــخ 1382/11/18  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- اکبــر معینــی فرزنــد جمشــید 

ش.ش 227 )همســر متوفــی()2( ســیف الــه ش.ش 23 )3( رحمــت الــه ش.ش 1555 )4( ولــی 

الــه ش.ش 33 )5( ذبیــح الــه ش.ش 1556 )6( فاطمــه ش.ش 7265 همگــی معینــی کربکنــدی 

فرزنــد اکبــر )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی می 

نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 

آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/331/م الف به تاریخ 95/03/27

آگهیابالغوقترسیدگی
ــه  ــی بر:مطالب ــه حیــدری  دادخواســتی مبن ــده کاســه 95/ 547 خواهــان روح ال در خصــوص پرون

ــم  ــوروزی  تقدی ــین ن ــواری –حس ــعید شهس ــت س ــه طرفی ــال  ب ــک 54/000/000 ری ــره چ ــک فق ی

نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز....... مــورخ 95/5/26ســاعت8/30  تعییــن گردیــده اســت. 

بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن 

دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 

در اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای حــل اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 8588/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 33مجتمــع شــماره 2 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 95/ 290 خواهــان صغــرا کاظمــی زهرانــی  دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  

بــه طرفیــت محمــد ســلمانی عایــی  تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز....... مــورخ 

95/5/6ســاعت18/15  تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 

تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 

ــان محتشــم کاشــانی جنــب بیمــه ایــران  مجتمــع شــماره یــک اصفهــان   در اصفهــان ابتــدای خیاب

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 

ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 8594/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 

27مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 94- 991 ش 22 خواهــان حســین معصــوم زاده   دادخواســتی مبنــی 

بر:انتقــال ســند یــک دســتگاه موبایــل   بــه طرفیــت محمــد رضــا بنایــی – فرهــاد جوانمــرد   تقدیــم 

ــن  ــر  تعیی ــاعت 5 عص ــه 95/5/25 س ــرای روز ............. مورخ ــیدگی ب ــت رس ــت . وق ــوده اس نم

گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد 

منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول اربــاب – 

ــتی 8165756441  ــد پس ــاک 57 ک ــا – پ ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس روب

شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه   شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 8587/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 22 مجتمــع شــماره 

یــک شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 510/95 خواهــان موسســه مالــی واعتبــاری عســکریه بــه مدیریــت امیــن 

ــوی –  ــی موس ــت عل ــه طرفی ــال   ب ــغ 50/000/000 ری ــه مبل ــی بر:مطالب ــتی مبن ــوادی   دادخواس ج

فاطمــه موســوی – محمــود موســوی    تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ............. 

مورخــه 95/5/23 ســاعت 8  تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 

ــن شــعبه  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــان مرات تقاضــای خواه

واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان 

ــعبه  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــع ش ــتی 8165756441 مجتم ــد پس ــاک 57 ک ــا – پ صب

32 شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 

در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

 شــماره: 8585/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 32 مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل اختــاف

 اصفهان

تور»هوایگریه«پسازماهرمضانآغازمیشود



مرگ هوادار ایرلندی در جریان بازی
ــم  ــدار دو تی ــان دی ــمالی در جری ــد ش ــاله ایرلن ــودار 64 س ه
ایرلنــد شــمالی و اوکرایــن بــه علــت ســکته قلبــی جــان خــود 
ــه در  ــت ک ــور اس ــن کش ــودار ای ــن ه ــت داد. او دومی را از دس
جریــان ایــن رقابت هــا جــان خــود را از دســت می دهــد. چنــد 
ــود  ــادل خ ــتی تع ــت مس ــه عل ــدی ب ــوان ایرلن ــش ج  روز پی
 را از دســت داد و از روی تــراس بــه پاییــن افتــاد و جــان خــود 
ــاهد  ــز ش ــش نی ــاه پی ــون 6 م ــگاه لی ــت داد. ورزش را از دس
مــرگ یــک هــوادار 27 ســاله بــود. ایــن اتفــاق در جریــان دیدار 

ــن رخ داد. ــن ژرم ــاری س ــون و پ ــای لی تیم ه

حمیده عباسعلی، نفر دوم رنکینگ 
کاراته 2016

ــعلی در  ــال 2016 عباس ــه وان در س ــگ کارات ــام رنکین ــا اع ب
جایــگاه دوم رده بنــدی قــرار گرفــت. عباســعلی بــا 980 امتیــاز 

ــت.  ــرار گرف ــگاه دوم ق ــی در جای ــف سوییس ــد از حری بع
ــا 840 امتیــاز در مــکان ســوم قــرار  ذبیــح هللا پورشــیب نیــز ب
دارد. همچنیــن در رنکینــگ مجمــوع کاراته کارهــای حــال 
حاضــر دنیــا عباســعلی بــا امتیــاز 2178.50 در جایــگاه یازدهــم 
ــا 2391 امتیــاز در رتبــه ششــم جــدول  قــرار دارد و پورشــیب ب

قــرار گرفتــه اســت.

حذف نوشاد عالمیان 
از تور جهانی ژاپن

ــر حریــف  ــا شکســت براب ــران ب ــاز المپیکــی ای پینــگ پنــگ ب
هنــگ کنگــی خــود از تــور جهانــی ژاپــن کنــار رفــت. در ادامــه 
تــور جهانــی تنیــس روی میــز ژاپــن، نوشــاد عالمیــان )رنکینگ 
118( بــه مصــاف ونــگ )رنکینــگ 8( از هنــک کنــگ رفــت کــه 
در پایــان شکســت خــورد و از مســابقات کنــار رفــت. عالمیــان 
 بــا نتیجــه 4 بــر 1)11-8,11-6. 10-12, 11-9, 11-2( بــازی 
را واگــذار کــرد. پیــش از ایــن نیمــا عالمیــان و نــدا شهســواری 
از مســابقات کنــار رفتــه بودنــد. ملــی پوشــان تنیــس روی میــز 
ــور  ــا در ت ایــران 31 خــرداد از توکیــو راهــی ســئول می شــوند ت

جهانــی کــره جنوبــی شــرکت کننــد.

رستمی: خوشحالم!
رکــورددار وزنه بــرداری جهــان گفــت: ابتــدا رکــورد جهــان 
را شکســتم و اکنــون نیــز مــدال برنــز مــن در المپیــک 
ــذاب  ــیار ج ــم بس ــاق برای ــن اتف ــده و ای ــل ش ــره تبدی ــه نق  ب

و خوشحال کننده است. 
کیانــوش رســتمی دربــاره مثبــت شــدن تســت دوپینــگ 
ــه  ــش ب ــز المپیک ــدال برن ــدن م ــل ش ــردار روس و تبدی وزنه ب
ــم  ــک می گوی ــران تبری ــردم ای ــه م ــدا ب ــرد: ابت ــان ک ــره بی  نق
ــا از  ــتم؛ ام ــحال هس ــز خوش ــن نی ــا م ــحالی آن ه و از خوش
ــه  ــی ک ــت، زمان ــن اس ــت م ــردار روس دوس ــه وزنه ب ــا ک آنج
شــنیدم تســت دوپینگــش مثبــت شــده اســت و از حضــورش 
ــن  ــرا ای ــدم؛ زی ــت ش ــود، ناراح ــری می ش ــک جلوگی در المپی
 مســئله بــرای خــود ورزشــکار و کشــورش بســیار ســخت 

و ناراحت کننده است.

کوتاه از ورزش

محمد ستاری به ذوب آهن پیوست
ــی  ــوان انزل ــال مل ــم فوتب ــته تی ــل گذش ــی فص ــک دفاع هافب

ــت.  ــان پیوس ــن اصفه ــم ذوب آه ــه تی ــما ب رس
محمــد ســتاری هافبــک فصــل گذشــته تیــم ملــوان بــا توجــه 
بــه پیشــنهادی کــه از باشــگاه ذوب آهــن داشــت، ظهــر دیــروز 
بــا ســعید آذری مدیــر عامــل باشــگاه بــه توافــق رســید و رســما 
بــه ایــن تیــم پیوســت. بدیــن ترتیــب ایــن بازیکــن 23 ســاله 
ــا  ــری باشــگاه ذوبی ه ــگ برت ــد لی ــوان نخســتین خری ــه عن ب

لقــب گرفــت.

مارکا و یادآوری یک خاطره تلخ 
برای ایرانی ها

 میلــوراد مازیــچ، داور صربســتانی بــازی دو شــب پیش اســپانیا 
ــران در  ــازی آرژانتین-ای ــان داور ب ــورو 2016، هم ــه در ی و ترکی
جــام جهانــی 2014 اســت. مازیــچ در آن بــازی خاطــره تلخــی 
ــا قضــاوت  ــه جــای گذاشــت و ب ــرای مــا ایرانی هــا ب از خــود ب
پرحــرف و حدیــث خــود، اجــازه نــداد بتوانیــم برابــر آرژانتینی هــا 
بــه یــک تســاوی یــا حتــی بــرد تاریخــی دســت پیــدا کنیــم. 
مــارکا، پرتیراژتریــن نشــریه ورزشــی اســپانیا در گزارشــی ویــژه 
ــده  ــر عه ــه کــه قضاوتــش ب ــازی اســپانیا و ترکی ــه ب ــه بهان و ب
مازیــچ اســت بــه یــادآوری بــازی ایــران- آرژانتیــن و قضــاوت 
جنجالــی داور صــرب پرداختــه و نوشــته اســت کــه مازیــچ برای 
ــت.  ــرای اسپانیایی هاس ــدور ب ــال الغان ــد جم ــا، همانن ایرانی ه
الغانــدور، داور مصــری در جــام جهانــی 2002 بــا قضــاوت 
ضعیــف خــود باعــث شکســت اســپانیا از کــره و حــذف ایــن 

تیــم از جــام جهانــی شــد. 
مــارکا در ایــن گــزارش بــه صحنــه پنالتــی واضــح زابالتــا روی 
اشــکان دژاگــه اشــاره کــرده و عنــوان داشــته اســت کــه اگــر آن 
ــا  ــرد، ایرانی ه ــام می ک ــران اع ــع ای ــه نف ــچ ب ــی را مازی پنالت
احتمــاال می توانســتند بــه تاریخی تریــن نتیجــه در فوتبــال 

خــود دســت یابنــد.

 توافق اولیه رئال 
با بازیکن سابق بارسلونا

ــده  ــا بال ــا کیت ــد ب ــال مادری ــوو، رئ ــای موندودپورتی ــق ادع طب
ــو کــه ســابقه حضــور در بارســلونا   ســتاره جــوان باشــگاه التزی

را نیز دارد به توافق اولیه رسیده است.
 کیتــا تــا ســال 2011 در عضویــت بارســلونا بــود، ولــی ســپس 
ــان  ــی از بازیکن ــر یک ــل اخی ــد. او در دو فص ــو ش ــی التزی راه
ــن  ــرای ای ــز ب ــای حساســی نی ــوده و گل ه ــو ب ــذار التزی تاثیرگ

ــه ثمــر رســانده اســت.  ــم ب تی
ــال در  ــئوالن رئ ــه مس ــرد ک ــا ک ــروز ادع ــوو ام ــدو دپورتی مون
ــر  ــر س ــا ب ــای کیت ــر برنامه ه ــو، مدی ــل کوت ــا رافائ ــره ب مذاک
قــراردادی 5 ســاله بــه توافقــات اولیــه رســیده اند و حــاال بایــد 

ــد. ــروع کنن ــو را ش ــران التزی ــا مدی ــره ب مذاک

همگام با ورزش

ــئوالن  ــپولیس از مس ــال پرس ــم فوتب ــاگران تی  تماش
و حامــی مالــی ایــن باشــگاه می خواهنــد آقــای گل 
ــگاه  ــه گــزارش پای ــد. ب فصــل اخیرشــان را حفــظ کن
ــی در فصــل  ــدی طارم ــع، درخشــش مه ــری ربی خب
اخیــر لیــگ برتــر بــا زدن 16 گل و دادن 3 پــاس گل 
و همچنیــن تــداوم ایــن رونــد در تیــم ملــی موجــب 
ــو  ــع شــاگردان برانک ــی اش از جم ــه جدای شــد زمزم
ایوانکوویــچ و رفتــن بــه تیمــی اروپایــی از هفته هــای 
پایانــی آغــاز شــود و پــس از مســابقات قــوت بگیــرد.

  طارمی و عالقه به اروپا
ــی  ــه تیم ــن ب ــرای رفت ــه اش ب ــا از عاق ــی باره طارم
اروپایــی عنــوان کــرده و هنــوز هــم ایــن پــروژه را بــا 
ــد کــه در ایــن  بررســی پیشــنهاداتش بررســی می کن
شــرایط باشــگاه پرســپولیس نیــز بیــکار نمانــده و در 
ــدام  ــی اق ــذب کاوه رضای ــرای ج ــاالت ب ــل و انتق نق
ــته  ــر نداش ــه ای درب ــا نتیج ــاش آن ه ــی ت ــرده ول ک

اســت.
  ناکامی در جذب رضایی

ــدت  ــه ش ــته ب ــه گذش ــپولیس در هفت ــگاه پرس باش
 پــروژه عقــد قــرارداد بــا مهاجــم 24 ســاله ذوب آهــن 
ــن  ــران ای ــب مدی ــی دو ش ــرد و حت ــال می ک را دنب
باشــگاه در دفترشــان حضــور داشــتند تــا توافــق 
اولیــه بــا او را نهایــی کننــد و از طــرف دیگــر جانشــین 
طارمــی را جــذب کــرده باشــند؛ ولــی مســایل مالــی 
ــود  ــی وج ــرارداد رضای ــای ق ــه در بنده ــی ک و مباحث

داشــت، موجــب شــد تــا آن هــا بــرای گرفتــن 
او بــا تردیــد مواجــه شــوند. اکنــون کــه رضایــی 
منتظــر  هفتــه  یــک  از  بیــش  را  پرسپولیســی ها 
گذاشــته، تماشــاگران ایــن تیــم دیگــر بــرای حضــور 
مهاجــم ذوب آهــن تمایلــی ندارنــد و این مســئله را در 

شــبکه های اجتماعــی اعــام کردنــد.
  هواداران خواهان ماندن طارمی

کــردن  مطــرح  بــا  همزمــان  پرسپولیســی ها 
ــی  ــدی طارم ــت مه ــدت پش ــه ش ــوع ب ــن موض ای
درآمدنــد  برتــر  لیــگ   آقــای گل فصــل گذشــته 
و در صفحــه اجتماعــی ایــن بازیکــن و همچنیــن 
تقاضــا کردنــد  پرســپولیس  حامیــان  و  مدیــران 
بــه جــای دنبــال کــردن حضــور رضایــی بــرای 
 تمدیــد قــرارداد بــا طارمــی کــه در فصــل اخیــر 
ــن زده و از  ــه ذوب آه ــم 6 گل ــتر از مهاج 10 گل بیش
طــرف دیگــر بــا جــو تیمــی ســرخ پوشــان آشناســت 

اقــدام کننــد.
  توانایی طارمی و رضایی

طارمــی  توانایــی  مقایســه  بــه   آن هــا همچنیــن 
هســتند  معتقــد  و  می پردازنــد  رضایــی  و 
طارمــی بــه غیــر از چنــد هفتــه، یــک مهاجــم 

دیگــر  از طــرف  و  بــوده  آن هــا  بــرای  تمام عیــار 
پرســپولیس  بازیکنــان  بــا  صمیمانــه ای  رابطــه 
رضایــی  حضــور  امــا  اســت؛  کــرده   ایجــاد 

و هماهنگی او با تیم زمان بر است.
  حسین هدایتی

تماشــاگران پرســپولیس در گام اول دســت بــه دامان 
حســین هدایتــی کــه تاکنــون از آن هــا حمایــت 
کــرده، شــده اند و از او کــه چنــدی پیــش گفتــه بــود 
ــد  ــی می کن ــن طارم ــراز اول جایگزی ــک مهاجــم ط ی
خواســته اند بــه جــای جــذب هــر گزینــه دیگــری بــه 
دنبــال حفــظ آقــای گل فصــل اخیــر باشــد و اجــازه 

ــد. ــای خارجــی را نده ــه تیم ه ــن او ب رفت
  طارمی و تصمیم دشوار

ــپولیس از  ــواداران پرس ــرر ه ــت مک ــی درخواس در پ
هدایتــی، او چنــد روز قبــل بــا وکیــل مهــدی طارمــی 
ــر  ــد نظ ــام ش ــع اع ــه در آن مقط ــت ک ــاس گرف تم
ایــن مهاجــم بــر رفتــن بــه تیمــی خارجــی اســت کــه 
ظاهــرا هنــوز هــم روی آن تاکیــد دارد؛ ولــی بــا ایــن 
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیــا تغییــری در نظــر 

ــر.  ــا خی ــی ایجــاد می شــود ی طارم
بعــد از آن تمــاس، هدایتی این قضیــه را دنبال نکرده؛ 
ــواره نشــان داده اســت در بحــث جــذب  ــه هم چراک
ــپولیس  ــگاه پرس ــر باش ــد و اگ ــن ورود نمی کن بازیک
 نظــری بــر حفــظ طارمــی داشــته باشــد، بودجــه الزم 

را تامین خواهد کرد.

درخواست هواداران پرسپولیس از هدایتی:

آقای گل را در جمع قرمزها نگه دارید

عضــو شــورای فنــی تیم هــای ملــی کشــتی آزاد معتقــد اســت 
المپیــک بــه هیــچ عنــوان قابــل  موفقیــت و مــدال آوری در 
ــت.  ــی نیس ــام جهان ــر آزادکاران در ج ــش اخی ــا درخش ــه ب مقایس
منصــور برزگــر بــا بیــان اینکــه بایــد از نقــاط ضعــف برخــی آزادکاران 

آماده ســازی  و  تجهیــز  بــرای  جهانــی  جــام  در 
اســتفاده کــرد، گفــت: حساســیت  المپیــک   در 
و اهمیــت المپیــک بــه هیــچ وجــه قابــل مقایســه با 
میادیــن دیگــر نیســت و در همیــن راســتا نمی تــوان 
 بــا قهرمانــی در جــام جهانــی، دســت از تــاش 

و ممارست بیشتر تا المپیک برداشت. 
ــم  ــه رغ ــی ب ــام جهان ــا در ج ــرد: م ــح ک وی تصری

کســب عنــوان قهرمانــی بــا نقــاط ضعــف متعــددی در بعضــی اوزان 
ــرف  ــی و برط ــد آن را بررس ــم بای ــور حت ــه ط ــه ب ــدیم ک ــه رو ش روب
کنیــم؛ بــه عنــوان مثــال آزادکار جــوان و توانمنــدی همچــون علیرضــا 
ــدازه واقعــی خــود  ــوان نتوانســت در حــد و ان ــچ عن ــه هی کریمــی ب
ظاهــر شــود کــه ایــن نکتــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه کادر فنــی قــرار 

گیــرد. ســرمربی اســبق تیــم ملی کشــتی آزاد ادامــه داد: رقبــای بزرگ 
جهانــی مــا بــه خوبــی از کشــتی ایــران شــناخت دارنــد و مطمئنــا تــا 
المپیــک دســت روی دســت نخواهنــد گذاشــت. بچه هــای مــا نیــز 
ــه  ــد و از لحظ ــرکت کنن ــی ش ــن تدارکات ــک در میادی ــا المپی ــد ت بای
ــود  ــزرگ س ــداد ب ــن روی ــا ای ــده ت ــه باقی مان لحظ
ببرنــد. عضــو شــورای فنــی تیم هــای ملــی کشــتی 
آزاد افــزود: بــه زودی قــرار اســت گــزارش کادر فنــی از 
عملکــرد دقیــق آزادکاران در جــام جهانــی در نشســت 
ــا  ــود ت ــی ش ــد و بررس ــت نق ــه دق ــی ب ــورای فن ش
بتوانیــم در ایــن فرصــت باقی مانــده راهکارهــای 
ــف  ــاط ضع ــع نق ــوص رف ــبی درخص ــوری و مناس ف
تدویــن و اجرایــی کنیــم. برزگــر در خاتمــه در خصــوص پیش بینــی 
ــوان  ــوان نمی ت ــچ عن ــه هی ــز گفــت: ب ــج کشــتی در المپیــک نی نتای
پیش بینــی خاصــی در ایــن رابطــه مطــرح کــرد؛ امــا حســن رحیمــی 
 در وزن 57 کیلوگــرم نمایــش قابــل قبولــی در جــام جهانــی داشــت 

و ما را برای المپیک امیدوار کرد.

المپیک قابل  مقایسه با جام جهانی نیست
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب ــپاهان اصفه ــال س ــم فوتب ــرمربی تی س
تعییــن وضعیــت محــرم نویدکیــا منتظــر گــذر زمــان اســت، گفــت: 
کارلــوس کــی روش گفــت حاضــر اســت بــرای کمــک بــه مــن حتــی 
ــاره حضــورش در ســپاهان  ــدهللا ویســی درب ــد! عب ــان بیای ــه اصفه ب

ــتان  ــی خوزس ــتقال صنعت ــا اس ــی ب ــد از قهرمان بع
گفــت: بازیکنــان اســتقال در کنــار حمایت مســئوالن 
ــی داشــتند.  ــادی در قهرمان و تماشــاگران نقــش زی
ــا  ــل از اتمــام لیــگ ب وی افــزود: مــن از دو مــاه قب
مســئوالن باشــگاه اســتقال خوزســتان صحبــت 
ــم.  ــزی کنی ــده برنامه ری ــال آین ــرای س ــه ب ــردم ک ک
آن هــا می گفتنــد فعــا زود اســت و اگــر پیشــنهادی 

دارم می توانــم بــروم. 
ــام شــد  ــم تم ــگ ه ــای لی ــرد: بازی ه ــد ک ســرمربی ســپاهان تاکی
ــه  ــتم ک ــه داش ــتان جلس ــتقال خوزس ــئوالن اس ــا مس ــاره ب و دوب
ــم  ــم می خواه ــن گفت ــرو. م ــنهاد داری، ب ــر پیش ــد اگ ــا گفتن آن ه
ــد. ویســی ادامــه  ــی آن هــا بحــث بودجــه را مطــرح کردن ــم؛ ول بمان

ــال  ــم س ــن تی ــم. ای ــک کن ــپاهان کم ــه س ــتم ب ــت داش داد: دوس
ــتم  ــرق داش ــپاهان ِع ــه س ــت. ب ــی نداش ــت خوب ــته وضعی  گذش
و دوســت دارم بــه ایــن تیــم کمــک کنــم. وی تصریــح کــرد: 
ــتم و  ــپاهان هس ــال کار س ــد، دنب ــان ش ــا قهرم ــم م ــه تی از روزی ک
ــراردادی  ــوز ق ــه ام! هن ــه نرفت ــه خان ــم ب ــک روز ه ی
ــته ام.  ــی نداش ــث مال ــته ام و بح ــپاهان نبس ــا س ب
ــای  ــه هزینه ه ــوص اینک ــپاهان درخص ــرمربی س س
ســپاهان را نصــف کــرده اســت، گفــت: هزینه هــای 
ــی  ــاندم. حت ــارد رس ــه 15 میلی ــپاهان را از 30 ب س
جوانگرایــی  هــم  بازیکنــان  ســال  و  ســن  در 
داشــتیم. االن قراردادهــای مــا منصفانــه شــده 
اســت. ویســی بــا بیــان اینکــه ســپاهان بــه جــز بازیکنــان 
نــدارد تومــان  میلیــون   700 از  بیشــتر  قــراردادی   خارجــی 

گفــت: خــودم مســتقیم بــا تمــام بازیکنــان را مذاکــره کــردم و آنــان 
ــدم؟  ــرارداد ببن ــه ام ق را جــذب کــردم. چــه اشــکالی دارد کــه در خان

ــم؟ ــر دزدی می کن مگ

ویسی: کی روش گفت حاضر است به من کمک کند

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

محمد ستاری به ذوب آهن پیوست شنبـــــه  29 خردادماه 61395
ـــمـــاره 181 ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 45/137 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای احمد علی حسینی کتایونچه فرزند براتعلی جریان 
ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1395/04/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
با  اداره  این  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  ثبت معترضین ظرف مدت یک  های معترضی 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/03/29 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/316/الف/م به تاریخ 95/03/25

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  واقع در بخش 16  باب خانه پاک شماره 45/136  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای رسول علی حسینی کتایونچه فرزند احمد جریان 
ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1395/04/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
با  اداره  این  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  ثبت معترضین ظرف مدت یک  های معترضی 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/03/29 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/315/الف/م به تاریخ 95/03/25

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 45/135 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسن باقری فرزند مرتضی جریان ثبت است و به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/04/30 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز  یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع 

ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/03/29 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/311/الف/م به تاریخ 95/03/24

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 10393/3418واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام طیبه نیا زیها  فرزند محمد حسن  در جریان 
ثبت است و رای شماره 29381مورخ 1394/12/05 طرف هیات حل اختاف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در 
ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 
1395/04/26 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 
اصفهان  ثبت شرق  اداره  رئیس  الف  م   /8851: شماره   1395/03/29 انتشار:  تاریخ 

حسین هادیزاده
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان احسان اسامیان دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت علی 
مراد انگزیانی به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به 
شعبه 2 حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 2/704/94 ثبت و برای تاریخ 95/4/29 
ساعت 17/45 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 
مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند . 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 5/22/95/182/م 

الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان احسان اسامیان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
علی مراد انگزیانی به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از 
تاریخ  برای  و  ثبت  به کاسه 74/94  اختاف  به شعبه 2 حقوقی شورای حل  ارجاع 
الذکر  از آنجا که خوانده فوق  95/4/29 ساعت 17/45 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی 
حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله اباغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره 

: 5/22/97/167/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل
دادنامه

شماره دادنامه : 9509970350700372 تاریخ تنظیم : 1395/03/05 شماره پرونده  : 
آقای سعیدامینی   : : 931337 خواهان  بایگانی شعبه  9309980350701156 شماره 
نمازیان  یداله و خانم مهری  با وکالت آقای حسین محمدیان فرزند  فرزند شکر هللا 
فرزند جواد همگی به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید 
ساختمان عقیق طبقه 1 واحد 1 خواندگان : 1. آقای امیر غریب فرزند پرویز 2. آقای 
ابراهیم قدیم ما لو فرزند حسین همگی به نشانی تهران خ شیدایی بازار تیمچه حاجب 
الدوه مقابل حوض بزرگ فروشگاه رویال خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : دادگاه 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دعوای آقای سعید امینی با وکالت آقای حسین محمدیان و 
مهری نمازی به طرفیت آقایان ابراهیم قدیم مالو و امیر غریب به خواسته مطالبه یک 
فقره چک به مبلغ 100/000/000 ریال به شماره 2381/817131 به عهده بانک تجارت با 
توجه به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه مستندا طبق مواد 310و 311و 
403 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک ، دعوای خواهان را محمول بر صحت 
هزینه  انضمام  به  خواسته  اصل  پرداخت  به  محکوم  متضامنا  را  خواندگان  و  دانسته 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک و همچنین حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان می باشد./ ی شماره : 8637/ م الف دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان هادی وطن خواه
دادنامه

شماره   1394/12/27  : تنظیم  تاریخ   9409970351502056  : دادنامه  شماره 
کاسه  پرونده   940845  : شعبه  بایگانی  شماره   9409980351500765  : پرونده 

تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه   9409980351500765
نهایی شماره 9409970351502056 خواهان : آقای احمد رضا بابا لنگری زاده فرزند 
جعفرقلی به نشانی اصفهان – خ سهروردی )سیمین( – خ فرهنگ – شرکت تعاونی 
المکان  : آقای مرتضی رهنما فاورجانی فرزند رضا به نشانی مجهول  مصرف خوانده 
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه 
چک تصمیم دادگاه : با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی  را اعام و با استعانت 
از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید.رای دادگاه آقای احمد رضا بابا لنگری 
زاده فرزند جعفرقلی به طرفیت آقای مرتضی رهنما فاورجانی فرزند رضا دادخواستی 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 696682-

94/06/30 از جاری 183729663 به عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه تقدیم نموده است ) صاحب حساب شرکت عصاره سبز اصفهان و صادر 
رسیدگی  در جلسه  اخطاریه  قانونی  اباغ  رغم  علی  باشد(. خوانده  کننده خوانده می 
شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده است . با عنایت به مراتب فوق 
خواسته ثابت مستندا به مواد 198؛ 515؛ 519؛ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی ، ماده 19 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و 
استفساریه آن خوانده را به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته ؛ خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعامی بانک 
مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی و سه 
میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . 
رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره : 8635/ م الف رئیس شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان محمد رضا راجی
دادنامه 

پرونده:  : 1395/03/13 شماره  تنظیم  تاریخ   9509970353700371 : دادنامه  شماره 
9409980362600170 شماره بایگانی شعبه : 940633 شاکی : آقای محسن باوادی 
زاده فرزند علیرضا به نشانی شهرستان اصفهان خ گلستان ک اموزش درب سفید منزل 
اول متهمین : 1. آقای سعید موسوی 2. آقای علی اکبر موسوی : مجهول المکان اتهام 
ها : 1. ضرب و جرح عمدی 2. توهین به اشخاص عادی گردشکار: دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم ر سیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام 1- سید علی اکبر موسوی 2- سعید باباخانی دائر 
بر الف ( ایراد ضرب و جرح عمدی ب ( توهین با عنایت به شکایت شاکی و نظریه 
پزشکی قانونی و مفاد کیفر خواست صادره از سوی دادستان و اینکه متهمین در جلسه 
امارات موجود  و  قرائن  و سایر  نیاورده  بعمل  از خود  دفاعی  و  نگردیده  دادگاه حاضر 
در پرونده اتهامات انتسابی را محرز و تسلیم تشخیص و مستندا به ماده 608 قانون 
تعزیرات و مواد 709و 714 قانون مجازات اسامی هر کدام از متهمین را به پرداخت 
یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از باب توهین و پرداخت چهارده 
و نیم هزارم دیه کامل بابت دیه یک فقره حارصه در گونه راست و دو فقره کبودی در 
زیر چشم راست و شانه راست در حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت 20 روز پس 
از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز 
استان اصفهان می باشد ./ الف شماره :8616/ م الف مرتضی براتی رئیس شعبه 111 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
) آگهی مزایده(

خصوص کاسه  در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  احکام کیفری  اجرای  نهم  شعبه 
در  11 صبح  تا   10 از ساعت  مورخ 1395/04/30  در  روز چهارشنبه  در   9 940587ش 
محل این اجرا ) اتاق 030- ط همکف دادگستری نیکبخت ( – جهت فروش تیر دو 
تراش شده 4 متری ؛ کبوده به تعداد 250 عدد جمعا به مبلغ یکصد میلیون ریال ؛ 
تخته 80 سانت کبوده با ضخامت 2 سانت به متراژ 4 متر مکعب به مبلغ 32/000/000 
ریال ؛تیر 3 متری کبوده به تعداد 600 عدد جمعا به مبلغ 78/000/000 ریال جمع کل 
اموال 210/000/000 ریال برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر 
به بازدید از اموال به نشانی : بلوار آتشگاه – روبروی پمپ بنزین – جنب کوی آتشگاه 
– کارگاه چوب بری ) رحمان خداوردی( بازدید و با تودیع نقدی ده در صد قیمت پایه 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

شماره : 8610/ م الف مدیر شعبه نهم اجرای احکام کیفری اصفهان – محمد خضری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 94/ 2026 خواهان محسن نوروزی و نسیم صفا به وکالت از 
مهدی نادریان دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت یاسر امینی  تقدیم نموده است 
. وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/5/23 ساعت 9/30 تعیین گردیده با 
توجه 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- اول خیابان  ارباب – 
روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8603/م الف مدیر دفتر شعبه 13 

مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  زاده   محمد  امین  خواهان   516  /95 پرونده کاسه  خصوص  در 
بر:مطالبه  فاکتور   به طرفیت حسن محمدی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 
روز ............. مورخه 95/6/10 ساعت 9/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختاف اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 
دفتر شعبه 13 مجتمع  الف مدیر  8601/م  اتخاذ می شود.شماره:  و تصمیم مقتضی 

شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 94/ 2027 خواهان مسعود خان محمدی  دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه    به طرفیت فرهاد نصر الهی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 
............. مورخه 95/5/23 ساعت 9 تعیین گردیده با توجه 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- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – 
جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف 
اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8595/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  داوری    رسول  خواهان   1561  -94 پرونده کاسه  خصوص  در 
بر:مطالبه    به طرفیت مرضیه حبیبی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 
............. مورخه 95/5/13 ساعت 9 تعیین گردیده با توجه 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- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – 
جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف 
اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8599/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950434 خواهان حسین جعفری با وکالت اکبر عباس پور 
دادخواستی مبنی بر:اعتراض ثالث در پرونده کاسه 193/93  به طرفیت کمال عبدی 
نیان – سید مهدی گلستانه  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 
95/5/20ساعت11/30  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  تا خوانده قبل  منتشر 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 8589/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان
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حتما بخوانید!
ارایه الیحه سالمت روان به دولت

ــه روزه  ــد ک ــدا کن ــن پی ــک یقی ــه پزش ــف از گفت ــر مکل »اگ
بــرای او ضــرر دارد یــا از گفتــه وی یــا منشــأ عقالیــی دیگــری 
بــرای او خــوف از ضــرر حاصــل شــود، روزه گرفتــن بــرای او 
واجــب نیســت؛ بلکــه جایــز هــم نیســت.« بــه گــزارش پایگاه 
خبــری ربیــع، ایــن، پاســخ قاطبــه مراجــع عظــام در پاســخ 
بــه اســتفتایی اســت کــه می پرســد: »اگــر پزشــک شــخصی 
ــه او واجــب  ــه گفت ــل ب ــا عم ــد، آی ــع کن ــن من را از روزه گرفت
ــمانی مان  ــاب آس ــه کت ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــت؟« نبای اس
ــت  ــن نعم ــالمت، ای ــظ س ــاره حف ــادی درب ــای زی توصیه ه
ــان  ــد یادم ــا داشــته اســت. نبای ــه م ــدادادی ب ــای خ گرانبه
بــرود کــه هــدف از ایــن مــاه، تزکیــه نفــس و عبــادت اســت 
ــه خصــوص اگــر  ــه فقــط پرهیــز از خــوردن و آشــامیدن؛ ب ن
ــه ســالمت دســتگاه های  ــاع در شــرایطی باشــد ک ــن امتن ای
متعــدد بــدن مــا را تهدیــد کنــد. اگــر دچــار بیمــاری مزمــن 
ــه  ــما توصی ــه ش ــتید، ب ــمی هس ــاص جس ــرایط خ ــا ش ی
ــود  ــص خ ــک متخص ــا پزش ــش از  روزه داری ب ــم پی می کنی
 مشــورت کنیــد و درخصــوص مصــرف داروهــای خــود 
و اینکــه آیــا روزه بــرای شــما ممنوعیتــی دارد یــا نه، از ایشــان 

کســب اجــازه کنید.
  درمانگاه ریه و مشکالت تنفسی

دکتــر حمیــد ســهراب پــور، اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی، فــوق تخصــص ریــه توصیــه می کنــد: 
بیمــاران ریــوی، بــه خصــوص آن هایــی کــه شغلشــان 
ــا  ــد و گرم ــت کنن ــاز فعالی ــط ب ــه در محی ــد ک ــاب می کن ایج
و بــه خصــوص روزهــای بلنــد تابســتان، بــدن آن هــا را دچــار 

ــما  ــا ش ــد. حتم ــت روزه نگیرن ــر اس ــد، بهت ــی می کن کم آب
بایــد مــورد بــه مــورد بررســی شــوید و بــه صــالح نیســت بــا 
مصــرف نکــردن مایعــات، خطــر را بــرای خــود اضافــه کنیــد.

  مبتالیان به آسم و برونشیت:
اگــر دچــار آســم و برونشــیت مزمــن هســتید، دقــت کنیــد 
غلیــظ شــدن خلــط یکــی از مشــکالتی اســت کــه بیماری تــان 
را تشــدید می کنــد؛ یعنــی اگــر مایعــات کافــی در طــول روز 
مصــرف نکنیــد، ایــن کم آبــی بــه عــالوه گرمــی هــوا )دقیقــا 

شــرایط رمضــان امســال( بــر شــدت بیماری تــان می افزایــد. 
بعضــی بیمــاران توجــه ندارنــد کــه درســت اســت روزه واجــب 
ــد ــد کن ــان را تهدی ــر سالمتش ــا اگ ــواب دارد، ام ــت و ث  اس

ــدارد، بلکــه حکــم حرمــت  ــی ن نه تنهــا واجــب نیســت و ثواب
هــم دارد. 

پــس خواهــش می کنــم حتمــا توصیــه پزشــکتان را جــدی 
بگیریــد و اصــرار بی جهــت بــر منــع مصــرف مایعــات و 

ــید. ــته باش روزه داری نداش

  درمانگاه چشم
دکتــر ایــرج احــدزادگان، اســتاد چشم پزشــکی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تهــران می گویــد:
آیــا  در آســتانه مــاه رمضــان همــواره ســوال می شــود 
 افــرادی کــه از عینــک اســتفاده می کننــد، نبایــد روزه بگیرنــد 
ــر شــدن چشــم های آن هــا  ــا روزه داری موجــب ضعیف ت و آی
ــن  ــل ای ــاید دلی ــود. ش ــک می ش ــماره عین ــن ش ــاال رفت و ب
ــوب انکســاری  پرســش از آنجــا ناشــی شــود کــه مــردم عی
ــد  ــک می گیرن ــک کم ــالح آن از عین ــرای اص ــه ب ــم ک  چش
ثابــت  کــه  مدرکــی  هیــچ  تاکنــون  نمی شناســند.  را 
انکســاری  مشــکالت  می شــود  موجــب  روزه داری  کنــد 
ــد ــر یاب ــک شــما تغیی ــا شــماره عین  چشــم بیشــتر شــود ی

از ســوی  روزه داری  منــع  مــورد  یــک  تنهــا  نداشــته ایم. 
ــان  ــم، مبتالی ــود و آن ه ــد می ش ــم تاکی ــان چش متخصص
بــه آب ســیاه یــا گلوکــوم اســت. ایــن بیمــاران چــون فشــار 
داخــل چشمشــان زیــاد اســت، اگــر روزه بگیرنــد، در هنــگام 
ــالح روزه  ــه اصط ــد و ب ــرف می کنن ــات مص ــه مایع ــار ک  افط
ــا  ــه آن ه ــی ب ــار مضاعف ــه فش ــک دفع ــد، ی ــار می کنن را افط
وارد می شــود کــه خطرنــاک اســت. عصــب بینایــی کــه در تــه 
کــره چشــم مــا قــرار دارد، بســیار بــه افزایــش فشــار چشــم 
حســاس اســت و هرگونــه تغییــر در غلظــت خــون و مایعــات 
ــه یــک میلیــون رشــته عصبــی را کــه در فضــای  ــدن، تغذی ب
ــا  ــد و آن ه ــل می کن ــد، مخت ــرار دارن ــم ق ــه چش ــک ت  کوچ
ــوم  ــا گلوک ــیاه ی ــه آب س ــان ب ــدوارم مبتالی ــد. امی را می کش

ــد. ــه را جــدی بگیرن ــن توصی ای

کدام بیماران نمی توانند روزه بگیرند؟

بایدها و نبایدهای روزه داری برای بیماران

دبیــر کارگــروه نفــت ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی 
ــت  ــت دول ــی کــه هیئ ــوری گفــت: در صورت ــاوری ریاســت جمه وفن
تصویــب کنــد، مــاده خطرنــاک MTBE  از بنزیــن مصرفــی حــذف 
ــاس شــجاع  الســاداتی افــزود: درحــال حاضــر  می شــود. ســید عب
مــاده MTBE را بــرای افزایــش اکتــان و میــزان احتراق پذیــری 
مــاده  ایــن  می کننــد کــه  اضافــه  مصرفــی  بنزین هــای  بــه 

شــده  ســرب  خطرنــاک  مــاده  جایگزیــن 
اســت. وی بیــان کــرد: از ســال ۷۹ ســرب 
مصرفــی  بنزین هــای  از  قبلــی  خطرنــاک 
حــذف شــد و مــاده MTBE جایگزیــن آن 
بررســی های مختلفــی  از  پــس  امــا  شــد؛ 
ایــن  کــه صــورت گرفــت مشــخص شــد 
ــل  ــه دلی ــادی دارد و ب ــرات زی ــز خط ــاده نی م
ــا آب، آلودگــی ایجــاد  ــاد انحــالل ب ــت زی قابلی
ــه  ــد. ب ــوده می کن ــی را آل ــای زیرزمین و آب ه
 MTBE گفتــه شــجاع  الســاداتی افــزودن مــاده

بــه دلیــل خطراتــی کــه دارد درکشــورهای اروپایــی و آمریکایــی بــه 
ــورهای  ــط درکش ــر فق ــال حاض ــده و درح ــذف ش ــل ح ــورت کام ص
ــه  ــرد: البت ــان ک ــود. وی بی ــتفاده می ش ــه اس ــیایی و خاورمیان آس

ــر نیســت  ــی ایــن مــاده از بنزیــن مصرفــی امکان پذی  حــذف ناگهان
 و بایــد طــی یــک برنامــه ۵ تــا ۱۰ ســاله ایــن اتفــاق بیفتــد 
ــروه  ــر کارگ ــد. دبی ــزی کن ــذف آن برنامه ری ــرای ح ــد ب ــت بای و دول
نفــت ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی بــا بیــان اینکه 
ــت،  ــول اس ــت اتان ــاده MTBE، زیس ــرای م ــن ب ــن جایگزی بهتری
ــا  ــوط ب ــن مخل ــای بنزی ــه ج ــه ب ــده ک ــوم ش ــا مرس ــت: در دنی گف
ــول اســتفاده شــود  ایــن مــاده از زیســت اتان
زیســت محیطی  خطــرات  هیچ گونــه  کــه 
اتانــول  زیســت  گفــت:  وی  نــدارد.  نیــز 
اینکــه مخاطــرات زیســت محیطی  درکنــار 
هســت  هــم  تجدیدپذیــر   نــدارد، 
تمــام  فســیلی  ســوخت های  ماننــد  و 
ــت.  ــی اس ــأ آن، گیاه ــرا منش ــود؛ زی نمی ش
شــجاع  الســاداتی توســعه تکنولوژی تخمیری 
را از دیگــر مزیت هــای زیســت اتانــول عنــوان 
ــت  ــه صنع ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ک
ــا  ــز م ــول نی ــت اتان ــت و زیس ــی اس ــور حیات ــرای کش ــری ب  تخمی
ــه دانــش فنــی می رســاند، امیــدوار هســتیم کــه  را در ایــن حــوزه ب
هــر چــه زودتــر بــه اســتفاده از ایــن ســوخت زیســتی برســیم. ربیــع

ماده MTBE از بنزین مصرفی حذف می شود
 قائم مقــام وزیــر رفــاه بــا بیــان اینکــه موضــوع ســالمندی 
و تغییــرات جمعیتــی، پدیــده جهانــی اســت و مهم تریــن 
مســئله آن نابرابــری جنســیتی اســت، گفــت: نقــش خانــواده در 

ــاده اســت. ــوق الع ــران ف ــت از ســالمندان در ای حمای
 محمــد تقــی حســینی در نشســت بررســی وضعیــت ســالمندی 
و الزامــات سیاســتی در آســیا کــه بــا حضــور پروفســور »پیتــر 

ــات  ــز تحقیق ــاون مرک ــد«، مع ــک  دونال م
ملــی  دانشــگاه  ســالمندی  و  جمعیتــی 
اینکــه  بیــان  بــا  اســترالیا برگــزار شــد، 
ــی  ــرات جمعیت ــالمندی و تغیی ــوع س موض
پدیــده ای جهانــی اســت کــه در کشــور 
ــه اســت ــه خــود گرفت ــری ب ــاد دیگ ــا ابع  م
گفــت: ایــن پدیــده مشــکالتی را همیشــه به 

همراه داشــته اســت. 
امــور  در  رفــاه  وزیــر  قائم مقــام 

بین  الملــل بــا بیــان اینکــه ســالمندی فقــط بــا افزایــش 
همچــون  مشــکالتی  بــا  بلکــه  نیســت؛  همــراه  ســن 
بین نســلی روابــط  تغییــر  مهاجــرت،  جمعیتــی،   تغییــر 

ــان اســت  ــه گریب بیماری هــای مزمــن و مســری و ... دســت ب

افــزود: در ایــن میــان، مهم تریــن موضــوع، نابرابــری جنســیتی 
اســت کــه بایــد بــدان بیشــتر توجــه کنیــم؛ چــرا کــه در کشــور مــا 
ایــن تغییــرات بــه ســرعت رخ داده اســت و نهادهــای اجتماعــی 
در راســتای پیشــگیری و کاهــش ایــن معضــل ضعیــف عمــل 

کرده انــد. 
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ایــن  در  مســئول  نهــاد  عنــوان  بــه 
ویــژه  و  خــاص  اولویــت  بــا  خصــوص 
می کنــد نــگاه  موضــوع  ایــن   بــه 
 تصریــح کــرد: ایــن مســئله طیــف وســیعی 
را بــه خــود اختصاصــی داده اســت؛ لــذا باید 
بــه مســایلی همچــون نــوع مبلمــان شــهری 

ســاخت و ســازها و ... بیشــتر توجــه کــرد. 
اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  حســینی 
ــه  ــت و هم ــر اس ــالمندی فراگی ــوع س موض
 بخش هــای جامعــه بایــد در آن مشــارکت داشــته باشــند 
ــی نقــش بزرگــی در بحــث  ــادآور شــد: ســازمان های غیردولت ی
فرهنگســازی دارنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه نقش خانــواده در 

حمایــت از ســالمندان در ایــران فــوق العــاده اســت. مهــر

سالمندی فقط با افزایش سن همراه نیست

ارایه الیحه سالمت روان به دولت
رییــس ســازمان بهزیســتی از ارایــه الیحــه ســالمت روان بــه 
هیئــت دولــت خبــر داد و گفــت: ایــن الیحــه از ســوی وزارت 
ــه  ــت ارای ــت دول ــه هیئ ــب ب ــرای تصوی ــه و ب بهداشــت تهی
ــزود:  ــی اف ــنی بندپ ــیروان محس ــر انوش ــت. دکت ــده اس ش
امیدواریــم الیحــه ســالمت روان بــه زودی در دولــت بررســی 
ــه  ــا پــس از تصویــب نهایــی بــرای تبدیــل شــدن ب شــود ت

قانــون بــه مجلــس ارایــه گــردد. 
وی گفــت: سیاســت متولیــان بایــد بــه ســمتی پیــش رود 
ــا بیشــتر توجــه  ــی و مشــکالت آن ه ــاران روان ــه بیم ــه ب ک
ــود.  ــم ش ــا فراه ــرای آن ه ــری ب ــات بهت ــرایط و امکان و ش
رییــس ســازمان بهزیســتی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۳ درصــد 
ــی  ــی و روان ــکالت روح ــار مش ــال دچ ــا ۶۰ س ــراد ۱۵ ت اف
هســتند، تاکیــد کــرد: بــه همیــن دلیــل بایــد تیــم مــددکاری 
و مشــاروه را تقویــت کنیــم و بــر همیــن اســاس اقداماتــی 
ــنی  ــت. محس ــام اس ــال انج ــتی در ح ــازمان بهزیس در س
روان  ســالمت  خدمــات  بایــد  داشــت:  اظهــار   بندپــی 
را در بســته طــرح تحــول ســالمت و بســته بیمــه خدمــات 
ســالمت لحــاظ کنیــم؛ اگــر خدمــات در شــبکه نظــام 
ســالمت قــرار گیــرد و تجویــز دارویــی و روانشانســی را اجــرا 
کنیــم، بســیاری از مــوارد بیمــاران روانــی قابــل پیشــگیری 

اســت.

رونمایی از 3 محصول جدید یگان ویژه
ــی از ۳ محصــول  ــژه ناجــا از رونمای ــده یگان هــای وی فرمان
جدیــد یــگان ویــژه در هفتــه ناجــا خبــر داد. ســردار حســن 
ــژه ــگان وی ــد ی ــدات جدی ــاره محصــوالت و تولی  کرمــی درب
اظهــار کــرد: یکــی از سیاســت های مــا در یــگان ویــژه 
توجــه بــه اصــل بازدارندگــی و اجتماعــی بــودن اســت 
آن  ویــژه  یــگان  محصــوالت  طراحــی  در  رو  ایــن  از   و 
ــه  ــری ک ــد دیگ ــن تاکی ــم. همچنی ــرار می دهی ــر ق را مدنظ
دربــاره محصــوالت یــگان ویــژه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــی  ــا ســاخت داخــل باشــد؛ یعن ــام محصــوالت م ــد تم بای
محصــوالت مــا بایــد بومــی و همــه ســاخت داخــل باشــد 
ــود  ــی آن وج ــابه داخل ــه مش ــدود ک ــواردی مع ــز در م و ج

ــد داخــل کشــور اســت.  ــا تولی نداشــته، محصــوالت م
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یــگان ویــژه بــه دنبــال ایــن اســت 
ــز  ــدود را نی ــورد مع ــد م ــان چن ــاخت هم ــاوری س ــه فن ک
ــت: از  ــد، گف ــی کن ــد و اجرای ــته باش ــور داش ــل کش در داخ
ــا  ــد متناســب ب ــژه، بای ــگان وی ــر محصــوالت ی ســوی دیگ
اجتماعــی  سیاســت های  حتــی  و  تهدیــدات   شــرایط، 

و مردم محوری مان باشد. 
فرمانــده یگان هــای ویــژه ناجــا ادامــه داد: در همیــن 
راســتا کارهــای مطالعاتــی، تحقیقــی و آزمایشــی مــا 
همــواره ادامــه دارد و همــکاران مــن بــر روی چندیــن پــروژه 
ــده ای  ــورد آن در آین ــه ۳ م ــتند ک ــت هس ــغول فعالی مش

ــد. ــد ش ــی خواه ــک رونمای نزدی

اخبار کوتاه

پروانه مطب ها دارای آدرس می شود
ــام  ــزی ســازمان نظ ــت نظــارت و برنامه ری ــام معاون قائم مق
پزشــکی از آدرس دار کــردن مطــب پزشــکان در پروانــه 
پزشــکی آن هــا تــا اواخــر ســال خبــر داد. دکتــر حجــت  هللا 
ــی  ــع جمعیت ــتن توزی ــرای داش ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب مقیم
ــز  ــد مراک ــکی مانن ــات پیراپزش ــه موسس ــب در پروان مناس
ــی و ... آدرس مطــب  ــی، کاردرمان بینایی ســنجی، گفتاردرمان
 ذکــر می شــود و پزشــک بایــد در همــان آدرس، مطــب 
را دایــر کنــد، گفــت: بــرای تحقــق توزیــع جمعیتــی مناســب 
پروانــه پزشــکی بــا آدرس مشــخص صــادر می شــود. 
ــر  ــب ب ــع مناس ــرای توزی ــی را ب ــز طرح ــت نی وزارت بهداش
اســاس مناطــق شــهرداری دارد کــه طبــق آن بایــد در 
 سراســر مناطــق شــهری و حومــه شــهرها پزشــک عمومــی

متخصــص، پیراپزشــک و ... داشــته باشــیم. قائم مقــام 
معاونــت نظــارت و برنامه ریــزی ســازمان نظــام پزشــکی در 
ادامــه اظهــار کــرد: بعــد از مراکــز تشــخیصی، بیمارســتان ها 
بعضــی  هســتند.  مطب هــا  تجمــع  عامــل  دومیــن 
رشــته های پزشــکی ماننــد قلــب و عــروق کــه بیمــاران 
اورژانســی دارنــد، الزم اســت بــه بیمارســتان ها نزدیــک 
ــا در  ــع مطب ه ــل تجم ــی از عوام ــن موضــوع یک باشــند. ای
کنــار بیمارستان هاســت. مقیمــی بــا بیــان اینکــه اگــر مراکــز 
 تشــخیصی بــه شــکل مناســب در ســطح شــهر توزیــع شــود

مطب هــا نیــز بــه شــکل متناســبی توزیــع می شــوند، ادامــه 
داد: در مجمــوع ۳۵ هــزار مطــب داریــم کــه ۲۰ هــزار مطــب 
بــه متخصصــان و ۱۵ هــزار مــورد نیــز بــه فــوق متخصصــان 
ــکی  ــای پزش ــترین تابلوه ــن بیش ــاص دارد. همچنی اختص
 نیــز بــه ترتیــب بــه متخصصــان داخلــی، جراحــان عمومــی

متخصص زنان و کودکان اختصاص یافته است.

ثبت نام 10 هزار نفر 
در طرح جریمه ریالی سربازی

ســردار موســی کمالــی دربــاره اجــرای طــرح جریمــه ریالــی 
ــتر از آن  ــت و بیش ــال غیب ــش از 8 س ــموالن دارای بی مش
ــم  ــاری از یک ــال ج ــراد در س ــن اف ــام ای ــرد: ثبت ن ــار ک اظه
خردادمــاه ســال ۹۵ آغــاز می شــود و در مرحلــه نخســت بــه 
مــدت 4۵ روز ادامــه خواهــد داشــت کــه تاکنــون بیــش از ۱۰ 
ــد و البتــه  ــام کرده ان ــرای بهره منــدی از آن ثبت ن هــزار نفــر ب
بــا توجــه بــه کنــد بــودن ســامانه بعضــی از دفاتر پلیــس +۱۰ 
ــان مســایلی پیــش آمــده کــه در حــال  ــودن آن ــه نب و توجی
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــام ب ــد ثبت ن ــده و رون ــل ش ــر ح حاض
ادامــه خواهــد داشــت.  وی بــا تاکیــد بــر اینکــه الزم اســت 
ــد  ــن موضــوع را دارن ــدی از ای مشــموالنی کــه قصــد بهره من
ــت:  ــد، گف ــدام کنن ــام خــود اق ــرای ثبت ن هرچــه ســریع تر ب
 محاســبه میــزان جریمــه نقــدی بــه صــورت ماهانــه اســت 
ــد ــام خــود اقــدام کنن ــرای ثبت ن ــر ب ــا تاخی  و افــرادی کــه ب

مبلغ بیشتری را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند.

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  رضایی    رضا  محمد  خواهان   ۱۷۰/۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 
بر:مطالبه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال   به طرفیت علیرضا موسوی  تقدیم نموده است . وقت 
با توجه به  ............. مورخه ۹۵/۵/۲۳ ساعت 8/۳۰ تعیین گردیده  رسیدگی برای روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی 8۱۶۵۷۵۶44۱ مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۳۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8۵84/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۲ مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳۲۷/۹۵ خواهان مهدی عباسی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
وقت   . است  نموده  تقدیم  نیکی   مجتمع  مدیره  هیئت  قربان  جان  مهدی  طرفیت  به 
به  توجه  با  تعیین گردیده   8:۰۰ ساعت   ۹۵/۵/۲۶ مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی 8۱۶۵۷۵۶44۱ مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۳۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8۵8۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۲ مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۵۲8/۹۵ خواهان مالی و اعتباری عسگریه با وکالت شیروانی   
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت ۱- صادق بهرامی ۲- مصطفی آقا داوود  تقدیم 
صبح   ۱۱ ساعت   ۹۵/۵/۲۳ مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده 
تعیین گردیده با توجه 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- اول 
پالک ۵۷ کد   – صبا  – جنب ساختمان  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان  
پستی 8۱۶۵۷۵۶44۱ مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۶ شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8۵8۲/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

یاسر   وکالت  با  اعتباری عسگریه  و  مالی  پرونده کالسه ۵۲۹/۹۵ خواهان  در خصوص 
شیروانی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت ۱- شبنم شاهی ۲- مهدی عابدی  
ساعت   ۹۵/۵/۲۳ مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 
۱۱/۳۰صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
در خیابان  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب 
سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 
۵۷ کد پستی 8۱۶۵۷۵۶44۱ مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۶ شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8۵8۱/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳۶۲/۹۵ خواهان علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
چک  به طرفیت بهزاد حیدری   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  ۹۵/۵/۱۰ساعت۱۵/۳۰  
حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 8۵۷8/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۷مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳۶۳/۹۵ خواهان علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

چک  به طرفیت منوچهر بهرامی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 
۹۵/۵/۱۰ساعت۱۶/۰۰  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷۳  برابر  خواهان  تقاضای 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 8۵۷۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۷مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳۶4/۹۵ خواهان علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
چک  به طرفیت محمود حیدری   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 
۹۵/۵/۱۰ساعت۳۰-۱۶تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷۳  برابر  خواهان  تقاضای 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 8۵۷۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۷مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳۶۵/۹۵ خواهان علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
چک  به طرفیت محمد سجادی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 
۹۵/۵/۱۰ساعت۱۷:۰۰تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷۳  برابر  خواهان  تقاضای 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 8۵۷۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۷مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳۱8/۹۵ خواهان علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  صادقی    حسن  طرفیت  به 
۹۵/۵/۱۲ساعت۵:۳۰ عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 8۵۵۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۹مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳۱۶/۹۵ خواهان علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  جعفری    جواد  طرفیت  به 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  ۹۵/۵/۱۲ساعت۶  عصر 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 8۵۵۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۹مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  غفاری  زهرا  خواهان   ۳۲۰/۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 
مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  پور    عالی  امیر  طرفیت  به 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  تعیین گردیده  ۹۵/۵/۱۱ساعت۶  عصر 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.جهت 
استماع شهادت شهود حاظر شود . شماره: 8۵۵۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۹مجتمع 

شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۹4۱۵۷۰ خواهان محمد علی آداودی با وکالت حسین پری 

زنگنه دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت فرشید مرادی   تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی برای روزیکشنبه  مورخ ۹۵/۵/۱۷ساعت8/۳۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8۵۷۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۷مجتمع شماره 

۲ شورای حل اختالف اصفهان
تحدید حدو د

پیرو آگهی های نوبتی و به موجب ماده ۱4 قانون ثبت اسناد تحدید حدود قسمتی از 
امالک حوزه ثبتی قمصر در تاریخ های تعیین شده ذیل به عمل خواهد آمد . تحدید حدود 

امالک راس ساعت 8 صبح هر روز انجام خواهد شد.
امالک و ابنیه حوزه ثبتی قمصر

شماره های فرعی از ۲۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر:
متر   4۳۰ مساحت  به  زمین  قطعه  دانگ  احدیت شش  خانم صدیقه حسنی   -۱44۶

مربع           ۱۳۹۵/4/۱۹
۱۳۹۳ – آقای حسین احمدزاده و خانم اشرف سربندی زاده قمصر ) بالمناصفه ( شش 

دانگ یک باب خانه به مساحت ۳4۹/۳۶ متر مربع     ۱۳۹۵/4/۱۹
۱4۲۱ – مجزی از ۲۱۹ فرعی فاطمه عزیزی قمصری و زهرا عزیزی قمصری و ابولفضل 
عزیزی قمصری هر یک نسبت به دو دانگ از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

4۵۲/۷۳ متر مربع     ۱۳۹۵/4/۱۹
۱4۵4 مجزی از ۳۷۰ – آقای محمد علی حمامیان شش دانگ یک باب خانه و باغچه به 

مساحت ۶۳۱/۹۶مترمربع    ۱۳۹۵/4/۲۰
۱4۶۳ – آقای حسین طرقی شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲۲4/۲۰ مترمربع     

۱۳۹۵/4/۲۰
۱4۷۲ مجزی از ۲۹۱ فرعی – خانم مریم ارقش شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 

4۲۵/8۷ مترمربع    ۱۳۹۵/4/۲۰
شماره های فرعی از ۳۶ اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر:

۷8۱ – محسن آبیار قمصری و غیره شش دانگ یک باب طویله مخروبه به مساحت 
۵۱/۶4 مترمربع     ۱۳۹۵/4/۲۱

8۱۰ – آقای هادی رحمانی شش دانگ یک باب اتاق و  باالخانه به مساحت ۵۶/۶۷ 
مترمربع به انضمام پنج دانگ مشاع از شش دانگ مشاعات که شامل راهرو و عرصه می 

باشد به شماره ۱۲۵۵ فرعی به مساحت 8۶/۱۵ متر مربع      ۱۳۹۵/4/۲۱
  ۱۱۶۷ – بانو نصرت نوابیان قمصری شش دانگ قطعه زمین سه جریبی     ۱۳۹۵/4/۲۲

۱۱۹۳ – آقای حسین عصار کاشانی شش دانگ قطعه زمین محصور به مساحت ۱۵4/۵۶ 
مترمربع    ۱۳۹۵/4/۲۳

۲۰4۹ مجزی از ۶۵۶ آقای رمضانعلی کیوانی قمصری شش دانگ قطعه زمین محصور به 
مساحت ۳4۷ مترمربع      ۱۳۹۵/4/۲۶

۲۰۵۲ مجزی از ۳۲۰ فرعی آقای حمید رضا رسولی کیا شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱8۲/۹۰ مترمربع      ۱۳۹۵/4/۲۷

۲۰۵۳ مجزی از ۱۱۷4 خانم فهیمه جلوداریان شش دانگ قطعه زمین محصور به مساحت 
44۳/۲4 مترمربع    ۱۳۹۵/4/۲۹

۲۰۶۹ مجزی از ۶۵8 آقای رضا قنائی قمصری و لیال قنائی قمصری ) بالمناصفه ( شش 
دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت ۱۱8/۳4 مترمربع  ۱۳۹۵/4/۳۰

۲۰۷8 مجزی از ۱۱۶۲ آقای حسین مداحیان و خانم اکرم طالب زاده ) بالمناصفه ( شش 
دانگ قطعه زمین محصور به مساحت ۱۳۶/۳۷ مترمربع  ۱۳۹۵/4/۳۰

۲۰۷۹ – خانم وجیهه رویان شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 84/۲8 
مترمربع    ۱۳۹۵/4/۳۱

 ( آبادی  نوش  جعفرزاده  فاطمه  خانم  و  فتاحی  حسین  آقای   ۱8۳ از  مجزی   ۲۰8۱
بالمناصفه ( شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۷۷/۰۷ مترمربع ۱۳۹۵/۵/۱4

۲۰8۲ مجزی از ۱4۱ آقای سید حسین نجاتی فینی شش دانگ قعطه زمین به مساحت 
۳۱۹/۷۶ مترمربع    ۱۳۹۵/۵/۱4

شماره های فرعی از 4۹ اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر:
به مساحت  باب خانه  آقای رضا قامتی قمصری شش دانگ یک  ۲۱۶ و ۲۱8 و ۱8۱۱ 

۲4۳/۳۳ مترمربع    ۱۳۹۵/۵/۳

۵۲۱ فرعی آقای سید محمد قیومی قمصری یک جریب مفروز از قطعه زمین دو جریبی 
مشهور به باغ هره   ۱۳۹۵/۵/4 

به  باغ  درب  یک  دانگ  زاده شش  حسین  حسین  آقای  فرعی   8۵۰ از  مجزی   ۲۶۹۶
مساحت ۵۳۳/۲۹ مترمربع   ۱۳۹۵/4/۲۱

ابولقاسم تقوی کاشانی و سید مهدی آل یاسین و سید علی آل  ۱۰۳۳ – آقایان سید 
عمارت   با  مشجر  باغ  درب  یک  دانگ  بالسویه شش  الدین  نظام  آقا  فرزندان  یاسین 

  ۱۳۹۵/۵/۷
باب خانه   دانگ یک  زاده قمصری شش  میرشکاری  رضا  آقای سید  و ۱44۹   ۱448  

۱۳۹۵/۵/۱۰
۱۵4۳ – آقای محمد شاه فضلی قمصری و غیره شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 

۳۵۹۲/۶۲ مترمربع   ۱۳۹۵/۵/۱۲
۱۶۲۳ – زهرا شاه فضلی قمصری و غیره شش دانگ یک درب باغ به مساحت ۲۶۵۰/۲۹ 

مترمربع   ۱۳۹۵/۵/۱۲
۲۶۶۱ مجزی از 48 فرعی علی پوراکبری قمصری شش دانگ یک درب باغ به مساحت 

4۳4/۲۳ مترمربع  ۱۳۹۵/۵/۵
۲۶۹۷ – آقای غالمرضا رحیمی شش دانگ قطعه زمین به مساحت 4۲۲/۹۰ مترمربع   

۱۳۹۵/4/۲4
۲۶۹8 –  آقای غالمرضا رحیمی شش دانگ قطعه زمین به مساحت ۱۵۰/۰۵ مترمربع    

۱۳۹۵/4/۲4
۲۶۹۹ مجزی از ۱۳4۶ آقای خلیل آقایی شش دانگ یک درب باغ به مساحت ۱۱۳۰/4۹ 

مترمربع   ۱۳۹۵/۵/۱۳
مساحت  به  زمین  قطعه  دانگ  شش  غیره  و  فیضی  محسن  محمد  آقای   –  ۲۷۰۰

۵۱۵۵۵/8۲ مترمربع   ۱۳۹۵/4/۲4
مساحت  به  زمین  قطعه  دانگ  شش  غیره  و  فیضی  محسن  محمد  آقای    -  ۲۷۰۱

۶۳۵۵۱/۷8 مترمربع   ۱۳۹۵/4/۲4
 ۲۷۲۵ مجزی از ۲۵۱ آقای مجید طحانی شش دانگ یک باب باغچه خانه به مساحت 

۷۹۷/۵۷ مترمربع   ۱۳۹۵/۵/۱۱
شماره های فرعی از ۵۰ اصلی:

۳۰۷ – آقای پویا توفیقی قمصری شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۹/۱4 
مترمربع   ۱۳۹۵/۵/۶

شماره های فرعی از ۵۶ اصلی:
۱ – آقای سید جمال ادیبی قمصری و غیره شش دانگ قطعه زمین مشجر به مساحت 

۱8۲۲/۳۷ مترمربع   ۱۳۹۵/۵/۶
شماره های فرعی از ۱۰4 اصلی:

۱۶۰۱ – آقای محمد کریمی جوینانی شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱88/۵۶ 
مترمربع   ۱۳۹۵/۵/۷

شماره های فرعی از ۲۰۱ اصلی:
مساحت  به  سوله  بر  مشتمل  زمین  قطعه  دانگ  شش  غالمی  ماشالله  آقای   –  ۲۳۱

۲۰۳۵/۳۶ مترمربع  ۱۳۹۵/4/۲8
۶4۰ -  آقای محمد غالمی و خانم عطیه دادخواه ) بالمناصفه ( قطعه زمین محصور به 

مساحت ۱۳۳۳/۵۳ مترمربع  ۱۳۹۵/۵/۲
 ۱۳4/۱۰ مساحت  به  زمین  قطعه  دانگ  شش  رمضانی  حسین  ابولفضل  آقای   –  ۱۰۰۱

مترمربع   ۱۳۹۵/۵/۲
لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک آنها با 
حد اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تعیین حدود فقط تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی تقدیم دادخواست به مراجع ذی صالح قضایی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید
تاریخ انتشار:  ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
محمدرضا لطفی مفرد



 6 راه مقابله با کاهش آب بدن
 در ماه مبارک رمضان

معمــوال تحمــل گرســنگی در مــاه مبــارک رمضــان 
ســاده تر از تحمــل تشــنگی اســت. بــرای در امــان 

ــودن از تشــنگی نیــز راه حل هایــی وجــود دارد. ب
آب 

 از آنجــا کــه آب حــدود 70 درصــد از وزن بــدن مــا 
نمی تــوان  را  آن  اهمیــت  تشــکیل می دهــد،  را 

ــت. ــده گرف نادی
ــود  ــام می ش ــدن انج ــه در ب ــی ک ــر عمل ــا ه تقریب
ــواد  ــذف م ــرد؛ از ح ــورت می گی ــک آب ص ــا کم ب
زایــد گرفتــه تــا کمــک بــه هضــم غــذا، نگهــداری 
ــی در  ــواد غذای ــل م ــل و نق ــت و حم ــالم پوس س

ــدن. ــر ب سراس
اگــر نتوانیــد مــواد مغــذی و مــواد معدنــی از 
دســت رفتــه از طریــق تعریــق را جایگزیــن کنیــد، 
ــدن شــما در  ــد ســبب تضعیــف ب ادامــه ایــن رون
ــی  ــارک رمضــان خواهــد شــد. حت ــان مــاه مب پای
ــد  ــدن می توان ــی  آب ب ــدار کم ــت دادن مق از دس
ســبب خســتگی، ســرگیجه و ســردرد و عــدم 
تمرکــز شــود. تامیــن ایــن مــواد، شــدنی نیســت؛ 
ســالم  ســحر  و  افطــار  وعده هــای  بــا   مگــر 

و اصولی.
 چند پیشنهاد مفید:

بــرای  می شــود  توصیــه  روزه داران  بــه   -1
ــا در  ــدن تنه ــدید آب ب ــش ش ــگیری از کاه پیش

منــزل خــارج شــوند.  از  صــورت ضــرورت 
در طــول روز از نــور خورشــید فاصلــه بگیریــد 
خنــک  و  ســایه دار  مناطــق  در  و حتی االمــکان 
پوشــش کاله  از  امــکان  صــورت  در  بایســتید. 
ــش  ــی را کاه ــای بدن ــد و فعالیت ه ــتفاده کنی اس

دهیــد.
 2- بــا فاصلــه یــک ســاعت بعــد از افطــار ســعی 
کنیــد 8 لیــوان آب و مایعــات خنــک را بــه مــرور 
حتی االمــکان  و  بنوشــید  خــواب  هنــگام  تــا 
بــه  نوشــابه ها،  و  قهــوه  چــای،  نوشــیدن  از 
کافئیــن  زیــادی  ســطح  بــودن  دارا   دلیــل 
و شــکر خــودداری کنیــد؛ چــرا کــه ایــن مایعــات 
بــدن  آب  ســریع تر  رفتــن  دســت  از   باعــث 

می شوند.
ــاد در  ــیدن آب زی ــه نوش ــید ک ــته باش ــت داش دق
ــر پیشــگیری از تشــنگی  ــگام ســحر تاثیــری ب هن
نــدارد؛ زیــرا در صــورت نوشــیدن آب بیــش از حــد 
ــس ــد. پ ــع می کن ــی را دف ــدن آب اضاف ــاز، ب  نی

آب مــورد نیــاز بــدن بایــد در فاصلــه میــان افطــار 
 تــا ســحر بــه تدریــج و از طریــق مصــرف آب 

و میوه های آبدار تامین شود.
شــیرینی های  و  غذایــی  مــواد  بعضــی   -3  
غلظــت  بامیــه،  و  زولبیــا  ماننــد  مصنوعــی 
ــه  ــد و درنتیج ــش می دهن ــدن را افزای ــات ب مایع
توصیــه  می کنــد.  تشــنگی  احســاس  روزه دار 
می شــود بــرای پیشــگیری از افزایــش غلظــت 
ماننــد  گیاهــی  قندهــای  از  بــدن  مایعــات 
اســتفاده  بامیــه  و  زولبیــا  جــای  بــه   خرمــا 

شود.
هلــو  و  زردآلــو  چــون  میوه هایــی  از   -4
ــه طــور  ــا ب ــن میوه ه ــه ای ــد؛ چــرا ک اســتفاده کنی
ــی ناشــی از  چشــمگیری در کاهــش درد و ناراحت
اســید معــده کمــک می کننــد و تــا حــدودی مــواد 
معدنــی از دســت رفتــه ناشــی از تعریــق را جبــران 

ــرد. ــد ک خواهن
ــبزیجات  ــرف س ــا و مص ــیدن آب میوه ه  5- نوش
و میوه هــای آبکــی جایگزیــن خوبــی بــرای مــواد 
ــی چــون  ــه اســت؛ میوه های ــذی از دســت رفت مغ
ــواد  ــر آب، م ــالوه ب ــه ع ــی ک ــات و توت فرنگ مرکب
ــن، پتاســیم  ــر، آه  ضــروری چــون کلســیم و فیب
و دیگــر مــواد معدنــی، و همچنیــن ویتامین هــای 

ــد. ــن می کنن C، B1 و B2 را تامی
ــز  ــزه نی ــه و خرب ــد هندوان ــدار مانن ــای آب میوه ه
ــد  ــدن دارن ــات ب ــن مایع ــی  در تامی ــش مهم  نق
و توصیــه می شــود در فاصلــه افطــار و ســحر ایــن 

میوه هــا مصــرف شــوند.
دیگــر اینکــه مصــرف لیموتــرش نیــز در پیشــگیری 

از تشــنگی و گرمازدگــی موثــر اســت.
  6- خــوردن چــای مخصوصــا چــای پررنــگ
بــرای رفــع تشــنگی پــس از ســحری اشــتباه 
اســت. افــراد دقــت کننــد کــه ایــن بــاور کــه چــای 
ــنگی  ــع تش ــث رف ــد باع ــحری می توان ــس از س پ
شــود، درســت نیســت؛ زیــرا چــای موجــب دفــع 

ــان ــود. تبی ــه می ش ــرر کلی مک

ماه رمضان

 پیشگیری از سرقت منزل
 در هنگام سفر )2(

در  اجتماعــی  آمــوزش  مطالــب  طــرح   -2
ــر  ــی و باالت ــای راهنمای ــی دوره ه ــای درس کتاب ه
و  رادیــو  عمومــی  بــه خصــوص  رســانه های   و 

تلویزیون.
3-توجــه اساســی و واقعــی بــه مســایل اقتصــادی 
جامعــه، به ویــژه توجــه بــه امــر تــورم، مبــارزه 
آرامــش  ایجــاد  زمینــه،  ایــن  در  ابهام هــا   بــا 
امنیــت، ســعی در فراهــم کــردن  و احســاس 
جامعــه  یــک  در  اقتصــادی  تعــادل   زمینــه 

و برنامه ریزی اقتصادی؛ 
جامعــه  از  فــردی  هــر  زمینــه  ایــن  در 
بــه  وی  بــرای  کــه  اقتصــادی  تــوان  بــا 
نیازهــای  بتوانــد  بایــد  می آیــد،  وجــود 
کنــد  تامیــن  اشــکال  بــدون  را   خانــواده اش 
ــه  ــور خالص ــه ط ــد و ب ــر وی وارد نیای ــاری ب و فش
ــته  ــود نداش ــده وج ــرآورده نش ــاز ب ــاس نی  احس

باشد.
عواقــب  بــه  خانواده هــا  نظــر   4-جلــب 
و مصیبت هــای ناشــی از اختالفــات خانوادگــی 
 بــه ویــژه طــالق، عــدم مراقبــت و کنتــرل فرزنــدان 

و ضرورت توجه به امور آنان. 
کــه  کاذب  بیــکاری  بــا  جــدی  5-مبــارزه 
ناشــی از وجــود مشــاغلی نظیــر دستفروشــی، 
سیگارفروشــی و تکدی گــری در جامعــه اســت.

شناســایی  جهــت  در  موثــر  6-برنامه ریــزی 
حمایــت  و  بی سرپرســت  زنــان  کــودکان 

آنــان. از  همه جانبــه 
ــگیری  ــای پیش ــاره راه ه ــی  درب ــوزش عموم 7-آم
حفاظتــی  مراقبت هــای  افزایــش  و  ســرقت   از 

و ایمنی. 
ــروه  ــر گ ــرای ه ــب ب ــازات مناس ــال مج 8- اعم
از ســارقان و توجــه اساســی بــه ســارقان آزاد 
آن هــا  و کنتــرل  مراقبــت  زندان هــاو  از  شــده 
ــیوه  ــه ش ــان ب ــت از آن ــژه حمای ــز وی ــط مراک  توس

مقتضی.
ــا  ــن م ــفر در ذه ــل س ــوان فص ــه عن ــتان ب تابس
محصــالن   و  دانش آمــوزان  و  گرفتــه   شــکل 
پایــان  بــا  منتظرنــد  خانواده هــا  حتــی  و 
امتحانــات فرزنــدان خــود، بــار ســفر ببندنــد 
و هــم نفســی تــازه کننــد، هــم از جاذبه هــای 
ایــران عزیــر بهره منــد شــوند. در ایــن هنــگام 
متاســفانه شــاهد فعالیــت ســارقان می باشــیم 
ــی  ــوص توصیه های ــن  خص ــت  در ای ــه الزم اس ک
ــت  ــظ امنی ــن حف ــا ضم ــم ت ــه همشــهریان  کنی  ب
ــخ  ــان تل ــفر برایش ــذت س ــان، ل ــال و اموالش  و م

نشود.
می رویــد  مســافرت  بــه  مواقعــی کــه  در   -10
از همســایگان یــا اقــوام مــورد اطمینــان خــود 
بخواهیــد کــه از منزلتــان مراقبــت کننــد و از بازگــو 
ــناس  ــراد ناش ــزد اف ــود ن ــفر خ ــه س ــردن برنام ک

بپرهیزیــد.
ورودی  درهــای  بــرای  حفــاظ  نصــب   -11 
ــرای پیشــگیری از  و پنجره هــا اقدامــی اساســی ب

ســرقت اســت. 
بــه  می دهــد  نشــان  کــه  را  عالیمــی    -12
از  ببریــد.  بیــن  از  رفته ایــد،  مســافرت 
اتومبیــل خــود   همســایه خــود بخواهیــد کــه 
 را گاهــی مقابــل راه ورودی منــزل شــما پــارک 

کند.
ــاد  ــه اعتم ــانی ک ــناس و کس ــراد ناش ــزد اف 13- ن
امــوال  میــزان  از  نداریــد  آن هــا  بــه  کافــی 
صحبــت منــزل  در  خــود  موجــود  دارایــی   و 

 نکنید.
 14-   از افشــا کــردن محــل نگهــداری وجــوه نقــد

جواهــرات و اشــیای بــاارزش خــود نزد همســایگان 
ــدا  ــتند، ج ــان نیس ــورد اطمین ــه م ــتگانی ک و بس

ــد. بپرهیزی
15-   شــماره ســریال یــا مشــخصات کامــل 
اشــیا و لــوازم خانگــی منــزل خــود از قبیــل 
ــایر  ــی و س ــوازم برق ــری، ل ــی و تصوی ــوازم صوت ل
 لــوازم بــاارزش را در دفتــری مخصــوص ثبــت 
ــه  ــس تهی ــا عک ــتر ازآن ه ــان بیش ــرای اطمین  و ب

کنید.
16- قــرار دادن کارت هــای تبلیغاتــی در میــان 
درهــا، یکــی از شــگردهای  معــروف ســارقان 
اســت. در صــورت تــرک خانــه بــه مــدت طوالنــی 
از همســایه ها یــا آشــنایان بخواهیــد ایــن کارت هــا 

ــد.  ــع آوری کنن را جم
17-ســارقان معمــوال منازلــی را بــرای ســرقت 
ســاختمان های  از  کــه  می کننــد  انتخــاب 
ســاکنان  دارای  حفــاظ،  فاقــد  دورتــر،  دیگــر 
ــه ای  ــل مالحظ ــوال قاب ــت  و ام ــن اس ــم و مس  ک
را در آن شناســایی کــرده باشــند و بــر اســاس 
ــای  ــه راه ه ــی ب ــا دسترس ــی آن ه ــایی قبل شناس
ایــن مســئله  فــرار در آن بیشــتر باشــد؛ اگــر 
ــت  ــس غفل ــود، پ ــز می ش ــما نی ــال ش ــامل ح  ش

نکنید.
ــی  ــا خوش ــراه ب ــر هم ــفری بی خط ــد س ــه امی  ب

و سالمتی در پناه حق
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بــا توجــه  انتظامــی  شهرســتان اصفهــان  فرمانــده 
بــه شــروع تعطیــالت تابســتانی و اوقــات فراغــت 
ــام  ــرد از ثبت ن ــفارش ک ــن س ــه والدی ــوزان ب دانش آم
غیرمجــاز  آموزشــی  موسســات  در  فرزندانشــان 

خــودداری کننــد. 
ــا خبرنــگار  ســرهنگ حســن یاردوســتی در گفت وگــو ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــس ظه ــری پلی ــگاه خب پای
ــتانی  ــالت تابس ــاز تعطی ــتان و آغ ــل تابس ــروع فص ش
عــده ای افــراد فرصت طلــب و ســودجو بــدون اخــذ 
ــدون داشــتن  مجوزهــای الزم از مراجــع ذی صــالح و ب
مهارت هــای فنــی، تخصصــی اقــدام بــه برگــزاری 

ــردن  ــر ک ــی و دای ــی ، ورزش ــری، علم ــای هن کالس ه
می کننــد.  گیم نت هــا 

وی ادامــه داد: الزم اســت مــردم از ایــن موضــوع 
ــام فرزندانشــان  ــرای ثبت ن ــی داشــته باشــند و ب آگاه
بــه ایــن مکان هــا مراجعــه نکننــد؛ فقــط بــه موسســاتی 
ــی  ــد کــه دارای مجوز هــای رســمی  و قانون مراجعــه کنن

باشــند. 

پایــان  در  اصفهــان  انتظامــی  شهرســتان  فرمانــده 
اصفهــان  عزیــز  شــهروندان  عمــوم  از  همچنیــن 
خواســت: درصــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف یــا 
جامعــه  در ســطح  و  مذکــور  محیط هــای  در  جــرم 
پلیســی  فوریت هــای  بــه مرکــز  را ســریع  مراتــب 
اطــالع  عمومــی   اماکــن  بــر  نظــارت  اداراه  و   110 

دهند.

 از ثبت نام فرزندانتان 
در موسسات آموزشی غیر مجاز بپرهیزید 

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

ـــمـــاره 181 ســـــال دوم                ݡسݒ

روزه اعضا و جوارح

عن فاطمه الزهرا؟س؟:ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن 
لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

حضرت زهرا ؟س؟ فرمود: روزه دارى که زبان و گوش و چشم و 
جوارح خود را حفظ نکرده، روزه اش به چه کارش خواهد آمد.
بحار، ج 93، ص 295

-«  حدیث روز   »-

  شــهر فوالدشــهر از توابــع شهرســتان لنجــان اســتان 
کیمیای وطن

دامون رشیدزاده
اصفهــان اســت. ایــن شــهر در 28 کیلومتــری جنوب 
غربــی اصفهــان در محــور ارتباطــی اصفهــان - شــهرکرد واقــع 
شده اســت. فوالدشــهر اگرچــه تاریخچــه ای طوالنــی دارد، امــا از 

شهرهای جدید ایران به شمار می رود. 
اســکان  بــرای  شــهرک  یــک  عنــوان  بــه  ابتــدا  شــهر  ایــن 
روســی  و  ایرانــی  مهندســان  توســط  آهــن  ذوب  کارکنــان 
همیــن صــورت  بــه  ســال ها  تــا  و  ســاخته شــد  و  طراحــی 
اســالمی  انقــالب  پیــروزی  از  پــس  می کــرد.   فعالیــت 
ــپرده  ــران س ــرکت عم ــه ش ــهر ب ــال های 1362 فوالدش ــدود س  و ح
شــد تــا اولیــن گام هــا را بــه ســمت شــهر شــدن بــردارد. در نهایــت در 
ســال 1372 فوالدشــهر بــا جمعیتــی بالــغ بــر 12000 نفر از ســوی وزارت 
کشــور بــه عنــوان شــهر شــناخته و شــهرداری آن تاســیس شــد. از آن 
 پــس فوالدشــهر در کنــار کارکنــان ذوب آهــن بــه عنــوان شــهر پویــا 
و جدیــد، پذیــرای هــزاران نفــر از سراســر کشــور شــد؛ بــه گونــه ای کــه 
از نظــر تنــوع قومــی  یکــی از متنوع تریــن شــهرهای کشــور اســت. این 
ــا جمعیتــی بیــش از 70 هــزار نفــر یکــی از  شــهر در حــال حاضــر ب

شــهرهای مهــم اســتان اصفهــان اســت. 
بــا توجــه بــه قابلیت هــای بالقــوه منطقــه اصفهــان و براســاس طــرح 
ــدود  ــی در ح ــدان دور جمعیت ــال های نه چن ــه ای در س ــع منطق جام
500 هــزار نفــر بــرای ایــن شــهر پیش بینــی شــده اســت. فوالدشــهر 
بــا داشــتن 35000 واحــد مســکن مهــر پــس از پرنــد تهــران، دومیــن 
شــهر از ایــن لحــاظ اســت کــه بــا محاســبه ای ســر انگشــتی بــه طــور 
میانگیــن - بــه ازای هــر واحــد 4 نفــر - جمعیتــی حــدود 140000 نفــر 
را در خــود جــای خواهــد داد. اهمیــت اســتراتژیک ایــن شــهر در آینده 
اســتان اصفهــان و نزدیکــی بــه کالنشــهر اصفهــان ســبب شــد بــرای 
ــدس مــرادی ــا مهن ــو ب ــه گفت وگ ــن شــهر ب ــده ای ــر آین  بررســی بهت

شهردار فوالدشهر بپردازیم.
مهنــدس عبــاس مــرادی، شــهردار فوالدشــهر بــا اشــاره بــه بودجــه 50 
میلیــاردی ســال گذشــته شــهرداری فوالدشــهر گفــت: بودجــه ســال 
95 شــهرداری فوالدشــهر 57 میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه 

ســال گذشــته 7 میلیــارد تومــان رشــد داشــته اســت.
شــهردار فوالدشــهر دربــاره مراکــز فرهنگــی شــهر فوالدشــهر نیــز گفت: 
شــهر فوالدشــهر بــا داشــتن 2 حــوزه علمیــه، 6 دانشــگاه 80 مدرســه و 
8 کانــون فرهنگــی از زیرســاخت های مناســبی بــرای جمعیــت فعلــی 
ــا 35000  ــر ب ــروژه مســکن مه ــه پ ــا توجــه ب ــا ب برخــوردار اســت؛ ام
واحــد مســکونی و ضریــب حداقــل 4 نفــر در آینــده نه چنــدان دور بــا 
افزایــش جمعیــت 140 هــزار نفــری روبــه رو خواهــد شــد کــه بــه هیچ 
ــهر  ــهردار فوالدش ــدارد. ش ــی ن ــود هم خوان ــات موج ــا امکان ــوان ب عن
حمایــت دولــت و همــه نهادهــای مربوطــه در اســتان را در ایــن زمینــه 

خواســتار شــد.

   حقوق شهروندی
ــاس مــرادی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود  ــدس عب مهن
بــه پیگیری هــای شــهرداری و شــورای شــهر در خصــوص راه انــدازی 
دیگــر اداره هــای خدمات رســان اشــاره و اعــالم آمادگــی کــرد کــه در 
ــای شــهرداری و اعضــای شــورای  ــا و حمایت ه ــن راســتا کمک ه ای
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــد داشــت. وی در ادام ــداوم خواه اســالمی  شــهر ت
مســایل و دغدغه هــای فرهنگــی و اقدامــات زیربنایــی انجــام شــده 
ــوق  ــت از حق ــری از دســتورالعمل صیان ــا بهره گی گفــت: شــهرداری ب
ــتورالعمل  ــده، دس ــالغ گردی ــور اب ــرف وزارت کش ــه از ط ــهروندی ک ش
مذکــور را متناســب بــا شــرایط فوالدشــهر بومی ســازی کــرده و 
مشــتمل بــر 5 برنامــه و یــک پیوســت تکمیلــی بــه تصویــب شــورای 
اسالمی شــهر رســانده کــه اهــداف فرهنگــی و نیازهــای شــهر از طریــق 
ایــن دســتورالعمل بررســی خواهــد شــد و بــه مرحلــه اجــرا درخواهــد 

آمــد.

   حق آالیندگی
ــردم  ــه م ــکالت ب ــنگین مش ــار س ــد ب ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
منتقــل شــود، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی حاکم بر 

 جامعــه، شــهرداری ها بــا مشــکالت متعــددی روبــه رو هســتند 
و از طرفــی شــهرداری های 9 گانــه شهرســتان لنجــان نیــز از دریافــت 
حــق آالیندگی هــا در شــرایط فعلــی محــروم شــده اند کــه ایــن مهــم 
خــود موجــب کاهــش درآمدهــای شــهرداری شــده اســت. مــرادی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ویتریــن عملکــرد شــهرداری پروژه هــای مرتبــط 
بــا طرح هــای عمرانــی اســت کــه همــواره زیــر ذره بیــن مــردم قــرار 
دارنــد، افــزود: مــا معتقدیــم رهــا کــردن پروژه هــای شــهری هــر چنــد 
در شــرایط ســخت اقتصــادی قــرار داریــم، جفــا در حــق مــردم اســت؛ 
بــر همیــن اســاس بــا رویکــردی نویــن با همــکاری شــورای اســالمی  
شــهر فوالدشــهر پــا بــه عرصــه ای جدیــد نهادیــم کــه هــدف عمــده آن 
نیــز شناســایی ســازوکارهای ارتقــا و بهبــود منابــع پایــدار بــرای تامین 

هزینه هــا در حــوزه مدیریــت شــهری بــوده اســت.

   ارتقای رتبه شهرداری
وی بــا اشــاره بــه چالش هــای فــراروی تامین منابــع مالــی پروژه های 
عمرانــی عنــوان کــرد: اجــرای پروژه هــای عمرانــی در شــرایط فعلــی به 
دلیــل مشــکل مالــی بســیار ســخت بــوده؛ امــا مجموعــه شــهرداری 
فوالدشــهر تــا ایــن لحظــه اجــازه توقــف هیــچ یــک از پروژه هــای در 
دســت اقــدام ایــن شــهرداری را نــداده و بــا تمــام قــوا بــرای اتمــام 
ــهر  ــهرداری فوالدش ــه ش ــای درج ــرادی ارتق ــی دارد. م ــا گام برم  آن ه
را گامــی  بــرای پیشــرفت و توســعه شــهری دانســت و یــادآور شــد: در 
ــال  ــه دنب ــرآورده شــدن خواســته های مــردم فوالدشــهر ب راســتای ب
ارتقــای درجــه شــهرداری فوالدشــهر از درجــه 7 بــه درجه 9 برخاســتیم 
 و امیدواریــم بــا ارتقــای درجــه شــهرداری فوالدشــهر زمینــه  مناســبی 

را برای پیشرفت و توسعه شهری به دست آوریم.

   چالش های شهر فوالدشهر
ــاره مهم تریــن چالش هــای شــهر فوالدشــهر  شــهردار فوالدشــهر درب
ــود  ــهر و نب ــر فوالدش ــکن مه ــکالت مس ــوا، مش ــی ه ــت: آلودگ گف
زیرســاخت های الزم بــرای ایــن پــروژه عظیــم، کم آبــی و مشــکالت 

ــت. ــهر اس ــهر فوالدش ــای ش ــن چالش ه ــتغال از مهم تری اش

   چالش های شهرداری فوالدشهر
شــهرداری  چالش هــای  مهم تریــن  دربــاره  مــرادی  مهنــدس 
فوالدشــهر گفــت: بحــث واگــذاری دریافــت مالیــات بــر ارزش 
 افــزوده از شــهرداری ها بــه اداره هــای دارایــی مشــکالت زیــادی 
را بــرای شــهرداری ها و از جملــه شــهرداری فوالدشــهر بــه وجــود آورده 
اســت. از آنجایــی کــه اداره هــای دارایــی الــزام  و پیگیــری چندانــی بــر 
روی دریافــت ایــن مالیات هــا ندارنــد، خودبه خــود بخــش زیــادی از 
مطالبــات شــهرداری وصــول نمی شــود؛ ایــن موضــوع فشــار زیــادی 
را بــر شــهرداری ها وارد کــرده اســت کــه امیدواریــم تدابیــری اتخــاذ 
 شــود کــه ایــن مطالبــات شــهرداری در موقــع  مقــرر وصــول شــود 

و در اختیار شهرداری قرار گیرد.
شــهردار فوالدشــهر در پایــان یادآور شــد: شــهرداری فوالدشــهر خدمت 
ــرمایه گذاران  ــه س ــد و از هم ــود می دان ــار خ ــهروندان را افتخ ــه ش ب
دعــوت می کنــد تــا بــا ســرمایه گذاری در زیرســاخت های فوالدشــهر 

گامــی  در جهــت توســعه ایــران عزیــز بردارنــد.

اضطــراب احساســی منتشــر، ناخوشــایند و مبهم و 
شــامل نداشــتن اطمینان، درماندگی و برانگیختگی 
فیزیولوژیکــی اســت. همــه افــراد بــه دچــار انــواع 
اضطــراب می شــوند؛ ولــی نــوع مزمــن تــا شــدید 

ــادی و مشکل ســاز اســت. آن غیرع
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بعضــی از مــوارد 
اضطــراب اصــوال بیمــاری نیســتند و بــدون نیــاز بــه 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــان ک ــا را درم ــوان آن ه پزشــک می ت
ــه  ــه می شــود کــه ب مــوارد، اضطــراب طبیعــی گفت

ــرل اســت.  ــل کنت ــرد قاب ــی توســط ف خوب
ــر  ــه نظ ــروری ب ــی ض ــک زمان ــه پزش ــه ب مراجع
ــا  ــی نباشــد ی ــرد کاف ــی ف ــه خوددرمان می رســد ک
فــرد دچــار هــراس بیــش از حــد یــا عالیــم غیــر 
ــای  ــورت درمان ه ــن ص ــود. در ای ــه ش ــل توجی قاب
ــه او پیشــنهاد می شــود.  ــا غیردارویــی ب دارویــی ی
بــا ایــن اوصــاف بــرای جلوگیــری از اضطراب هــای 
بــه  نیــازی  هنــوز  کــه  زندگــی  در  متــداول 
ــادی  ــای زی ــد، راهکاره ــی ندارن ــای داروی درمان ه

ــت: ــده اس ــنهاد ش پیش
نوشیدن چای بابونه: 

ــن  ــی ژنی ــیمیایی آپ ــاده ش ــاوی دو م ــه ح بابون
و لوتئولیــن اســت و مطالعــات مرکــز پزشــکی 
پنســیلوانیا نشــان داده افــراد مضطربی کــه 8 هفته 
 پشــت ســر هــم چــای بانونــه مصــرف می کردنــد

بســیار بیشــتر از بیمارانــی کــه دارو می خوردنــد 
ــت. ــه اس ــش یافت ــان کاه اضطرابش

مصرف اسیدهای چرب امگا 3: 
می دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود  شــواهدی 
 مصــرف اســیدهای چــرب امــگا3 عالیــم اضطــراب 
ــردو  ــان، گ ــم کت ــی، تخ ــد. ماه ــکین می ده  را تس
امــگا3  اســیدهای چــرب  بــزرگ  منابــع   ... و 

هســتند. 
استفاده از عصاره اسطوخودوس: 

یــک تحقیــق یونانــی ثابــت کــرده اســت بیمارانــی 
ــا  ــت خــود هســتند ب ــار نوب ــه در مطــب در انتظ ک
ــن  ــر ای ــطوخودوس راحت ت ــه اس ــمام رایح استش
زمــان را تحمــل می کننــد. در یــک تحقیــق آلمانــی 
مشــخص شــده کــه عصــاره اســطوخودوس باعــث 

کاهــش نشــانه های اضطــراب می شــود.

قرار گرفتن در معرض نور خورشید:
 بهتریــن راه طبیعــی بــرای کاهــش اضطــراب، 
قرارگرفتــن در معــرض نــور خورشــید اســت. جذب 
ــش  ــث کاه ــید باع ــور خورش ــن دی از راه ن ویتامی

ــود.  ــراب می ش ــردگی و اضط ــم افس عالی
فعالیت بدنی: 

افزایــش تولیــد اندورفیــن ناشــی از ورزش بــا 
احســاس خــوب و افزایــش خلــق و خــوی مرتبــط 
ــخص  ــه مش ــک برنام ــاس ی ــر اس ــر ب ــت. اگ  اس
نفســتان  بــه  اعتمــاد  ورزش کنیــد،  منظــم  و 
ــد و احســاس ســالمت بیشــتری  افزایــش می یاب
 می کنیــد. از جملــه دالیــل اضطــراب، بیمــاری 
و چاقــی اســت کــه در اثــر ورزش کــردن هــر دوی 

ــد. ــن می رون ــا از بی آن ه
تجربه حمام گرم: 

حمــام گــرم تســکین دهنده و آرام بخــش و در 
عیــن حــال تنظیم کننــده میــزان خلــق و خــو 
ــود ــدن خ ــردن ب ــرم ک ــا گ ــت. ب ــراب اس  و اضط

ــش  ــود را کاه ــترس خ ــالت و اس ــی عض گرفتگ
ــه عصب هــا، دســتور  می دهیــد. احســاس گرمــا ب
کنتــرل حالــت می دهــد کــه بــر ســروتونین 
می گــذارد. گــرم  تاثیــر  عصبــی  فرارســان های 
کــردن بــدن را می تــوان نوعــی ورزش نیــز دانســت.

پرهیز از کافئین: 
کافئیــن اگرچــه منجــر بــه افزایــش انــرژی 
می شــود، ولــی می توانــد بــه همــان میــزان شــما 
ــرف  ــای مص ــه ج ــد. ب ــرب کن ــی و مضط را عصب
مــداوم کافئیــن موجــود در قهوه، شــکالت، نوشــابه 
می توانیــد چــای ســبز را امتحــان کنیــد. محققــان 
ثابــت کرده انــد اِل- تیانیــن موجــود در چــای 
 ســبز، موجــب کنتــرل تپــش قلــب و فشــار خــون 

و در نتیجه کاهش اضطراب می شود.
مصرف غذاهای ضداضطراب: 

ــه  ــوان ب ــان خوراکی هــای ضداضطــراب می ت در می
 زغــال اختــه، غــالت کامــل، جــو ، آووکادو، تخم مرغ 
شــیر، گوشــت، اســفناج، و ســایر ســبزیجات 
بــرگ تیــره بــه عــالوه شــکالت تلــخ  اشــاره کــرد 
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــاوی ویتامین های ــی ح مگ

ــوز ــالمت نی ــتند. س ــراب هس اضط

تفکــر لزومــا متکــی بــه زبــان نیســت یــا دســت کم 
متکــی بــه زبانــی متعــارف کــه قابــل تکلــم باشــد. 
 مــا می توانیــم از طریــق تصــور کــردن مناظــر 
ژســت های  ســه بعدی،  الگوهــای  تصاویــر،  و 
هیجانــات  دســت،  و  ســر  حــرکات  بدنــی، 
احساســی و هــر چیــز دیگــری کــه بــه جــز زبــان 

کنیــم. تفکــر  تجربــه کرده ایــم، 
احتمــاال  نیــز  پرنــدگان  و  دیگــر  پســتانداران 
بــه همیــن شــکل تفکــر می کننــد؛ بــه ویــژه 
نقشــه  خــود  کارهــای  بــرای  کــه  جانورانــی 
می کشــند و برنامه ریــزی می کننــد بــا نوعــی 
انجــام می دهنــد  را  ایــن کار  غیرزبانــی   تفکــر 

و حتی خواب می بینند. 
اســتفاده  اشــاره  زبــان  از  کــه  ناشــنوایانی 
ــرای  ــان ها ب ــه انس ــد بقی ــی مانن ــد از زبان می کنن
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــتفاده می کنن ــر اس تفک
هنــگام فکــر کــردن بــه جــای اندیشــیدن بــه 
بــه حــرکات دســت فکــر   صداهــا و واژه هــا، 

می کنند.
ــا  ــز ب ــد و هرگ ــا باش ــنوا و نابین ــی ناش ــر کودک  اگ
هیــچ نشــانه ای از زبــان آشــنا نشــود، ناچــار 
ســاده تر  محتــوای  بــه  تفکــر  بــرای  اســت 
ــه ممکــن اســت شــامل احساســات  ــش )ک  ذهن
و هیجانــات، بوهــا، عالیــم لمســی...  شــود(، اکتفــا 
ــوع  ــق ن ــب از طری ــا اغل ــن بچه ه ــه ای ــد. البت کن
ــنا ــان آش ــا زب ــی ب ــاره لمس ــان اش ــی از زب  خاص

 می شوند.
هلــن  کودکانــی  چنیــن  نمونــه  مشــهورترین 
 کلــر بــود کــه در 19 ماهگــی نابینــا و ناشــنوا 

شد.
  معلــم او کلمــات را کــف دســت او می نوشــت 
و هلــن کلــر به ایــن ترتیــب آنچنــان در توانایی های 
زبانــی پیــش رفــت کــه بــه یــک نویســنده و 
ــا  ــه تنه ــی ک ــل شــد؛ در حال ــال سیاســی تبدی فع
ــاط برقــرار  ــان خــارج ارتب ــا جه ــق لمــس ب  از طری

می کرد.

در گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با شهردار فوالدشهر مطرح شد:

شهر فوالدشهر و چالش های پیش رو
راهکارهای پیشگیری از اضطراب

افراد نابینا و ناشنوا به چه زبانی فکر می کنند؟

به آتش کشیدن دو دستگاه کامیون ایرا�ن در ترکیه

ق ترکیه در مس�ی جاده دوغوبایزید –  دو دستگاه کامیون ایرا�ن در �ش

چالدران – وان در نزدییک مرز جمهوری اسالمی ایران مورد حمله افراد 

مسلح قرار گرفت و به آتش کشیده شد. /ایرنا
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من کّل

خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش وپاکدامنى وبپوشانم در آن جامه 
قناعت وخوددارى ووادارم نما  در آن بر عدل وانصاف وآسوده ام دار در  

آن از هر چیز که مى ترسم به نگاهدارى خودت اى نگه دار ترسناکان .

-«  دعاى روز دوازدهم ماه مبارک رمضان   »-


