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شماره یک های مطمئن

تالش و مجاهدت در خدمت به مردم                                                     

له
قا

رم
س به  انقالبی  مسلمان  جوان  ویژگی های  از 

گاهی  آ علم،  ایمان،  و  تقوا   آزاداندیشی، 
اشاره  کوتاه  نشاط،  و  امیدواری  بصیرت،  و 

دیگر  یکی  به  امروز  گردید.  ارایه  توضیحاتی  و  شد 
انقالبی  و  مسلمان  جوانان  در  که  ویژگی هایی  از  
آن  و  می پردازیم  کرد،  مشاهده  می  توان  خوبی  به 
این  در  که  است  وصف ناپذیری  و  فراوان  تالش 
به  که  وظیفه ای  هر  که  چرا  دارد؛  وجود  جوانان 
آنان محول شود برای انجامش تمام توان خویش 
نفس  به  اعتماد  کمال  در  و  برد  خواهند  کار  به  را 
آن را به انجام می رسانند و از موانع و مشکالت راه 
دوران  در  بزرگ  کارهای  اینکه  کما  نمی هراسند؛ 
جوانان  همین  را  انقالب  ساله  چهل  به  نزدیک 
کردند.  شگفت زده  را  دنیا  و  رساندند  سامان  به 
انقالبی  مسلمان  جوانان  که  برد  نباید  خاطر  از 
مسئولیت پذیر  و  پیشگام  انقالب  مراحل  همه  در 
کردستان و منافقان را در روزها  گنبد،   بودند و غائله 

و ما ه های اول به خوبی و با مجاهدتی جانانه...
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تالش و مجاهدت در خدمت به مردم                                                     
ادامه از صفحه یک: 

جمــع کردنــد و فضــای جمهــوری اســامی  را امــن 
را مدیریــت کردنــد.  آن  بحران هــای ســنگین  و 
ــه  ــی ب ــان انقاب ــت جوان ــه دس ــدس ب ــاع مق دف
ــت  ــر درس ــه تعبی ــه ب ــی ک ــید. دفاع ــروزی رس پی
ــود  ــر ب ــر درگی ــام کف ــا تم ــامی  ب ــوری اس آن جمه
و صــدام بــه نمایندگــی تمــام دنیــای اســتکبار 
 و بــه پشــتیبانی آنــان بــه ایــران حملــه کــرد 
و مفتضحانــه مجبــور بــه تــرک شــد. همیــن 
ــه 88  ــه فتن ــا از جمل ــه فتنه ه ــم هم ــان چش جوان
را بــه چشــم بــر هــم زدنــی بــه امــر رهبرشــان کــور 
کردنــد و درســی بــه فتنــه گــران دادنــد کــه دیگــر 
پیوســته  نکننــد. مجاهــدت  فتنه گــری   هــوس 
و پیگیــر جوانــان ایــران اســامی، کشــور را تاکنــون 
ــت  ــته اس ــه داش ــربلند نگ ــا س ــام صحنه ه  در تم
و از گزنــد حــوادث بیمــه نمــوده اســت. همچنانــی 
کــه مجاهدت هــای مســتمر علمی جوانــان ایــن 
مــرز و بــوم، ایــران اســامی  را بــه ســوی قلــه اقتدار 
و پیشــرفت های علمــی  بــرده اســت و کشــور را 
 در رده و رتبه هــای یــک رقمــی  دنیــا قــرار داده 

است. 

ــه  ــی آموخت ــه خوب ــی ب ــلمان و انقاب ــوان مس ج
اســت کــه عبــادت بــه جــز خدمــت خلــق نیســت 
ــای  ــد. در برخورده ــت می  دان ــادم مل ــود را خ و خ
ــا مــردم کمــال دقــت را داشــته و آداب  خویــش ب

ــد.  ــی  کن ــت م اســامی  را رعای
در  بی حوصلگــی  تلــخ  کامــی  و  تندخویــی، 
جوابگویــی را از خــود دور کــرده و مــردم را باالدســت 
خــود می دانــد کــه وظیفــه دارد هــر اقدامــی  بــرای 

ــد.  ــام ده ــان انج ــت آن ــب رضای کس
ــان  ــام کارش ــس از انج ــردم پ ــت م ــد رضای لبخن
بهتریــن پــاداش بــرای چنیــن انســانی اســت؛ 
چــرا کــه ایمــان دارد در پــس ایــن لبخنــد، رضایــت 

ــت. ــه اس ــی نهفت اله
پیامبــر اکــرم ـ صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم ـ از 
ــرای مســئولیت های اجتماعــی اســتفاده  ــان ب جوان
می کردنــد و در جنگ هــا و کارهــای آموزشــی، از 
ــان بهــره می جســتند؛ هــر چنــد بعــد  نظــرات جوان
ــد. نخســتین  ــم می گرفتن از مشــورت، خــود تصمی
ــه مدینــه فرســتادند، جوانــی  معلــم قــرآن را کــه ب
ــواده  ــه از خان ــود ک ــر ب ــن عمی ــب ب ــام مصع ــه ن ب
پاک باختــه  و  وارســته  ولــی  قریــش،  اشــراف 
ــب  ــه »مکت ــه مدین ــیدن ب ــگام رس ــه هن ــود. او ب ب
 قــرآن« تاســیس و مــردم مدینــه را بــا قــرآن آشــنا 

کرد.
ــاره  ــگ احــد، درب ــان را در جن ــدگاه جوان ــر دی پیامب
جنــگ و دفــاع در خــارج از شــهر مدینــه می پذیرنــد 
و در واپســین روزهــای زندگانــی اســامه فرزنــد 
ــت  ــار از عمــر او می گذش ــه هیجــده به زیــد را ک
ــد  ــوب می کنن ــام منص ــش اس ــی ارت ــه فرمانده ب
ــای  ــش دنی ــن ارت ــکر روم ـ بزرگ تری ــا لش ــه ب ک
از  ســرپیچی  و  شــوند  جنــگ  وارد  ـ  روز  آن 
نفریــن  و  لعــن  مســتحق  را  او   دســتورهای 

می دانند. 
امــام خمینــی)ره( می فرماینــد: »مجاهــدات و 
جوانــان  شــما  خســتگی ناپذیر  کوشــش های 
صحیــح  درک  راه  در  مســلمان  ضمیــر  روشــن 
اســام و شناســایی حقیقــت قــرآن کریــم موجــب 
ــدار اســت.«  ــدواری و خرســندی مســلمانان بی امی

)صحیفــه نــور، ج 1، ص 158(
یــک لحظــه  انقابــی  و  آری، جــوان مســلمان 
جهــد  حــال  در  همــواره  نــدارد.  قــرار  و   آرام 
و کوشــش اســت. او تنبــل و ســاکن نیســت. 
دارد.  کاری  وجــدان  اســت.  پرتــاش  و  پــرکار 
ضعیــف  و  ُسســت  ناقــص،  کارهــای   اهــل 
قامــوس جــوان مســلمان  در  اساســا   نیســت. 
و انقابــی، »نمی شــود« و »نمی توانیــم« وجــود 

ــدارد.  ن
ــه الزم باشــد  ــی ک ــر کار بزرگ ــی وارد ه ــه اذن اله ب
می شــود و بــه لطــف الهــی، از آن کار ســربلند 
بیــرون می آیــد و اتفاقــا دشــمن نیــز همیــن 
ــه  ــانه گرفت ــاوری را نش ــس و خودب ــه نف ــاد ب اعتم

ــت.  اس
اگــر  کــه  می دانــد  خوبــی  بــه  دشــمن 
ــه  ــا نباشــد، جامع ــان م ــان جوان ــاوری در می خودب
کــه  گذشــته اش  دوران  بــه  اســامی  دوبــاره 
بازخواهــد  بــود،  اســارت  و  سرســپردگی   دوران 

گشت.   

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ایران، آزادی فلوجه را تبریک گفت
ــل  ــازی کام ــه، آزادس ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
تبریــک  عــراق  ملــت  و  دولــت  بــه  را   فلوجــه 

گفت.
بــه گــزارش ایســنا، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
ــایری  ــی  و عش ــای مردم ــش و نیروه ــروزی ارت پی
عــراق را در نبــرد علیــه تروریســت های تکفیــری در 
شــهر اســتراتژیک فلوجــه بــه دولــت و آحــاد ملــت 

عــراق تبریــک گفــت.
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــاری اب ــری انص ــین جاب حس
دولــت عــراق بــه پشــتوانه اتحــاد ملی و همبســتگی 
گروه هــا و جریان هــای سیاســی و اجتماعــی ایــن 
ــی  ــتری در رویاروی ــای بیش ــه پیروزی ه ــور، ب کش
همه جانبــه بــا تروریســم و افراط گرایــی دســت 

یابــد.

خبر

استانداریزد: 
از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی 

ارزش های دینی استفاده کنیم
ــای  ــد محتواه ــا تولی ــد ب ــت: بای ــزد گف ــتاندار ی اس
ــازی  ــای مج ــت فض ــمند از ظرفی ــب و ارزش مناس
بــرای معرفــی ارزش هــای دینــی و ملــی بــه جوانــان 

ــم. اســتفاده کنی
ــدی روز  ــد میرمحم ــید محم ــا س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــان اداره کل  ــر کل و کارکن ــا مدی ــدار ب ــنبه در دی ش
تبلیغــات اســامی  اســتان بــا ابــراز نگرانــی از اینکــه 
ممکــن اســت بــه علــت گســتردگی وســایل ارتبــاط 
ــان  ــروز، جوان ــای ام ــرگرمی ها در دنی ــی و س جمع
مــا از مذهــب دور شــوند، افــزود: بایــد در ایــن 

ــم.  ــام دهی ــتری انج ــت بیش ــه مراقب زمین
وی بــر ضــرورت گســترش گفتمان ســازی دینــی در 
جامعــه و بــه ویــژه نســل جــوان تاکیــد کــرد و اظهــار 
ــه  ــی در جامع ــازی دین ــه گفتمان س ــت: اینک داشـ
گســترش یابــد و فراگیــر شــود از ضرورت هــای 
از  برنامه هــا  ایــن  در  بایــد  و  ماســت  اجتمــاع 
ــه ویــژه  همــه طیف هــا و تفکرهــا دعــوت شــود و ب
بســتری فراهــم گــردد تــا نســل جــوان بــه صــورت 

ــد. ــن جلســات حضــور یابن گســترده در ای
رمضــان  مبــارک  مــاه  داد:  ادامــه  میرمحمــدی 
ــان  ــان و جوان ــا نوجوان ــت ت ــی  اس ــت مغتنم  فرص
را جلــب و جــذب جلســات دینــی و مذهبــی کنیــم 
و ایــن جلســات را بــه شــیوه ای برگــزار نماییــم کــه 
ــارکت  ــا مش ــزاری آن ه ــی در برگ ــه نوع ــان ب جوان

داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه فرمایــش بنیانگــذار کبیــر انقــاب 
ــر  ــی ب ــی)ره( مبن ــام خمین ــرت ام ــامی،  حض اس
اینکــه مــرد از دامــن زن بــه معراج می رود، خواســتار 
ــای  ــتان در فعالیت ه ــوان اس ــتر بان ــارکت بیش مش
سیاســی  و  مذهبــی  فرهنگــی،  اجتماعــی، 
شــد. در ابتــدای ایــن جلســه حجــت االســام 
از  محمــد شریف حســینی کوهســتانی گزارشــی 
فعالیت هــای اداره کل تبلیغــات اســامی  اســتان در 
ــال  ــرد: در س ــان ک ــه داد و خاطرنش ــال 94 ارای س
گذشــته 395 برنامــه گفتمــان دینــی در ســطح 
اســتان برگــزار شــده اســت و بیــش از 17 هــزار نفــر 

در ایــن برنامه هــا شــرکت کرده انــد.

خبر

تاکتیکی برای جلوگیری از گناه                                                   
ــه کاری  ــتند ب ــه می خواس هم

استاد دانشگاه
جواد قاسمی

خطرنــاک و گناهــی بــس 
ــود  ــد. مــرد کــه همــراه آن هــا ب ــزرگ دســت بزنن ب
ولــی ایمــان و پاکــی خــود را  پنهــان می کــرد 

گفت: نه، دلیلی بر این گناه بزرگ نداریم.
ــی  ــم راه ــن می گوی ــه م ــن ک ــت: همی ــس گف ریی
بهتــر از انجــام ایــن گنــاه نیســت. مــرد گفــت : مــن 
ــاه را انجــام  ــن گن ــه ای ــا را ک ــن خیلی ه ــم. م نگران
ــت و  ــه هاک ــان ب ــه کارش ــم ک ــد، می شناس داده ان

ــودی کشــیده شــده اســت. ناب
ــن  ــت دارم . ای ــاه وحش ــن گن ــورد ای ــن از بازخ م
گنــاه، یعنــی در مقابــل خــدا ایســتادن و مــن 
نگرانــم کــه همــه در حــال گنــاه نابــود شــویم؛ ماننــد 
ــت. ــخ برایشــان گف ــان ...از تاری ــان و ف ــان، ف ف
ــد،  ــام دادی ــه انج ــاه را ک ــان گن ــت ف ــان هس یادت

ــد؟ و... ــرتان آم ــر س ــه ب چ
ــق   ــق پشــت منط ــل، منط ــل روی دلی ــره دلی باالخ
ــره  ــا باالخ ــرد ت ــت ک ــا صحب ــود آن ه ــان خ ــا زب ب
ــه  ــس ب ــود و ریی ــزرگ ش ــاه ب ــع گن ــت مان توانس
ناچــار کمی کوتــاه آمــد و گفــت: بایــد ببینیــم. 

ــم و...  ــی کن ــن بررس ــا م ــد ت ــک کنی کم
ــوب  ــم را خ ــت: حرف های ــرد گف ــه م ــود ک ــا ب اینج
گــوش کنیــد تــا شــما را بــه بهتریــن راه راهنمایــی 
کنــم. عزیزانــم ایــن دنیــا متاعــی بیــش نیســت و 
ایــن آخــرت اســت کــه همیشــگی اســت. دوســتان 
ــس کار  ــر ک ــت؛ ه ــی هس ــاب و کتاب ــد حس بدانی
زشــتی انجــام دهــد، کیفــرش را خــودش می بینــد 
ــدون  ــد، ب ــام ده ــی انج ــل خوب ــس عم ــر ک و ه

ــود. ــت می ش ــاب وارد بهش حس
ــاه بــزرگ شــود؛ امــا  اگرچــه توانســت مانــع آن گن
 بــاز آن هــا ســماجت می کردنــد و حرف هایــش 
را نمی پذیرفتنــد. تــازه او را هــم بــه کار زشــت 
ــد  ــور ش ــه مجب ــود ک ــا ب ــد. اینج ــوت می کردن دع
ــت:  ــکارا گف ــد و آش ــدا کن ــا ج ــش را از آن ه خط
عزیــزان و خویشــاوندانم! چــرا بــا اینکــه مــن  شــما 
را بــه نجــات و خوشــبختی فرامی خوانــم، شــما 
مــرا بــه نابــودی و آتــش فرامی خوانیــد؟ مــرا 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی می خوانی ــر و بی ایمان ــه کف ب
مــن شــما را بــه خــدای عزیــز بخشــنده و مهربــان 
ــی  ــم پ ــه گفته های ــه زودی ب ــم؟ ب ــوت می کن دع
خواهیــد بــرد؛ امــا در آن موقــع پشــیمانی ســودی 
نخواهــد داشــت. بــه هرحــال مــن کارم را بــه خــدا 
می ســپارم کــه او بــر بنــدگان آگاه اســت؛ ســرانجام 
ــرد  ــت ک ــان محافظ ــای آن ــد او را از توطئه ه خداون
ــی  ــر گمراه ــرار ب ــا اص ــا ب ــت و آن ه ــات یاف و نج
ــود  ــار شــده و ناب ــا گرفت ــه شــدیدترین مصیبت ه ب
 شــدند. )برداشــت از آیــات 26تــا45 ســوره مؤمــن

غافر(
ــم  ــاه  تصمی ــن م ــم در ای ــم می توانی ــه: ماه نتیج
بگیریــم ایــن الگــوی قرآنــی )مؤمــن آل فرعــون( 
قــرار دهیــم، همرنــگ  زندگــی سرمشــق  در  را 
همرنــگ  بلکــه  نشــویم؛  جماعت هــای گمــراه 
حقیقــت شــویم و محیــط اطرافمــان را تغییــر 
ــم.  ــری کنی ــان جلوگی ــیاری از گناه ــم و از بس دهی
ــدارد  ــده ای ن ــته، فای ــم کار از کار گذش ــادا بگویی مب
ــی هضــم  ــود غرب ــگ شــرک آل ــه فرهن و در  هاضم

ــویم. ش

یادداشت

  پایــگاه اطاع رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت 
ــر  ــات رهب ــه بیان ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــی  خامن ــت هللا العظم آی
معظــم انقــاب در دیــدار رمضانــی بــا مســئوالن نظــام، گزارش 
ــه  ــه ک ــام آن گون ــوان »برج ــا عن ــزب هللا را ب ــط ح ــریه خ نش

ــرد. هســت« منتشــر ک
ــر  ــانی دفت ــگاه اطاع رس ــن از پای ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه ای  ــی  خامن ــت هللا العظم ــرت آی ــار حض ــر آث ــظ و نش  حف
ــا مســئوالن نظــام  رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار رمضانــی ب
ــق  ــی تواف ــت و منف ــاط مثب ــوطی از نق ــبتا مبس ــت نس روای
هســته ای و میــزان پایبنــدی دولــت آمریــکا بــه ســند برجــام 
را بــرای مــردم ارایــه و راه و رســم انقابــی برخــورد بــا بدعهــدی 

دشــمن را بــه مســئوالن گوشــزد کردنــد.
 متــن کامــل ایــن گــزارش کــه در پایــگاه اطاع رســانی 

www.khamenei.ir منتشر شده، به شرح زیر است:
ــی؛ ... هــم موافقــان و هــم  ــی دارد و مخالفان برجــام موافقان
مخالفــان، هــر دو در بیــان نظــرات خودشــان مبالغــه می کنند؛ 
ــد  ــه از برجــام تمجی ــی ک ــد؛ هــم موافقان ــی می کنن اغراق گوی
می کننــد، سخنانشــان اغراق گونــه اســت، هــم مخالفانــی کــه 
انتقــاد می کننــد، مبالغــه می کننــد و گاهــی اغــراق می کننــد. 
بــه نظــر مــن هیچ کــدام جــا نــدارد. بلــه، برجــام یــک نقــاط 
 مثبتــی دارد، یــک نقــاط منفــی ای دارد؛ یــک محســناتی دارد
یــک معایبــی دارد؛ محســناتش همــان چیزهایــی اســت کــه 
مــا را وادار و ترغیــب کــرد کــه بــه ایــن مذاکــرات رو بیاوریــم؛ 
البتــه می دانیــد ایــن مذاکــرات قبــل از شــروع دولــت 
بــات بــود؛ یعنــی  یازدهــم آغــاز شــد کــه به خاطــر همیــن ُمرغِّ
ــه  ــه البت ــه نظــر انســان می رســید ک جنبه هــای محســناتی ب
همــه  آن مّحنــات تامیــن نشــد؛ یعنــی خیلی هــای اش تامیــن 
ــود و انســان حــس می کــرد  نشــد؛ لکــن یــک محســناتی ب
کــه ممکــن اســت ایــن فوایــد وجــود داشــته باشــد... 
ــی  ــای روحان ــاب آق ــت جن ــان دول ــب، زم ــه خ ــم ک ــد ه بع
ــرد؛  ــدا ک ــتری پی ــت بیش ــتری و فعالی ــترش بیش ــا گس طبع
ــان  ــب هم ــت؟ معای ــب چیس ــت. معای ــنات این هاس محس
ــرار  ــم و تک ــاک بودی ــه از آن بیمن ــه همیش ــت ک ــزی اس چی
می کردیــم و می گفتیــم: آقــا، این هــا بدعهدنــد، بدذاتنــد، 
دبه دربیــار هســتند، زیــر قولشــان می زننــد، عمــل نمی کننــد؛ 
معایــب هــم این هاســت. خلــل  و ُفَرجــی وجــود دارد در 
برجــام کــه ایــن معایــب می تواننــد خودشــان را نشــان بدهنــد 
ــب  ــه معای ــد، البت ــته می ش ــَرج بس ــل  و ُف ــن خل ــر ای و اگ
ــه  ــع ب ــه راج ــن آنچ ــد. م ــی می ش ــا منتف ــد ی ــر می ش کمت
برجــام عــرض می کنــم، مطلقــا ناظــر بــه ایــن بــرادران عزیــز 
ــا کار  ــت؛ این ه ــتند، نیس ــرکت داش ــرات ش ــه در مذاک ــا ک م

ــّد  ــا ج ــد، واقع ــد، ســعی خودشــان را کردن خودشــان را کردن
 و جهــد کردنــد. خــب مــا شــاهد بودیــم و می دیدیــم؛ رفتنــد

ــی  ــه مدت ــود ک ــاه رمضــان ب ــرم پارســال م ــه  نظ ــد - ب ماندن
ــختی  ــب، س ــد- خ ــا بودن ــا در آنج ــان را این ه ــاه رمض از م
داشــت، واقعــا ســختی داشــت و زحمــت کشــیدند بــه 
ان شــاءا...  کارشــان  از  نمی کنــم [.  ]اشــکال  مــن  آن هــا 
ــم و  ــان کردی ــم دعایش ــا ه ــد، م ــی باش ــال راض ــدای متع خ
ــت؛  ــل اس ــرف مقاب ــه ط ــن ب ــگاه م ــم؛ ن ــان می کنی دعایش
ــد. امــا در  ــه آن کســانی اســت کــه طــرف مذاکــره  مــا بودن ب
 مــورد خــود برجــام؛ خــود ســند... یــک خلــل  و ُفَرجــی دارد

یــک زوایــای پرابهامــی  دارد کــه این هــا موجــب شــده 
اســت کــه دشــمن بتوانــد سوءاســتفاده کنــد، طــرف مقابــل 
بتوانــد از آن هــا سوءاســتفاده کنــد. مــا البتــه برجــام را 
ابتدائــا نقــض نخواهیــم کــرد؛ ایــن را همــه بداننــد! مــا 
ــل نقــض  ــر طــرف مقاب ــم برجــام را لکــن اگ نقــض نمی کنی
ــه نامــزد ریاســت  ــن کســانی ک ــد کــه حــاال همین طــور ای کن
ــد کــه مــا  ــد می کنن ــد تهدی ــد، مــدام دارن جمهــوری آمریکاین
ــاره  ــاره می کنیــم، نقــض می کنیــم، این هــا اگــر پ می آییــم پ
ــم،  ــم. اینکــه حــاال نقــض نمی کنی ــا آتــش می زنی ــد، م کردن
متکــی اســت بــه دســتور قــرآن: َاوفــوا ِبالَعهــد؛ باالخــره یــک 
ــم معاهــده را  ــم، نمی خواهی معاهــده ای اســت انجــام داده ای
مــا بــه هــم بزنیــم؛ اگــر آن هــا نقــض کردنــد، مــا هــم نقــض 
خواهیــم کــرد؛ ایــن هــم متکــی اســت بــه آیــه  قــرآن: َو اِّمــا 
َتخاَفــنَّ ِمــن َقــوٍم ِخیاَنــًة َفانِبــذ اَِلیِهــم َعلــی  َســوآء؛ اگــر آن 
طــرف نقــض کــرد، نقــض کــن. »َفانِبــذ«، یعنــی پرتــاب کــن 
ــی  ــول قرآن ــع اص ــا تاب ــن م ــن. بنابرای ــودش، رد ک ــرف خ ط
هســتیم؛ هــم در ایــن طــرف قضیــه، هــم در آن طــرف 

ــه... قضی
مــا پیش پرداخت هایمــان را همین طــوری انجــام دادیــم: 
ــردو  ــم، ُف ــل کردی ــد را تعطی ــت درص ــازی [ بیس ــا ]غنی س م
ــا  ــم، این ه ــل کردی ــم؛ اراک را تعطی ــل کردی ــا تعطی را تقریب
ــن  ــد. م ــع دارن ــاز توق ــاال ب ــوده، ح ــا ب ــای م پیش پرداخت ه
االن اینجــا عــرض می کنــم -اگــر آقــای دکتــر صالحــی حضور 
ــن  ــاف کرب ــه  الی ــا در زمین ــه آن ه ــی را ک ــن توقعات ــد- ای دارن
کــه در ســانتریفیوژها بــه کار مــی رود یــا توقعاتــی کــه در مــورد 
ــد؛  ــول نکنی ــا قب ــد، مطلق ــو دارن ــیصد کیل ــری آن س اندازه گی
ــاال  ــد؛ ح ــم می کنن ــی ه ــدام افزون خواه ــد. م ــار نروی ــر ب زی
ایــن همــه پیش پرداخــت مــا داده ایــم. بــه  هــر حــال طــرف 
ــم  ــم بخواهی ــا ه ــر[ م ــروز ]اگ ــرده. ام ــل نک ــا عم ــل م مقاب
ــواری  ــم کار دش ــت بیاوری ــه دس ــان را ب ــای نفتی م درآمده
اســت؛ هــم دشــوار اســت، هــم هزینــه دار اســت. پول هایــی 
 کــه در کشــورهای دیگــر داریــم بــه مــا داده نمی شــود

ــور  ــد. آن ط ــول داده ان ــان ق ــاال بعضی هایش ــی ح ــده؛ یعن نش
کــه آقــای رییــس جمهــور بــه مــن گفتنــد، یــک کشــوری از 
ــک کشــور نیســت؛  ــط ی ــا فق ــول داده، منته ــن کشــورها ق ای
چنــد کشــورند. مــا پــول داریــم در بانک هــای این هــا؛ منتهــا 
چــون پول هــا بــه دالر اســت و مســئله  دالر بــه آمریــکا ارتبــاط 
پیــدا می کنــد، نمی تواننــد بدهنــد؛ کار قفــل شــده. خــب ایــن 
دشــمنی آمریکاســت؛ ]مگــر[ دشــمنی چیســت؟ این هــا 
ــردی  ــت راهب ــک صنع ــته ای ی ــت هس ــد. صنع ــل نکردن عم
ــد؛ ایــن  ــد باقــی بمان ــرای کشــور ماســت؛ ایــن صنعــت بای ب
صنعــت بایــد توســعه پیــدا کنــد و نبایــد لطمــه ببینــد. 
بــودن ایــن صنعــت، حتــی در مصونیــت بخشــیدن و امنیــت 
بخشــیدن بــه کشــور هــم مؤثــر اســت. قابلیت هــای عملیاتــی 

ــد؛  ــی بمان ــد باق صنعــت هســته ای و ســازمان هســته ای بای
نیــروی انســانی اش بایــد محفــوظ بمانــد؛ توانایــی رســیدن به 
وضعیــت قبــل بایــد حفــظ بشــود کــه االن خوشــبختانه ایــن 
توانایــی هســت. ایــن را مــن بــه شــما بگویــم: در ظــرف کمتــر 
ــا همــان آی آر یــک - کــه همــان  از شــش مــاه می تواننــد ب
ــه هجــده  ماشــین های قدیمــی  اســت - برســانند کشــور را ب
ــر از شــش مــاه  ــن امــکان در کمت هــزار ســو. همیــن االن ای
وجــود دارد؛ یعنــی طــرف مقابــل خیــال نکنــد کــه دســت مــا 
ــه  ــار -ک ــات آی آر چه ــا قطع ــم ب ــا می توانی بســته اســت. م
نســل پیشــرفته  دوم و ســوم اســت- و تجهیزاتــی کــه داریــم 
در کمتــر از یک ســال  و نیــم بــه صدهــزار ســو برســیم؛ این هــا 
ــته ای  ــرژی هس ــازمان ان ــروز در س ــه ام ــت ک ــی اس امکانات
ــل  ــد، طــرف مقاب ــات اســتفاده کنن ــن امکان وجــود دارد؛ از ای
ــر  ــرد؛ در براب ــه ای انجــام نگی ــد. اقــدام عجوالن را متوقــف کنن
کارشــکنی های آمریــکا هــر کاری کــه می تواننــد انجــام 
ــرم  ــه  محت ــر خارج ــم وزی ــبختانه، ه ــاال خوش ــه ح ــد ک  بدهن
هــم رییــس جمهــور محتــرم گفتنــد -هــم اینجــا گفتنــد، هــم 
ــد  ــال می کنن ــه دنب ــد- ک ــر گفتن ــای دیگ ــس و جاه در مجل
ــد  ــه کنی ــد. توج ــال کنن ــدی دنب ــور ج ــه  ط ــد ب ــا را؛ بای این ه
ــی اســت«  ــه معــروف اســت »حــق گرفتن ــه همین طــور ک ک
آن هــم از گرگــی مثــل آمریــکا؛ بایــد از دهنــش بیــرون 
ــم  ــد دو دســتی تقدی ــه او بیای کشــید؛ این جــوری نیســت ک
ــد  ــل نقــض نکرده ان ــه  طــور کام ــه حــاال ب ــی ک ــا وقت ــد. ت کن
مــا هــم نقــض نمی کنیــم؛ لکــن در مقابــل خطاهــای 
ــظ  ــان را حف ــد توانایی هایم ــا بای ــا، م ــا و کارشــکنی آن ه آن ه
کنیــم. ایــن را هــم عــرض بکنــم کــه مــا بــا قــدرت علمــی  و 
ــا توانســتیم  ــه آنچــه از آمریکایی ه ــود ک ــان ب ــاوری خودم فن
ــی بیســت  ــر توانای ــی اگ ــم؛ یعن ــه، کندی ــن قضی ــم در ای بکَنی
درصــد نبــود، اگــر توانایــی ســاخت ســانتریفیوژهای پیشــرفته 
ــه  ــه اینک ــم ب ــا را وادار کنی ــتیم آن ه ــا نمی توانس ــود، قطع نب
 ایــن چنــد هــزار ســانتریفیوژ را از مــا قبــول بکننــد و بپذیرنــد 
ــدار  ــن اقت ــود. ای ــدار ب ــر آن اقت ــد؛ به خاط ــری نکنن و بهانه گی
اگــر از بیــن بــرود، فشــار آن طــرف زیــاد خواهــد شــد؛ هرچــه 
ــار  ــرای فش ــرف ب ــدرت این ط ــد، ق ــتر ش ــدار بیش ــن اقت ای
آوردن بــه طــرف مقابــل بیشــتر خواهــد شــد؛ بنابرایــن ایــن 
را بایــد حفــظ کنیــم. ]در ایــن قضیــه [ هیئــت نظارتــی هــم مــا 
معیــن کردیــم... توقــع مــن از هیئــت نظــارت ایــن اســت کــه 
دقــت بیشــتری بکننــد، مراقبــت بیشــتری بکننــد و واقعــا هــر 
نقطــه ای را کــه احســاس می کننــد طــرف مقابــل ... خیانــت 
می کنــد و بــد عمــل می کنــد، آنچــه را وظیفــه  دفــاع از منافــع 

ملــی اســت، انجــام بدهنــد.

روایت رهبر معظم انقالب از آخرین وضعیت پس از برجام 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  طــرح یــک فوریتی ای 
تدویــن کرده انــد کــه بــر اســاس آن، ضمــن تعییــن ســقف 
ــترداد  ــزوم اس ــر ل ــا، ب ــرای حقوق ه ــون ب ــی 1۰ میلی پرداخت
حقوق هــای نجومــی  بــه خزانــه و افزایــش حقــوق کمتــر از 

یک ونیــم میلیــون تومــان تاکیــد شــده اســت.

 نماینــدگان مجلــس طرحــی را تهیــه و تدویــن کرده انــد تــا 
ســدی باشــد مقابــل حقوق هایــی کــه ســقفی نــدارد.

ــک  ــد ی ــا قی ــنبه( ب ــروز )یکش ــرح ام ــن ط ــت ای ــرار اس ق
ــن  ــا اولی ــود ت ــس ش ــه مجل ــت  رییس ــم هیئ ــت تقدی فوری

ــد. ــاص یاب ــوق« اختص ــه »حق ــم ب ــان ده ــرح پارلم ط

ایــن طــرح دارای 3 محــور کلــی اســت کــه »تعییــن 
ــترداد  ــا«، »اس ــرای حقوق ه ــی ب ــون تومان ــقف 1۰ میلی س
حقوق هــای بیــش از ســقف تعییــن شــده« و »اختصــاص 
ــرادی  ــه اف ــون ب ــاالی 1۰ میلی ــای ب ــازاد حقوق ه ــهم م س
ــون و بازنشســته های  ــم میلی ــک و نی ــر از ی ــوق کمت ــا حق ب

ــور  ــن 3 مح ــون« ای ــم میلی ــک و نی ــر از ی ــوق کمت ــا حق  ب
را تشکیل می دهند.

عنــوان »ســاماندهی نظــام پرداخــت حقــوق و مزایــا« را بــر 
ایــن طــرح نهادنــد و قــرار اســت در قالــب یــک مــاده واحــده 

بــا 2 تبصــره ارایــه شــود.

دکتــر علی اکبــر صالحــی، نامــی  کــه بیــش از 
سرویس سیاسی

  ساحل عباسی
ــران  ــا سیســتم هســته ای ای ــا ب ــه نام ه هم
گــره خــورده اســت. او وقتــی وزیــر خارجــه 
هــم بــود بــاز هــم بــه عنــوان یــک دانشــمند هســته ای 
ــاید  ــه. ش ــات وزارت خارج ــک دیپلم ــا ی ــد ت ــناخته می ش ش
خیلــی هــم ایــن برداشــت از وی درســت نباشــد؛ امــا بــه هــر 

حال وجود دارد و نمی توان منکر آن شد. 
ــت  ــا شکس ــدی ی ــب کن ــته ای را موج ــق هس ــی تواف صالح
ــد:  ــدس می گوی ــه ق ــد و ب ــران نمی دان ــته ای ای ــروژه هس پ
ــایل  ــام و مس ــوص برج ــا درخص ــده باره ــه بن ــه  ک »همان گون
ــه  ــز خطــاب ب ــار نی ــرده ام، این ب هســته ای کشــور اظهارنظــر ک
ــاد  ــا در ابع ــه نه تنه ــم ک ــرض  می کن ــران ع ــریف ای ــت ش مل
ــم  ــا ه ــی زمینه ه ــی در بعض ــدیم، حت ــود نش ــار رک ــی دچ فن
فرصــت جالــب  توجهــی نســبت بــه ســال های گذشــته 

. داشــته ایم....  
ــار آن  ــه دارد و در کن ــامی  ادام ــوری اس ــازی در جمه غنی س
ــان  ــته ای همچن ــاوری هس ــت فن ــعه صنع ــات و توس تحقیق
می شــود.  انجــام   دانشــمندان  شــبانه روزی  تــاش  بــا 
ــد آب ســنگین، اکتشــاف  مدرن ســازی آب ســنگین اراک، تولی

و اســتخراج همچنــان تــداوم دارد و بــه لطــف خداونــد متعــال 
در وقــت مناســب بــه مــردم عزیــز کشــورمان خبرهــای خوبــی 
خواهیــم داد تــا در فرصــت مناســب یکایــک آن هــا را بــا 

ــم. ــده آگاه نمایی ــرح  ش ــات مط ــات موضوع جزیی
ــی  ــوص  تعطیلــ ــده درخصـــ ــای مطرح ش ــی ادعاهـــ  یعن
ــد؟ ــول نداری ــور را قب ــب راکت ــردن قل ــنگین اراک و ُپرک آب س

ــه سیاســی  ــا حــدودی صبغ  متاســفانه مباحــث هســته ای ت
گرفتــه و برخــی بــا نــگاه سیاســی بــا مســئله هســته ای روبه رو  
به عنــوان مســئوالن  آنچــه مــا  بــه  نحوی کــه   می شــوند؛ 
ــورد  ــم، م ــان  می کنی ــته ای بی ــت هس ــت اندرکاران صنع و دس

ــود و... ــع نمی ش ــا واق ــول آن ه قب
 بنــده بــه ملــت شــریف ایــران اطمینــان  می دهــم کــه 
فعالیت هــای هســته ای و نشــاط هســته ای بــه صــورت بســیار 

ــت ... ــروی اس ــال پیش ــی در ح مطلوب
 آیــا می شــود نمونــه ای از توفیقــات بــه  دســت  آمــده را عنــوان 

بفرمایید؟
ــد  ــای جدی ــی نیروگاه ه ــه کلنگ زن ــم ب  در حال حاضــر می توان
ــل  ــیاری از مراح ــه بس ــته ای ک ــتان هس ــی بیمارس و کلنگ زن

مقدماتــی آن انجــام شــده، اشــاره کنــم، ... 

ــردن  ــوع ُپرک ــه موض ــی ب ــرت  عال ــه حض ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــا  ــفانه آمریکایی ه ــت متاس ــد گف ــد، بای ــور پرداختی ــب راکت قل
موضوعاتــی را مطــرح کردنــد؛ از جملــه اینکــه بــا توافــق برجــام 
ــب  ــده، قل ــوش ش ــالمی  خام ــوری اس ــانتریفیوژهای جمه س
راکتــور اراک بــا ســیمان پــر شــده و تولیــد آب ســنگین تعطیــل 

ــد؟ ــا را رد  می کنی ــای آن ه ــی ادع ــت. یعن ــده اس ش
 بی تردیــد هــدف دولتمــردان آمریکایــی از طــرح چنیــن 
مســایلی پاســخگویی بــه افــکار عمومــی  داخلــی آمریکاســت. 
آمریکایی هــا تــا قبــل از مذاکــرات برجــام بــا صراحــت 
خواســتار توقــف تولیــد آب  ســنگین ایــران بودنــد و آن را از مــا 

مطالبــه  می کردنــد. 
اراک  آب ســنگین  راکتــور  ایــران  می خواســتند   همچنیــن  
ــنگین اراک  ــور آب  س ــدن راکت ــه برچی ــه  نحوی ک ــد؛ ب را برچین
ــال توقــف غنی ســازی  ــه  دنب ــود و ب خواســته قطعــی آن هــا ب

ایــران بودنــد. 
توســعه  و  تحقیــق  عــدم   خواســتار  همچنیــن 
توســعه  و  غنی ســازی  در  اســامی  ایــران  جمهــوری 
حالــی  کــه  در  بودنــد؛  جدیــد  نســل  ســانتریفیوژهای 
 جمهــوری اســامی  بــا قاطعیــت تمــام بــه غنی ســازی

توســعه و تحقیقــات، تولیــد آب ســنگین، مدرن ســازی راکتــور 
ــایل  ــاوه مس ــه  ع ــتخراج ب ــاف و اس ــنگین اراک، اکتش آب س
ــه  ــد، پرداخت ــد ش ــان خواه ــرر بی ــان مق ــه در زم ــری ک دیگ

اســت.
ــرا  ــد. چ ــژاد بودی ــر احمدی ن ــه دوران دکت ــر خارج ــما وزی  ش
ــد؟ ــاز نکردی ــی را آغ ــرف آمریکای ــا ط ــره ب ــان مذاک ــان زم هم

ــکا  ــا آمری ــته ای ب ــرات هس ــه مذاک ــم برنام ــا ه  در آن روزه
ــوان گفــت نخســتین  ــاز شــد و  می ت ــه آغ ــه  صــورت محرمان ب

ــد. ــته ش ــان برداش ــرات در آن زم ــرای مذاک ــا ب قدم ه
ــد  ــوان  می کنن ــا عن ــی گفت وگوه ــراح اصل ــما را ط ــی ش  برخ
و در نهایــت پــروژه هســته ای را بــه شــما نســبت  می دهنــد. در 

این بــاره چــه نظــری داریــد؟
موضــوع مذاکــره بــا آمریــکا بــا پیشــنهادی کــه تقدیــم محضــر 
مقــام معظــم رهبــری گردیــد و بــا قبــول مشــروط ایشــان آغاز 

. شد
ــروژه مذاکــرات چــه   ــد، در پ ــه ســه  ســال قبــل برگردی  اگــر ب

می کنیــد و چــه کاری را انجــام نمی دهیــد؟
 اگــر بــا ایــن تجربــه به دســت آمده بــه سه ســال پیــش 

برگردیــم، یقینــا پخته تــر عمــل می کنیــم. قــدس

علی اکبر صالحی:

اگر به ۳ سال قبل برگــردم، پخته تر عمل می  کنــم 

 وزیــر امــور خارجــه خواســتار افزایــش ســرمایه گذاری 
ــه بازگشــت  ــم شــدن زمین ــور فراه ــه منظ در افغانســتان ب
 پناهنــدگان شــد و گفــت: ایــران بیــش از ســه دهــه
میزبــان پناهنــدگان بــوده؛ امــا متاســفانه کمک هــای بیــن 

المللــی اندکــی دریافــت کــرده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا از مرکــز دیپلماســی رســانه ای وزارت امــور 
ــدی  ــا فیلیپوگران ــدار ب ــف در دی ــواد ظری ــه، محمدج خارج
ــدگان  ــور پناهن ــل متحــد در ام ــی ســازمان مل کمیســر عال
از  زیــادی  تعــداد  بــه حضــور  اشــاره  بــا   )UNHCR(
پناهنــدگان قانونــی و غیرقانونــی در ایــران گفــت: جمهــوری 
اســامی  ایــران همــواره تــاش کــرده کــه امکانــات خوبی در 
اختیــار پناهنــدگان قــرار دهــد و در ایــن راســتا در خصــوص 
ــران  ــت. ای ــرده اس ــه ک ــیار هزین ــدگان بس ــوزش پناهن آم
ــوده  ــدگان ب ــان پناهن ــه میزب ــه اســت ک ــش از ســه ده  بی
و تــاش کــرده در زمینه هــای بهداشــتی و آموزشــی اقدامات 
بســیاری زیــادی انجــام دهــد؛ امــا متاســفانه مقــدار 
ــم  ــرده، بســیار ک ــه دریافــت ک ــی ک ــن الملل کمک هــای بی

بــوده اســت. وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد: کمیســاریای 
عالــی ســازمان ملــل متحــد در امــور پناهندگان و کشــورهای 
کمک کننــده بایــد تــاش کننــد تــا بــا افزایــش طرح هــای 
ــتان  ــور افغانس ــل کش ــرمایه گذاری در داخ ــادی و س  اقتص
داوطلبانــه  بازگشــت  بــرای  را  الزم  زیرســاخت های 
ــم  ــتان فراه ــه افغانس ــان در جامع ــذب آن ــدگان و ج پناهن

ــد.  کنن
ظریــف در عیــن حــال گفــت: ســرمایه گذاری هــای انجــام 
شــده در ایــن زمینــه بســیار کم اســت و ضــروری اســت کار 

بیشــتری انجــام شــود.
ــوری  ــه جمه ــی ک ــدادی از پروژه های ــه تع ــن ب وی همچنی
همچــون  اقتصــادی  توســعه  بــرای  اســامی  ایــران 
پروژه هــای توســعه چابهــار و تامیــن آب آشــامیدنی در 
افغانســتان انجــام داده اســت، اشــاره کــرد و افــزود: ایــن 
اقدامــات منجــر بــه ایجــاد اشــتغال بیشــتر در داخــل 
ــه  ــت داوطلبان ــرای بازگش ــه را ب ــده و زمین ــتان ش افغانس

افغان هــا فراهــم مــی آورد.

در دیدار با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
 ظریف: ایران بیش از سه دهه، میزبان پناهندگان است

ــان  ــا بی ــس ب ــهر در مجل ــی ش ــردم خمین ــده م نماین
داریــم آرامــش  بــه  احتیــاج  جامعــه  در   اینکــه 
ــد  ــم می زن ــر ه ــه را ب ــش جامع ــه آرام ــت: آنچ گف
معنــای  بــه  افراطیگــری  مــا  و  بی ادبی هاســت 
ــول  ــدون منطــق حــرف زدن و خشــک ســری را قب  ب

نداریم.
ــر  ــات اخی ــه بیان ــاره ب ــا اش ــی ب ــواد ابطح محمدج
ــه  ــری ب ــرد: انقابیگ ــار ک ــری اظه ــم رهب ــام معظ مق
معنــای افــراط نیســت و مــا افراطیگــری را بــه معنــای 
خشــک ســری و بــدون منطــق حــرف زدن و تعصبــات 
قبیلــه ای و ... قبــول نداریــم؛ زیــرا این هــا کار دســت 

ــد. ــا می ده م
وی بــا بیــان اینکــه بارزتریــن شــاخص انقــاب 
 امــام)ره( اســت و امــام یــک فــرد انقابــی بــود 
ــد  ــم می زن ــر ه ــه را ب ــش جامع ــه آرام ــت: آنچ گف
بی ادبی هــا و بــدون منطــق صحبــت کردن هاســت؛ 
 زیــرا باعــث تنــش و شــکاف در جامعــه می شــود 

و دشمن هم از این طریق سوء استفاده می کند.
ــده مــردم خمینــی شــهر در مجلــس همچنیــن  نماین
ــلیقه های  ــم س ــس ده ــه در مجل ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
مختلفــی حضــور دارد، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــت  ــدگان دس ــه نماین ــم ک ــا دیده ای ــی پارلمان ه بعض
ــاش  ــس ت ــن مجل ــد در ای ــوند، بای ــه می ش ــه یقی ب
کنیــم بــا وجــود ســلیقه های مختلــف خــدای نکــرده 

ــا خشــم نشــویم. ــع احساســات ی تاب
ابطحــی در ادامــه گفــت: چنــدی پیــش یکــی از 
ــه  ــه ب ــود ک ــرده ب ــر ک ــی را منتش ــا مطالب روزنامه ه
ــدگان  ــام نماین ــه تم ــس برمی گشــت و ب ــت مجل کلی
ــز  ــانه ها نی ــا و رس ــذا روزنامه ه ــود؛ ل ــده ب ــن ش توهی
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــد ک ــع باش ــان جم ــد حواسش بای

ــد. ــم کنن ــش فراه آرام
وی در پایــان تصریــح کــرد: مــا احتیــاج بــه آرامــش 
داریــم تــا در فضــای آرامــش، کارهــای کان مملکــت 

پیــش بــرود. ایســنا

محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای مجلس دهم:
انقالبیگری به معنای افراط نیست

طرح یک فوریتی مجلس برای مقابله با حقوق  کالن
تعیین سقف ۱۰میلیونی برای حقوق  ها

حتما بخوانید!
یکشنبه 30 خردادماه 21395 ظریف: ایران بیش از سه دهه، میزبان..

ـــمـــاره 182 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



توسعه سبد محصوالت فوالد مبارکه
بــا  در جلســه کمیتــه مدیریــت فــوالد مبارکــه 
حضــور مدیــر عامــل و اعضــای ایــن کمیتــه، تولیــد 
ــن  ــدف تامی ــا ه ــه ب ــوالد مبارک ــوم در ف ــت و بل بیل
ــد.  ــی ش ــرح و بررس ــی مط ــوردکاران داخل ــاز ن نی
ــرکت  ــرداری ش ــاون بهره ب ــاب زاده، مع ــود ارب محم
ــا  ــت: ب ــب گف ــن مطل ــام ای ــا اع ــه ب ــوالد مبارک ف
توجــه بــه ضــرورت تامیــن شــمش فــوالدی بیلــت 
ــا هــدف کاهــش  ــورد ب ــوم جهــت واحدهــای ن و بل
زنجیــره  فعالســازی  در  موجــود  چالش هــای 
ــر  ــد دکت ــر تاکی ــا ب ــوالدی و بن ــد محصــوالت ف تولی
ســبحانی مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه و رییــس 
ــان  ــران، کارشناس ــوالد ای ــدگان ف ــن تولیدکنن انجم
ــکان  ــی ام ــه بررس ــدام ب ــه اق ــوالد مبارک ــرکت ف ش
 تولیــد بیلــت و بلــوم مــورد نیــاز ایــن واحدهــا 

کردند. 
ــکل از  ــی متش ــم فن ــور تی ــن منظ ــزود: بدی وی اف
فوالدســازی،  واحدهــای  و کارشناســان  مدیــران 
ریخته گــری مــداوم، تعمیــرگاه مرکــزی، متالــورژی 
و  فــروش  و  تکنولــوژی  تولیــد،  روش هــای  و 
ــای  ــق موضــوع، راهکاره ــا بررســی دقی ــی ب بازاریاب
اصلــی را بــه عنــوان اقدامــات کوتــاه مــدت و میــان 
مــدت تعییــن و در جلســه بــا حضــور مدیــر عامــل 
قــرار  تصمیم گیــری  و  بررســی  مــورد   شــرکت 

دادند.
برنامه هــای  در  نمــود:  تصریــح  زاده  اربــاب   
ــری  ــال پیگی ــاغ و درح ــکار اب ــدت دو راه ــاه م کوت
ریخته گــری  قالــب  اصــاح  یکــی  می باشــد؛ 
جهــت  تختــال  تولیــد  ماشــین های  از  یکــی 
تولیــد بلــوم بــا ابعــاد 200*300 میلیمتــر کــه 
در  و  شــده  ســاخته  و  طراحــی  آن  قطعــات 
حــال نصــب بــر روی قالــب اســت و دیگــری 
 اینکــه بــا اســتفاده از تــوان واحــد نــورد گــرم
تختال هــای موجــود در قفســه رافینــگ تبدیــل 
ــده  ــر گردی ــت 150 میلیمت ــا ضخام ــمش ب ــه ش ب
و ســپس بــا بــرش بــه شــمش های بــا ابعــاد 
ــن  ــه ای ــد ک ــد ش ــل خواه ــر تبدی 150*150 میلیمت
مــوارد در دســتور کار فــوالد مبارکــه قــرار گرفتــه تــا 
ــا ابعــاد 200*300  در اولیــن فرصــت شــمش های ب
و 150*150 میلیمتــر تولیــد و بــه مشــتریان داخلــی 

عرضــه شــود. 
در  مبارکــه  فــوالد  بهره بــرداری شــرکت  معــاون 
ادامــه بــا اشــاره بــه راهــکار میــان مــدت کــه 
ــه و درحــال حاضــر  ــی آن صــورت گرفت بررســی فن
جانمایــی آن درحــال انجــام اســت، گفــت: در ایــن 
ــار  ــزی در کن ــد بیلت ری ــک واح ــب ی ــوص نص خص
خطــوط ریخته گــری موجــود پیش بینــی شــده 
ــی از  ــدی ناش ــذاب تولی ــری از م ــره گی ــا به ــا ب ت
 ظرفیــت افــزوده شــده بــه واحــد فوالدســازی
اســتفاده بیلــت  شــمش های  تولیــد   جهــت 

 شود. 
ایــن  اجــرای  درخصــوص چگونگــی  اربــاب زاده 
ــا ســازندگان ایــن  طــرح افــزود: مذاکــرات اولیــه ب
ــی  ــش بین ــت و پی ــام اس ــال انج ــین ها در ح ماش
می شــود بــا توجــه بــه تــوان زیــاد مهندســان 
بیــن  مطــرح  شــرکت های  مشــاوره  و  داخلــی 
ماشــین ها  ایــن  زمــان  کوتاه تریــن  در  المللــی، 
ــوالد  ــاز در ف ــورد نی ــت م ــواع بیل ــد ان ــب و تولی نص

ــود. ــاز ش ــه آغ مبارک

 برداشت 130 هزار کیلوگرم کتیرا 
در اصفهان

و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  بهره بــرداری  رییــس 
آبخیــزداری اســتان اصفهــان گفــت: پیش بینــی 
ــرم  ــزار کیلوگ ــهریور، 130 ه ــان ش ــا پای ــود ت می ش
ــت  ــتان برداش ــی اس ــگاه های طبیع ــرا از رویش کتی
ــتان  ــه اس ــان اینک ــا بی ــی ب ــن میرطالب ــود. آبتی ش
ــرم در هــر  ــا متوســط برداشــت 4 کیلوگ ــان ب اصفه
هکتــار بیشــترین میــزان برداشــت را در کشــور دارد، 
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــدود 600 ه ــت: ح ــار داش اظه
ایــن اســتان رویشــگاه گون هــای مولــد کتیــرا 
ــون در اســتان  ــزود: رویشــگاه های گ اســت. وی اف
 اصفهــان حــدود 32 درصــد از اراضــی ایــن اســتان 

را تشکیل می دهند.

 آب شرب روستاهای فالورجان 
تحت پوشش آبفار اصفهان قرار گرفت

ــتان  ــتایی شهرس ــاب روس ــور آب و فاض ــر امـ مدی
فاورجــان گفــت: طبــق قانــون، روســتاهای بیشــتر 
از20 خانــوار تحــت پوشــش شــرکت آب و فاضــاب 

ــد.  ــرار می گیرن ــتایی ق روس
ولــی گاهــی ممکــن اســت در بعضــی از مــوارد، یــک 
روســتا نخواهــد تحــت پوشــش ایــن شــرکت باشــد 
یــا جمعیــت روســتا از 20 خانــوار کمتــر باشــد، 
ــتاهای  ــه روس ــرب هم ــن آب ش ــا تامی ــذا الزام ل
آبفــار  شــرکت  عهــده  بــر  شهرســتان   یــک 

نیست.
 وی افــزود: در پایــان ســال 94 ســه روســتای چــم 
ــال آب  ــط انتق ــه خ ــن ب ــمس  الدی رود، اردال و ش
شــرب اصفهــان بــزرگ متصــل شــدند کــه بــا ایــن 
ــرب  ــبکه های آب ش ــات و ش ــه تاسیس ــدام هم اق
پوشــش  تحــت  شهرســتان  ایــن  روســتاهای 
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان 
بــا  قــرار گرفته انــد. رجبعلــی امینــی در ادامــه 
ــی  ــاز نهای ــی ف ــات اجرای ــروع عملی ــه ش ــاره ب اش
ســه  بــه  بــزرگ  اصفهــان  شــرب  آب  انتقــال 
ــروژه  ــار داشــت: از پ روســتای ایــن شهرســتان اظه
ــتان  ــتای شهرس ــانی 19 روس ــع آبرس ــزرگ مجتم ب
فاورجــان کــه بــه خــط انتقــال آب اصفهــان بــزرگ 
ــاد ــتاهای ط ــامل روس ــی آن ش ــاز نهای ــد ف  متصلن

بــرداری  بهــره  و  شــده  آغــاز  و گلگــون  ونهــر 
خواهــد آغــاز  نزدیــک  آینــده ای  در  آن   از 

 شد.

اخبار کوتاه

ــان  ــد 1355 اصفه ــن متول ــاج الدی ــد ت  ناهی
سرویس  اقتصاد

علی حاجیان
فرزنــد آخــر یــک خانــواده شــش نفره اســت. 
پــدر و بــرادر او از شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس هســتند. 
تــاج الدیــن در انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای 
اســامی توانســت بــا پشــت ســر نهــادن رقبــای سرشــناس خــود 
بــه عنــوان منتخــب مــردم اصفهــان راهــی خانــه ملــت شــود. او 
زیست شناســی  رشــته  در  ارشــد  مــدرک کارشناســی  داری 
مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  از  ژنتیــک   گرایــش 
علــوم  دانشــگاه  ژنتیــک  دکتــرای  دانشــجوی  و همچنیــن 
ــم  ــم تصمی ــس ده ــاز کار مجل ــا آغ ــت. ب ــران اس ــات ته تحقیق
گرفتیــم بــا ایــن نماینــده تازه نفــس مجلــس شــورای اســامی 
گفت وگویــی انجــام دهیــم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن 

گفت وگوست.
ــردم  ــات م ــکل آب در رأس مطالب ــه مش ــه اینک ــه ب ــا توج - ب

ــد؟ ــه ای داری ــه برنام ــرار دارد، چ ــان ق اصفه
 مشــکل آب در اصفهــان، بیشــتر مشــکل مدیریــت آب و منابــع 
ــی ــع آب ــت مناب ــکل آب. مدیری ــا مش ــه صرف ــت و ن ــی اس  آب
ــت  ــه نف ــان  ک ــد؛ همچن ــی را می طلب ــز و مل ــی متمرک مدیریت
یــک موضــوع ملــی اســت، امــروزه بــه آب نیــز بیــش از گذشــته 
ــل  ــت قب ــفانه در دول ــت. متاس ــد نگریس ــی بای ــورت مل ــه ص ب
بحران هایــی  و  معضــات  آب،  موضــوع  بــه  بخشــی نگری 
ــر  ــز و تدبی ــت متمرک ــا مدیری ــم ب ــه امیدواری ــرده ک ــاد ک را ایج
موضــوع پــروژه بهشــت آباد و... و بــه صــورت کلــی بحــران 

نماینــدگان  دغدغــه  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  کــه  آب 
 اصفهــان اســت بــا پیگیــری مجدانــه از طریــق مســئوالن 

و وزارتخانه هایی مرتبط مرتفع گردد.
هــوا  آلودگــی  بحــث  اصفهــان  دوم  معضــل   - 
و محیــط زیســت اســت. چــه اقداماتــی در نظــر داریــد کــه ایــن 

موضــوع حــل شــود؟
دربــاره مســئله محیــط زیســت، پیــش و بیــش از هرچیــز 
بایــد در اســناد فرادســتی توســعه اصفهــان تجدیــد نظــر 
اصفهــان  توســعه  الگــوی  عنــوان  بــه  را  پایــدار  توســعه  و 
پایــدار  توســعه  اصفهــان  خواســتیم  اگــر   برجســته کــرد. 
ــد بســیاری  ــل زیســت داشــته باشــد، بای و محیــط زیســت قاب

از الگوهــای مصرفمــان را دســتخوش تغییــر کنیــم؛ بایــد مــدل 
کســب و کار و اشــتغال را در اصفهــان از صنعــت بــه ســمت 
گردشــگری ســوق دهیــم و اصفهــان از قطــب صنعتــی بــه 
ــکل  ــدم مش ــه معتق ــرا ک ــود؛ چ ــل ش ــگری تبدی ــب گردش  قط
و بیمــاری آلودگــی زیســت محیطی اصفهــان را می تــوان درمــان 
علتــی و عامتــی کــرد. اگــر خواســتیم درمــان عامتــی کنیــم کــه 
ــا و کاهــش  ــض خیابان ه ــا تعری ــرد ی ــای زوج و ف ــد طرح ه بای
آن هــا  آالینده هــای  و  کارخانه هــا  بــر  نظــارت  یــا   ترافیــک 
را مدنظــر داشــت؛ امــا اگــر خواســتیم مشــکل زیســت محیطی 
اصفهــان را درمــان علتــی کنیــم، بایــد اســناد فرادســتی توســعه 
در اصفهــان را در راســتای توســعه پایــدار تغییــر داد. بــاور کنیــد 

اصفهــان تــاب و تــوان قطــب صنعتــی بــودن را نــدارد؛ ایــن جاذبه 
تاریخــی و ایــن شــهر بی نظیــر بایــد قطــب گردشــگری شــود.

ــم  ــس ده ــرای مجل ــوع را ب ــری دو موض ــم رهب ــام معظ - مق
ــگ.  ــری فرهن ــاد و دیگ ــی اقتص ــتند؛ یک ــوری دانس ــور ف از ام
ــادی  ــکالت اقتص ــع مش ــهیل و رف ــا تس ــاط ب ــس در ارتب  مجل

و معیشتی مردم چه برنامه هایی دارد؟
 دربــاره اینکــه مجلــس دربــاره رفــع مشــکات اقتصــادی 
ــال  ــم ح ــد بگوی ــی دارد، بای ــه برنامه های ــردم چ ــتی م و معیش
کــه در گام اول ســاختار کمیســیون های تخصصــی مجلــس 
ــیون ها  ــن کمیس ــی ای ــد در گام دوم خروج ــت، بای ــکل گرف  ش
ــه نظــاره  ــه می شــود ب ــه ارای ــی ک ــب طــرح و برنامه های را در قال
نشســت؛ امــا بــه نظــرم رفــع مشــکات معیشــتی مــردم در ایــن 
ــه در  ــت ک ــه ای اس ــت های میان ــال سیاس ــد اعم ــع نیازمن مقط
ســایه آن هــا هــم تــورم کنتــرل شــود و شــاهد بــی ارزش شــدن 
ــیم  ــته باش ــود نداش ــی رک ــه نوع ــم ب ــیم و ه ــی نباش ــول مل  پ

و شاهد تعطیلی صنایع نباشیم. 
ــم نیســتند کارشناســان  ــت ک ــه دول آنچــه مســلم اســت در بدن
ــت  ــئله را مدیری ــن مس ــد ای ــه بتوانن ــی ک ــده در کاس جهان زب
ــق الســاعه اقتصــادی  ــات خل ــی ریســک تصمیم ــد. از طرف کنن
 در مقطــع کنونــی بســیار زیــاد اســت و وضعیــت اقتصــاد 
دولــت  دولــت،  البتــه خوشــبختانه  می کنــد.  را شــکننده تر 
ــادی ــوک درمانی اقتص ــت ش ــاعه و دول ــق الس ــات خل تصمیم

نیست.

ناهید تاج الدین، نماینده اصفهان در مجلس در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

اصفهان باید از قطب صنعتی به قطب گردشگری تبدیل شود

ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا صــدور اطاعیــه ای 
اعــام کــرد: مودیــان مالیاتــی مراقــب کاهبرداری هــا 
و سوء اســتفاده های افــراد ســودجو در پوشــش مامــور 
ــن  ــور در ای ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــند. س ــی باش مالیات
ــرم،  ــان محت ــه مودی ــه منظــور آگاهی رســانی ب ــه، ب اطاعی

ــب از  ــراد متقل ــه برخــی اف اعــام داشــت ک
طریــق تمــاس تلفنــی یــا مراجعــه حضــوری 
بــه محــل کســب مودیــان مالیاتــی، بــا 
جعــل عنــوان مامــور مالیاتــی، مشــاور، 
ــی  ــات مالیات ــل اختاف ــل و فص ــطه ح واس
بــا سوء اســتفاده  یــا عناویــن مشــابه و 
ــه  ــذ وج ــال اخ ــان، در قب ــی مودی از ناآگاه
ــاعدت و  ــول مس ــات، ق ــت خدم ــا دریاف ی

ــات  ــزان مالی ــش می ــا کاه ــف ی ــت تخفی ــکاری باب  هم
ــد.  ــان می کنن ــاذی از مودی ــه اخ ــدام ب ــد و اق را می دهن
ایــن اطاعیــه در ادامــه می افزایــد: ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور ضمــن تاکیــد بــر حفــظ هوشــیاری مودیــان محترم 
مالیاتــی در مقابــل این گونــه افــراد ســودجو، اعــام کــرده 

اســت تمامــی موارد مشــمول تخفیــف در پرداخــت مالیات 
و بخشــودگی جرایــم مالیاتــی، مطابــق قوانیــن و ضوابــط 
موجــود، بــه صــورت شــفاف و قابــل دســترس در اختیــار 
ــی از ســوی  ــه ادعای ــرد و هرگون ــرار می گی عمــوم مــردم ق
ــات  ــذ تخفیف ــکان اخ ــورداری از ام ــر برخ ــی ب ــراد مبن اف
فراقانونــی، کــذب محــض اســت و بــه نوعــی 
ــان  ــود. در پای ــوب می ش ــرداری محس کاهب
ایــن اطاعیــه، ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
 از مودیــان محتــرم خواســته اســت کــه 
افــرادی  بــا چنیــن   در صــورت مواجهــه 
 از در اختیــار گذاشــتن اطاعــات هویتــی

اطاعــات حســاب بانکــی یــا اطاعــات 
پرداخــت  یــا  خــود  مالیاتــی  پرونــده 
 وجــه و ارایــه خدمــات بــه آنــان اجتنــاب و مراتــب 
ــا  ــه ی ــی مربوط ــور مالیات ــه اداره ام ــت ب ــرع وق را در اس
ــن 39903752  ــماره تلف ــه ش ــت ب ــزی حراس ــر مرک دفت
یــا دادســتانی انتظامــی مالیاتــی بــه شــماره تلفــن 

اعــام کننــد.  33967811

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد:
مودیان مالیاتی مراقب کالهبرداران باشند

ــا  ــان ب ــت: همزم ــان گف ــهرداری اصفه ــه 8 ش ــر منطق مدی
شــب میــاد امــام حســن)ع(، 4 پــروژه در ایــن منطقــه بــه 
بهره بــرداری می رســد و عملیــات اجرایــی 2 پــروژه دیگــر نیــز 
آغــاز می شــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، عباســعلی نصوحــی 

ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــه پروژه های ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــه »ه ــن برنام ــت و چهارمی ــب بیس در قال
هفتــه، چنــد افتتــاح«  در منطقــه 8 شــهرداری 
ــرداری برســد، اظهــار کــرد:  ــه بهره ب اصفهــان ب
همزمــان بــا شــب میــاد کریــم اهل بیــت)ع( 
4 پــروژه عمرانــی روز دوشــنبه هفتــه جــاری 
مدیــران  و  اصفهــان  شــهردار  حضــور  بــا 
 شــهری در ایــن منطقــه افتتــاح می شــود 

ــه زمیــن می خــورد.  و کلنــگ احــداث 2 پــروژه دیگــر نیــز ب
وی بــا اشــاره بــه مشــخصات ایــن پروژه هــا تاکیــد کــرد: 4 
پــروژه فرهنگســرای کوجــان، ورزشــگاه سرپوشــیده شــهدای 
فــردوان، پــل مکانیــزه عابــر پیــاده روبــه روی محلــه فــردوان 
ــب فرهنگســرای کوجــان  ــارک اردیبهشــت جن ــراه پ ــه هم ب

منطقــه  مدیــر  بهره بــرداری می رســد.  بــه  هفتــه  ایــن 
8 شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: فرهنگســرای کوجــان 
ــا  ــر زیربن ــزار و 800 مت ــاحت یک ه ــه مس ــه ب ــه طبق  در س
ــان  ــون توم ــارد و 950 میلی ــر 2 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب و ب
احــداث شــده اســت. همچنیــن ورزشــگاه شــهدای فــردوان 
بــا مســاحت عرصــه 2 هــزار و 400 متــر مربــع 
ــه  ــرار گرفت ــر آن زیرســاخت ق کــه 2 هــزار مت
ــارد و 600 میلیــون  ــر 4 میلی ــغ ب ــار بال ــا اعتب ب
ــاح می شــود.  ــا حضــور شــهردار افتت تومــان ب
پــارک  افتتــاح  بــه  ادامــه  در  نصوحــی 
اردیبهشــت اشــاره و اضافــه کــرد: ایــن پــارک 
بــه مســاحت 5 هــزار متــر مربــع بــا اعتبــاری 
ــان  ــون توم ــارد و 250 میلی ــر 3 میلی ــغ ب بال
افتتــاح می شــود. وی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری از پــل 
مکانیــزه عابــر پیــاده نیــز گفــت: یــک میلیــارد و 200 میلیــون 
ــه احــداث ایــن پــل شــده اســت. وی افــزود:  تومــان هزین
ــا افتتاحیه هــای روز دوشــنبه، شــهروندان ایــن  امیدواریــم ب

ــد. ــه کنن ــتفاده بهین ــا اس ــن پروژه ه ــد از ای ــه بتوانن منطق

گفــت:  کرمــان  اتــاق  گــذاری  ســرمایه  و  زیربنایــی  امــور  کمیســیون  رییــس 
اســت  خشــکبار  فــروش  از  اســتان  درآمــد  تومــان  میلیــارد  هــزار   3  ســاالنه 
و بایــد همــه فعــاالن و صادرکننــدگان ایــن بخــش را بــرای شــرکت در نمایشــگاه خشــکبار 
ــا حضــور  ــی ب ــور در نشســت کمیســیون بازرگان ــد عزت آبادی پ ــرد. حمی ــب ک ــان ترغی کرم
ــت:  ــار داش ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــان ب ــاق کرم ــدگان ات ــت نماین ــای هیئ ــی از اعض برخ
ــه  ــن بخــش ب ــاالن ای ــا فع ــان اســت؛ ام ــزاری نمایشــگاه خشــکبار حــق اســتان کرم برگ
ــرف  ــا ص ــد، ب ــره نبرده ان ــی به ــگاه های داخل ــرکت در نمایش ــون از ش ــه تاکن ــل اینک دلی
هزینــه بیشــتر در نمایشــگاه های خارجــی شــرکت می کننــد و بــه هــدف مدنظــر خــود نیــز 
ــرای  می رســند. مســئوالن برگــزاری نمایشــگاه خشــکبار برنامــه مشــخص و ویــژه خــود ب
ــا مــورد حمایــت انجمن هــای  ــد ت ــن نمایشــگاه را اعــام و اطــاع رســانی کنن برگــزاری ای
ــر اینکــه در  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــرد. عزت آبادی پ ــرار گی ــدگان ق پســته و خرمــا و ســایر صادرکنن
دعــوت از مدعویــن شــرکت کننده در نمایشــگاه بایــد تشــخیص درســت و ســپس حضــور 
شایســته وجــود داشــته باشــد، تصریــح کــرد: ارایــه خدمــات توســط یــک شــرکت خدمــات 
گردشــگری منصــف و بــا کمتریــن قیمــت در کنــار برگــزاری نمایشــگاه خشــکبار می توانــد 
بســیار تاثیرگــذار باشــد. عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق کرمــان در بخــش دیگــری بــا انتقــاد 
ــار داشــت: ایــن بســته بســیار ناقــص اســت   از بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی اظه
و در همــه مباحــث اقتصــادی مطــرح شــده در دولــت، نــگاه بــه بخــش خصوصــی در ســطح 

پاییــن قــرار دارد و دولــت تاکیــد می کنــد کــه بخــش خصوصــی توانمنــد نیســت.

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از توقــف شــماره گذاری 
15 مــدل از خودروهــای تولیــدی کشــور بــه دلیــل رعایــت نکــردن اســتانداردهای 
زیســت محیطی خبــر داد. دکتــر ســعید متصــدی افــزود: بــر اســاس مصوبــه اســفندماه 
ــزرگ  ــوان »برنامــه کاهــش آلودگــی هــوا در 8 کانشــهر ب ــا عن ســال 90 هیئــت دولــت ب
کشــور«، شــرکت های تولیدکننــده خودروهــای پایــه گازســوز و دوگانه ســوز مکلــف بودنــد از 
ابتــدای ســال 95 اســتاندارد آالیندگــی یــورو 4 را در تولیــد محصــوالت خــود رعایــت کننــد. 
 وی افــزود: بــر اســاس آزمون هــای بــه عمــل آمــده 15 مــدل از خودروهــای پایــه گازســوز 
و دوگانه ســوز تولیــدی در کشــور از شــرکت های ایران خــودرو، بهمــن موتــور، پــارس 
ــن اســاس  ــر ای ــد و ب ــت کنن ــن اســتاندارد را رعای ــاد نتوانســتند ای خــودرو، ســایپا و زامی
ــه  ــا را ب ــن خودروه ــماره گذاری ای ــف ش ــتور توق ــت دس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
)XU7 بــا موتــور( CNG پلیــس راهــور ناجــا صــادر کــرد. از شــرکت ایــران خــودرو ســمند 

 )XU5 ــور ــا موت ــژو 206 اس دی CNG )ب ــور XU7(، پ ــا موت ــورن CNG )ب ــمند س  س
 CNG 90 تنــدر ،)XU7 بــا موتــور( CNG پــژو پــارس ،)XU7 بــا موتــور( CNG 405 پــژو 
و وانــت پیــکان CNG )بــا موتــور OHV(، از شــرکت بهمــن موتــور وانــت مــزدا تــک کابیــن 
ــن از  ــد. همچنی ــا بوده ان ــن خودروه ــی از ای ــن CNG بخش ــزدا دو کابی ــت م CNG و وان
گــروه پــارس خــودرو نیســان پیــکاپ دوکابیــن CNG و تنــدر CNG 90، از گــروه ســایپا 
ســایپا CNG 132 و ســایپا CNG 131 و از گــروه زامیــاد وانت نیســان )CNG )Z24 ســایر 

خودروهایــی بودنــد کــه شــماره گذاری آن هــا متوقــف شــده اســت.

وزیــر نفــت بــا تشــریح دالیــل تغییــرات جدیــد در هیئــت مدیره شــرکت نفــت از مدیــران 80 
ســاله امــا خــاق، بــه عنــوان مدیرانــی جــوان یــاد کــرد و گفــت: تولیــد نفــت ایــران حتــی بــا 
ســقوط قیمت هــا بــه 20 دالر کاهــش نمی یابــد. بیــژن زنگنــه در مراســم تودیــع و معارفــه 
مدیــر عامــل شــرکت نفــت بــا بیــان اینکــه در طــول دوران مدیریــت رکن الدیــن جــوادی، 
مدیــر عامــل ســابق شــرکت نفــت گاز فازهــای 12، 15، 16 و 17 و همچنیــن بخشــی از فــاز 18 
بــا گاز فازهــای 6، 7 و 8 وارد شــبکه سراســری شــده، گفــت: پیش بینــی می شــود تــا پایــان 
ســال جــاری هــم فــاز 19، 20 و 21 پــارس جنوبــی در مــدار بهره بــرداری قــرار گیرنــد. وزیــر 
نفــت بــا اشــاره بــه ابــاغ اساســنامه جدیــد شــرکت ملــی نفــت ایــران از تغییــرات جدیــد در 
هیئــت مدیــره نفــت خبــر داد و تصریــح کــرد: پیــش از ایــن تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره 
13 نفــر بــود کــه 9 عضــو اصلــی و 4 عضــو علــی البــدل را شــامل می شــد؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه بــر اســاس اساســنامه جدیــد تعــداد اعضــا 9 نفــر اســت کــه 7 عضــو اصلــی و 
ــدرک  ــد دارای م ــه اعضــا بای ــه هم ــن اینک ــدل را شــامل می شــود؛ ضم ــی الب 2 عضــو عل
کارشناســی ارشــد بــه بــاال باشــند. ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا بیــان اینکــه کــم کــردن 4 
عضــو از هیئــت مدیــره نفــت کار ســختی بــود، اظهــار داشــت: جــوادی از مدت هــا قبــل بــه 
ــه ادامــه حضــور در هیئــت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران  دلیــل فشــار کاری حاضــر ب
نبــود. ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه براســاس قانــون جدیــد، شــرکت ملــی نفــت 
ایــران بایــد بــرای انجــام هــر گونــه فعالیتــی از وزارت نفــت کســب اجــازه کنــد، بیــان کــرد: 

مدیــر عامــل جدیــد شــرکت نفــت بــه خوبــی از دغدغه هــای صنعــت نفــت باخبــر اســت.

کرمان ساالنه 3000 میلیارد تومان از فروش خشکبار 
درآمد دارد

افزایش قاچاق چای
یــق تولیــد داخــل تامیــن می شــود و 80 درصــد نیــاز کــه بایــد از چــای خارجــی  کمتــر از 20 درصــد از نیــاز کشــور بــه چــای خشــک از طر
ییــس ســازمان چــای، بیــش از نیمــی از آن از مبــادی غیــر رســمی و بــه صــورت قاچــاق وارد می شــود کــه بــه  تامیــن شــود بــه گفتــه ر

نظــر می رســد میــزان آن افزایــش پیــدا کــرده اســت.

در قاب تصویر

 توقف شماره گذاری 15 خودرو
 در کشور

 نفت ۲0 دالر هم شود 
تولید کاهش نمی یابد

اقتصاد روز

کوتاه از اقتصاد

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

هاکوپیان هیچ مشکلی ندارد
ــال  ــان در س ــاک  هاکوپی ــد پوش    برن

سرویس  اقتصاد
 دامون رشیدزاده

1349 توســط ســومبات  هاکوپیــان 
بنیانگــذاری شــد.  هاکوپیــان در طــی 45 ســال توانســته 
اســت در بخــش طراحــی، مدســازی و تولیــد، در حیطــه 
خدمــات فــروش و پــس از فــروش، فعالیت هــای 
خــود را در ســطح اســتانداردهای اروپایــی مطــرح کنــد. 
ایــن واحــد در حــال حاضــر دارای بیــش از 400٫000 
مشــترک ثابــت در داخــل و خــارج از کشــور اســت. برند 
ــی  ــنواره مل ــن جش ــال 1392 در دهمی ــان در س  هاکوپی
ــد  ــوان یکــی از 100 برن ــه عن ــران ب ــت ای ــان صنع قهرمان
برتــر ایــران شــناخته شــد. هاکوپیــان موفــق بــه دریافت 
بیــش از 30 جایــزه بیــن  المللــی و 2 جایــزه ملــی شــده 
ــره ای در  ــا ایجــاد 22 فروشــگاه زنجی ــک ب اســت و این
سراســر ایــران طراحــی سیســتم مشــتری مداری نویــن، 
توســعه بخش هــای طراحــی تولیــد و توزیــع بــا ایجــاد 
دو کارخانــه تولیــد کــت و شــلوار کاســیک و اســپرت و 
یــک کارخانــه تولیــد پیراهــن و نیــز همــکاری بــا 
دانشــگاه های ایــران در رابطــه بــا آمــوزش ایــن رشــته از 
طریــق تدریــس و نشــر کتــاب و برقــراری و حفــظ ارتباط 
ــت  ــاد فرص ــب ایج ــی موج ــد اروپای ــز م ــه مراک ــا کلی ب
ــته  ــن رش ــرمایه گذاری در ای ــه س ــدان ب ــرای عاقه من ب
ــانه های  ــری در رس ــش خب ــدی پی ــت. چن ــده اس گردی
ــاک  ــول پوش ــن غ ــتگی ای ــر ورشکس ــی ب ــازی مبن مج
ایــران منتشــر شــد. بــه همیــن منظــور بــا روابــط 
عمومــی شــرکت  هاکوپیــان تمــاس گرفتیــم تــا از چنــد 

و چون این خبر آگاه شویم. 
روابــط عمومــی شــرکت  هاکوپیــان در پاســخ بــه 
شــایعات مطــرح شــده، اعــام کــرد: ورشکســتگی 
اســت  بی اســاس  شــایعه ای  شــرکت  هاکوپیــان 
ــی منتشــر شــده.  ــا چــه هدف ــه مشــخص نیســت ب ک
ــت در  ــابقه فعالی ــال س ــا 45 س ــان ب ــی  هاکوپی کمپان
ــش  ــکلی در بخ ــچ مش ــون هی ــاک هم اکن ــوزه پوش ح
تولیــد نــدارد و بــدون هیــچ حمایــت دولتــی تاکنــون بــه 

کار خــود ادامــه داده اســت. 
درخصــوص ایــن فضاســازی بــه طــور حتــم بــا شــکایت 
از افــرادی کــه ایــن مطالــب را منتشــر کرده انــد، قضیــه 

را پیگیــری خواهیــم کــرد. 
ــا  ــوال م ــه س ــخ ب ــان در پاس ــی  هاکوپی ــط عموم رواب
ــی  ــدن نمایندگ ــته ش ــا بس ــرو ی ــل نی ــر تعدی ــی ب مبن
ایــن شــرکت اعــام کــرد: هیــچ تعدیــل نیــرو یــا بســته 
شــدن نمایندگــی در  هاکوپیــان صــورت نگرفتــه اســت. 
این گونــه بــه نظــر می رســد تعطیلــی کارخانــه ارج 
ــوه  ــد جل ــرای ب ــده ای ب ــده ع ــبب ش ــی آن س و حواش
دادن اوضــاع اقتصــادی ایــران دســت بــه انتشــار چنیــن 
ــب از  ــورد مناس ــت برخ ــه الزم اس ــد ک ــایعاتی بزنن ش
ــا ایــن افــراد صــورت گیــرد. ســوی مقامــات مســئول ب

اوضاع وخیم سفره های آبی
مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا اعــام کاهــش 
ــاع  ــا، اوض ــوی و روان آب ه ــای ج ــادار ریزش ه معن
ذخایــر زیرزمینــی آبــی شــور را وخیــم دانســت. 
اســامی شــورای  مجلــس  پژوهش هــای   مرکــز 
مســایل اساســی بخــش آب را در قالــب گزارشــی 
ایــن  زیربنایــی  مطالعــات  دفتــر  بررســی کــرد. 
مرکــز بــا بیــان ایــن مطلــب کــه آمــار و ارقــام 
از  حاکــی  آب کشــور  منابــع  بــه  مربــوط  اخیــر 
آب  روان  و  جــوی  ریزش هــای  معنــادار  کاهــش 
اســت، افــزود: بررســی وضعیــت موجــود بخــش 
آب بیانگــر آن اســت کــه منابــع آب تجدیدشــونده 
بلندمــدت کاهــش  متوســط  بــه  نســبت  کشــور 
آمارهــا  آن،  بــر  عــاوه  اســت.  یافتــه   معنــاداری 
ــد  ــتر از 70 درص ــه بیش ــد ک ــان می دهن ــام نش و ارق
منابــع آب تجدیدشــونده کشــور اســتحصال و مصــرف 
می شــود. در کنــار ایــن موضــوع وضعیــت وخیــم 
ــت بوم های  ــی زیس ــی و بعض ــفره های آب زیرزمین س
آبــی در کشــور و بــروز مناقشــات محلــی همگــی 
ــن  ــد. ای ــر وجــود بحــران آب در کشــور دارن ــت ب دالل
گــزارش می افزایــد: بــا توجــه بــه بحــران آب موجــود 
 در کشــور و همچنیــن پیش بینــی تــداوم ایــن بحــران

برنامه ریزی هــای  در  جهت گیری هــا  تغییــر  لــزوم 
نظــر می رســد.  بــه  بخــش آب، کامــا ضــروری 
برنامه ریزی هــا  در  بایــد  کــه  اصلــی  محورهــای 
قــرار  توجــه  مــورد  آب  بخــش  سیاســت های  و 
ــدار  ــعه پای ــر، توس ــی موث ــد از حکمران ــد، عبارتن گیرن
 مشــارکت ذی نفعــان و ذی مدخــان، اقتصــاد آب

مدیریــت تامیــن و عرضــه، آب هــای غیرمتعــارف 
بازیافــت و پژوهــش، فنــاوری و آمــوزش.

آمادگی نیروگاه های خصوصی 
استان یزد برای تابستان ۹5

نیروگاه هــای خصوصــی اســتان یــزد در جلســه ای 
آمادگــی خــود را بــرای ورود بــه تابســتان 95 و عبــور 
ــر  ــد. مدی ــام کردن ــای آن اع ــدون خاموشــی از گرم ب
عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد در جلســه ای 
ــا  ــزد ب ــای خصوصــی اســتان ی ــران نیروگاه ه ــا مدی ب
ــار  ــرق اســتان اظه ــد ب ــت کان تولی ــه وضعی اشــاره ب
ــد گازی  ــدن دو واح ــدار آم ــه م ــود ب ــا وج ــت: ب داش
نیــروگاه تابــان در اســفند 94 و یــک واحــد بخــار 
نیــروگاه ســرو اردکان در اردیبهشــت 95 جمــع قــدرت 
نصب شــده نیروگاهــی اســتان بــه 2450 مــگاوات 
رســیده اســت. محمدحســن صبــاغ زادگان ادامــه داد: 
نیروگاه هــای اســتان در ســال 94 بالــغ بــر 10 میلیــارد 
کیلــووات ســاعت تولیــد انــرژی الکتریکــی داشــته اند 
ــد  ــد رش ــته آن 13 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ک
داشــته اســت. وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای تدویــن 
ــه  ــزود: هم ــتان 95 اف ــایی تابس ــرای پیک س ــده ب ش
ــا  ــمت تقاض ــار در س ــش پیک ب ــرای کاه ــا ب تاش ه
بــه کار گرفتــه شــده اســت و انتظــار داریــم نیروگاه هــا 
ــار  ــرای تولیــد در زمان هــای پیک ب آمادگــی کامــل را ب

تابســتان داشــته باشــند.

حتما بخوانید!
3هاکوپیان هیچ مشکلی ندارد یکشنبـــــه  30 خردادماه 1395

ـــمـــاره 182 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع یخچال در بازار )تومان(

ساید بای ساید29 فوت 
سفید جنرال الکتریک      

ساید بای ساید 25 فوت 
8,800,000سفید جنرال الکتریک    

ساید بای ساید31 فوت  
 6,770,000ال جی 

ساید بای ساید 31 فوت 
  5,710,000پایونیر ال جی 

ساید بای ساید 25فوت 
2503,870,000 اسنوا     

ساید بای ساید 27 فوت 
 5,200,000اسنوا 

یخچال فریزر 32 فوت 40 
3,545,000سینجر   

10,190,000

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان خبر داد:
بهره برداری و کلنگ زنی 6 پروژه عمرانی در منطقه 8 اصفهان
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ــتان  ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
اصفهــان گفــت: تمایــل مــردم بــرای کمــک بــه کــودکان 
ــد کمــک  ــه نیازمن ــی ک ــر اســت؛ در حال ــم کمت غیریتی
ــع ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ  بیشــتری هســتند. ب

حمیدرضــا شــیران بــا اشــاره بــه اینکــه کمیتــه امــداد 
96 هــزار خانــوار تحــت پوشــش دارد، اظهــار کــرد: 45 
درصــد ایــن تعــداد، یعنــی حــدود 43 هــزار خانــوار از 

ــتند. ــام هس ــای ایت خانواده ه
  یتیم بدون حامی نداریم

ــزار و 891  ــر 7 ه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــداد  ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــال تح ــر 18 س ــم زی یتی
ــزار  ــال حاضــر 42 ه ــت: در ح ــرار دارد، گف ــان ق اصفه
ــی  ــدون حام ــم ب ــود دارد و یتی ــتان وج ــی در اس حام

ــم. نداری
  19 هزار خانوار تحت پوشش

ــتان  ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــوار تحــت  ــه 19 هــزار خان ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
تامیــن  پوشــش  تحــت  امــداد  پوشــش کمیتــه 
اجتماعــی نیــز قــرار دارنــد، اضافــه کــرد: سیســتم های 
تحــت  ایتــام  تعــداد  می شــود  باعــث  حمایتــی 
ــران 18  ــی پس ــود؛ از طرف ــر ش ــه کمت ــش کمیت پوش
ــت  ــوز نباشــند از حمای ــه دانش آم ــی ک ســاله در صورت
طــرح اکــرام ایتــام خــارج می شــوند؛ امــا ایتــام 
ــرام ــان ازدواج تحــت پوشــش طــرح اک ــا زم ــر ت  دخت

 هستند.

  کمک 18 میلیارد تومانی به ایتام
شــیران بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته از ســوی 
ــام کمــک شــده  ــه ایت ــان ب ــارد توم ــان، 18 میلی حامی
ــاه 173  ــم در م ــر یتی ــی ه ــط دریافت ــت و متوس اس
هــزار تومــان اســت، تصریــح کــرد: هــر ســاله بیــن 5 

تــا 7 هــزار نفــر حامــی در طــرح اکــرام ایتــام شــرکت 
می کننــد؛ امــا از طرفــی بــا ریــزش حامیــان نیــز 
روبــه رو هســتیم؛ زیــرا برخــی از حامیــان فقــط بــرای 
مدتــی محــدود در طــرح شــرکت می کننــد؛ البتــه ایــن 

ــت. ــد اس ــدود 15 درص ــش در ح کاه

  هفته اکرام ایتام و نیازمندان
ایتــام  اکــرام  هفتــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   وی 
و نیازمنــدان از 15 تــا 21 مــاه رمضــان در اســتان اجــرا 
خواهــد شــد، افــزود: خوشــبختانه در زمینــه ســبد کاال 
فقــط حامیــان طــرح اکــرام مبلــغ 300 میلیــون تومــان 

بــه اطعــام ایتــام نیازمنــد کمــک کردنــد.
  طرح محسنین

ــتان  ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
اصفهــان بــا اشــاره بــه طــرح محســنین گفــت: در ایــن 
طــرح، کــودکان نیازمنــد غیریتیــم تحــت پوشــش قــرار 
ــاز  ــه آغ ــت ک ــال اس ــرح دو س ــن ط ــد و ای می گیرن
شــده و حــدود 7 هــزار و 500 خانــواده تحــت پوشــش 
ایــن طــرح هســتند؛ امــا 35 هــزار خانــوار تحــت 

ــد. ــرار نگرفتن پوشــش ق
  کمک به کودکان نیازمند غیریتیم

ــی  ــل چندان ــردم تمای ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیران ب ش
ــد ــم ندارن ــد غیریتی ــودکان نیازمن ــه ک ــک ب ــرای کم  ب
ــون  ــارد و 600 میلی ــته 4 میلی ــال گذش ــه داد: س ادام
ــنین  ــرح محس ــد ط ــراد نیازمن ــاب اف ــه حس ــان ب توم
واریــز شــده اســت؛ در حالــی کــه فرزنــدان زنــان 
فرزنــدان  مطلقــه،  زنــان  خانــوار،  سرپرســت 
 زندانیــان، کودکانــی کــه پــدر از کار افتــاده دارنــد 
و کــودکان مبتــا بــه بیماری هــای صعــب  االعــاج 
ــاز  ــتری نی ــک بیش ــه کم ــه ب ــتند ک ــاری هس  از اقش

دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان:

همه نیازمندان، یتیم نیستند

ــت:  ــان گف ــهر اصفه ــورای ش ــران ش ــیون عم ــس کمیس ریی
ــی  ــه آب مصنوع ــرح چرخ ــرای ط ــده ب ــف ش ــدوده تعری مح
زاینــده رود، پــارک نــاژوان تــا پــل شهرســتان بــود کــه 
مطالعــات صــورت گرفتــه، عملــی بــودن آن را بــه دلیــل نیــاز 
بــه تغییراتــی توجیه پذیــر نشــان نمی دهــد. عبدالرســول 

طرح هــای  بــه  اشــاره  بــا  جان نثــاری 
ــت: در  ــده رود گف ــای زاین ــنهادی احی پیش
ــران شــورای  ــر کمیســیون عم جلســه اخی
ــان  ــنهادی کارشناس ــرح پیش ــهر، دو ط ش
ــد  ــی ش ــده رود بررس ــای زاین ــاره احی درب
ــداری آب در  ــود مق ــوع اول وج ــه موض ک
ــه صورتــی کــه  ــدن آن ب ــه و چرخان رودخان
ــه  ــاره ب ــه باالدســت متصــل شــود و دوب ب
ــرح دوم  ــود و ط ــد، ب ــهر برس ــی ش خروج

موضــوع نحــوه احیــای رودخانــه و مقــدار آب مــورد نیــاز بــرای 
اینکــه رودخانــه از نظــر مــردم زنــده و پایــدار باشــد و بررســی 

ــود.  ــوع ب ــن موض ــرای ای ــن آب ب ــن ای ــوه تامی نح
ــاوره  ــرکت های مش ــی از ش ــه، یک ــن زمین ــزود: در ای وی اف

ــا حضــور  ــه ب ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــی انجــام داده ک مطالعات
کارشناســان ایــن شــرکت در کمیســیون عمــران مــورد بحــث 
و بررســی قــرار گرفــت. عضــو شــورای شــهر اصفهــان در ادامــه 
ــه  ــرای چرخ ــرد: اج ــح ک ــی تصری ــن بررس ــه ای ــاره نتیج درب
آب مصنوعــی در زاینــده رود نیازمنــد تجهیــزات جالــب توجــه 
اســت؛ همچنیــن میــزان تبخیــر و نفــوذ 
ــب  ــه موج ــن رودخان ــه زیری ــه الی آب ب
ــم  ــد حج ــور نیازمن ــرح مذک ــود ط می ش

ــد.  ــادی از آب باش زی
رییــس کمیســیون عمــران شــورای شــهر 
بســتر  ایزوله ســازی  دربــاره  اصفهــان 
ــوذ آب  ــری از نف ــرای جلوگی ــه ب رودخان
ــل  ــه دلی ــن کار ب ــرد: ای ــح ک ــز تصری نی
صدمــات زیســت محیطی، اجراشــدنی 
نیســت؛ اگــر ایــن کار صــورت گیــرد، بــه دلیــل ایجــاد 
ــت  ــال نشس ــن، احتم ــتر زمی ــای بس ــن بافت ه ــه بی فاصل
ــه افزایــش  ســاختمان ها، پل هــا و ســازه های اطــراف رودخان

ربیــع می یابــد. 

 رییس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان عنوان کرد:
توجیه ناپذیری علمی و عملی چرخه آب مصنوعی زاینده رود

سوغات عراق به اصفهان رسید
مســئول اداره پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان 
ــان  ــوا در اصفه ــت ه ــت کیفی ــت: در حــال حاضــر وضعی گف
ــا  ــد ب ــن رون ــرای گروه هــای حســاس اســت و ای ناســالم ب
اندکــی کاهــش دوبــاره از روز دوشــنبه ادامــه پیــدا می کنــد. 
ــار کــرد: طــی دو روز گذشــته گــرد  حســن خدابخــش اظه
ــان  ــرب، اســتان اصفه ــی از غ ــع عراق ــار حاصــل از منب و غب
را تحــت تاثیــر قــرار داده و امــروز مرکــز اســتان و تــا نیمــه 
شــرقی بــه غیــر از شــرقی ترین مناطــق اســتان را فراگرفتــه 
از  اوایــل یکشــنبه  و  اواخــر شــنبه  افــزود:  اســت. وی 
میــزان گــرد و غبــار کاســته شــده؛ امــا دوبــاره از اواخــر روز 
یکشــنبه مــوج جدیــدی از گــرد و غبــار وارد اســتان خواهــد 
شــد و دوبــاره غــرب و مرکــز اســتان را درگیــر خواهــد 
کــرد. خدابخــش خاطرنشــان کــرد: حداکثــر دمــای هــوای 
اصفهــان در 24 ســاعت آینــده، 35 و در همیــن مــدت زمــان 
ــد  ــانتیگراد خواه ــه س ــه 18 درج ــا ب ــزان دم ــن می کمتری
ــا 40  ــک ب ــور و بیابان ــدت خ ــن م ــن در ای ــید؛ همچنی رس
ــا 5  ــت ب ــن و میاندش ــن و بویی ــانتیگراد گرم تری ــه س درج
ــود. ــد ب ــن نقطــه اســتان خواه درجــه ســانتیگراد خنک تری

پرخوری در ماه رمضان سبب 
بیماری های گوارشی می شود

رییــس دانشــکده تغذیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گفــت: هــر ســال پــس از مــاه رمضــان افــراد افزایــش وزن 
ــی  ــای گوارش ــا بیماری ه ــف ی ــه ضع ــا ب ــد ی ــدا می کنن پی
دچــار می شــوند کــه پرخــوری و بدخــوری دلیــل ایــن 

ــوارض اســت.  ع
ــاه  ــی م ــم غذای ــت: رژی ــار داش ــاری اظه ــن انتظ محمدحس
ــاوت  ــادی، تف ــرایط ع ــراد در ش ــم اف ــا رژی ــد ب ــان نبای رمض
ــه ای  ــادت تغذی ــی ع ــر ناگهان ــه تغیی ــرا ک ــد؛ چ ــته باش داش
بســیار خطرنــاک اســت. وی بیــان داشــت: هر ســال پس از 
مــاه رمضــان افــراد افزایــش وزن پیــدا می کننــد یا بــه ضعف 
ــوری  ــه پرخ ــوند ک ــار می ش ــی دچ ــای گوارش ــا بیماری ه  ی

و بدخوری دلیل عمده این عوارض است. 
بنابرایــن مــواد غذایــی چــون گوشــت،  مــرغ، ماهــی،  لبنیــات 
ــخص  ــی ش ــم غذای ــم رژی ــمت اعظ ــد قس ــبزی ها بای  و س

را تشکیل دهد. 
رییــس دانشــکده تغذیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
اعــام کــرد: مصــرف تمــام مــواد غذایــی بایــد روی اصــول 
و برنامــه باشــد؛ مثــا مصــرف زیــاد لبنیــات بــدون مصــرف 
ــه میــزان کافــی،  احتمــال ایجــاد ســنگ های مجــاری  آب ب
ادراری را بســیار افزایــش می دهــد. همچنیــن مصــرف 
مــواد پروتئینــی )گوشــت،  مــرغ، ماهــی(  بــه تنهایــی کافــی 
نیســت؛ بلکــه در کنــار آن هــا بایــد از ســبزیجات،  ســاالد،  آب 
ــود  ــری ش ــت جلوگی ــا از یبوس ــرد ت ــتفاده ک ــات اس  و حبوب
ــی  ــای پروتئین ــرف غذاه ــه مص ــت ک ــر داش ــد در نظ و بای

باعــث تشــنگی می شــود.

اخبار کوتاه 

برنامه ریزی درست راه غلبه بر کمبود 
آب کشاورزی در اصفهان

گفــت:  اصفهــان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
برنامه ریــزی درســت تنهــا راه غلبــه بــر کمبــود آب کشــاورزی 
در اصفهــان اســت. قــدرت هللا قاســمی اظهــار داشــت: مکانیــزه 
شــدن بیشــتر صنایــع کشــاورزی و دامپــروری بــا اســتفاده از 
وســایل جدیــد در مراحــل مختلــف، گامــی موثــر در پیشــرفت 

ــت.  ــروری اس ــاورزی و دامپ کش
 وی بیــان داشــت: امیــد داریــم بــا اصــاح نــوع کشــت 
ــت آب  ــدر رف ــاری از ه ــد آبی ــای جدی ــازی روش ه و پیاده س
ــد  ــتگاه های جدی ــتفاده از دس ــا اس ــاورزی و ب ــت کش در صنع
و سیســتم مدیریــت روز، راندمــان تولیــد در بخــش کشــاورزی 
را افزایــش دهیــم. رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان 
بــه بررســی بعضــی مشــکات موجــود بــر ســر راه این ســازمان 
افــزود: کمبــود آب کشــاورزی، مهم تریــن  و  اشــاره کــرد 
ــزی  ــا برنامه ری ــه ب ــت ک ــش روی ماس ــکل پی ــش و مش چال
درســت می تــوان بــر ایــن مشــکل غلبــه کــرد. مــا تمــام تــاش 
خــود را در خصــوص تامیــن آب کشــاورزی انجــام می دهیــم.

 راه اندازی 5 مرکز یادگیری محلی
 در چهارمحال و بختیاری

 کارشــناس موضوعــی مراکــز یادگیــری محلــی آمــوزش 
و پــرورش اســتان چهارمحــال و بختیــاری از راه انــدازی 5 
ــر داد.  ــاری خب ــال  ج ــد در س ــی جدی ــری محل ــز یادگی مرک
مســلم فتاحــی در ارتبــاط بــا اجــرای طــرح فعال ســازی 
ــار کــرد: ایــن مراکــز  ــی در اســتان اظه مراکــز یادگیــری محل
بــه منظــور ارایــه آموزش هــای مختلــف از جملــه ســوادآموزی 
ــال 94، 4  ــه در س ــان اینک ــا بی ــوند. وی ب ــدازی می ش راه ان
ــح  ــدازی شــد، تصری ــی در اســتان راه ان ــری محل ــز یادگی مرک
ــک  ــردگان، ی ــتان ل ــز در شهرس ــداد دو مرک ــن تع ــرد: از ای ک

ــد. ــرار دارن ــگ ق ــز در کوهرن ــک مرک ــز در اردل و ی مرک

 واگذاری خدمات هویتی یزدی ها
 به بخش غیردولتی

مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان یــزد، ســید محمــد طباطبایــی در 
ایــن رابطــه تصریــح کــرد: عــاوه بــر ارایــه خدمــات ثبــت  احــوال 
ــت، در ســال گذشــته  ــر پیشــخوان دول ــه 12 دفت ــزد ب در شــهر ی
 خدمــات ایــن ارگان در شهرســتان های اردکان، تفــت، میبــد

ابرکوه و مهریز به بخش غیردولتی واگذار شد. 
ــن از  ــود، همچنی ــرده ب ــفر ک ــاد س ــتان بهاب ــه شهرس ــه ب وی ک
واگــذاری خدمــات هویتــی بــه بخــش خصوصــی و دفتــر 
ــراز  ــر داد و اب ــاری خب ــال ج ــاد در س ــت در بهاب ــخوان دول پیش
ــای  ــه نیازه ــه ب ــا توج ــاری ب ــال ج ــه در س ــرد ک ــدواری ک امی
ســخت افزاری و مالــی ثبــت احــوال، زمینــه ارایــه بهتــر خدمــات 
بــه شــهروندان و اتمــام زودتــر از موعــد طرح هــای صــدور کارت 

ــود. ــم ش ــال فراه ــنامه بزرگس ــی و شناس ــمند مل هوش

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان  علی آقا نساجی دادخواستی به خواسته:مطالبه وجه به 
طرفیت میر جمال کاهانی خرو شاهی به مجتمع شوراهای حل اختاف آران 
از ارجاع به شعبه 2 شورای حل اختاف به کاسه  وبیدگل   تقدیم  که پس 
880/94ثبت وبرای تاریخ 95/5/10ساعت17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از آنجا که خوانده فوق الذکرمجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ 
تا  نامبرده میتواند  می گردد که دروقت در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا 
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به دفتر 
شورا مراجعه نمایید. انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت 

عدم حضور شوراتصمیم مقتضی اتخاذ  خواهد نمود  . 
مسئول دفتر شعبه2 شورای حل اختاف آران وبیدگل   م الف   13/2/95/156  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان  علی آقا نساجی دادخواستی به خواسته:مطالبه وجه به 
طرفیت میثم کوشا فرد –مسعود خسروی کاکاوند  به مجتمع شوراهای حل 
اختاف آران بیدگل   تقدیم  که پس از ارجاع به شعبه 2 شورای حل اختاف 
تعیین  95/5/10ساعت19 وقت رسیدگی  تاریخ  وبرای  به کاسه 886/94ثبت 
ماده  تجویز  به  لذا  بوده  المکان  الذکرمجهول  فوق  خوانده  آنجا که  از  گردیده 
مراتب  مدنی  امور  در  وانقاب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  73قانون 
ضمنا  شوند  حاضر  دادرسی  جلسه  در  دروقت  می گردد که  اباغ  نامبرده  به 
نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم به دفتر شورا مراجعه نمایید. انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب 

شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ  خواهد نمود  . 
مسئول دفتر شعبه2 شورای حل اختاف آران وبیدگل   م الف   13/2/95/155  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان  علی آقا نساجی دادخواستی به خواسته:مطالبه وجه به 
طرفیت محمد قادری نوش آبادی ومهدی حامدیان به مجتمع شوراهای حل 
اختاف آران وبیدگل   تقدیم  که پس از ارجاع به شعبه 2 شورای حل اختاف 
رسیدگی  وقت  95/5/10ساعت18:30  تاریخ  وبرای  884/94ثبت  کاسه  به 
به تجویز  لذا  بوده  المکان  الذکرمجهول  آنجا که خوانده فوق  از  تعیین گردیده 
ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی مراتب 
ضمنا  شوند  حاضر  دادرسی  جلسه  در  دروقت  می گردد که  اباغ  نامبرده  به 
نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم به دفتر شورا مراجعه نمایید. انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب 

شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ  خواهد نمود  . 
مسئول دفتر شعبه2 شورای حل اختاف آران وبیدگل   م الف   13/2/95/154  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
وجه  خواسته:مطالبه  به  دادخواستی  نساجی  آقا  علی  خواهان   اینکه  به  نظر 
به طرفیت محمد قادری نوش آبادی ومهدی حامدیان به مجتمع شورای حل 
اختاف آران وبیدگل   تقدیم  که پس از ارجاع به شعبه 2 شورای حل اختاف 
رسیدگی  وقت  95/5/10ساعت18:30  تاریخ  وبرای  884/94ثبت  کاسه  به 
به تجویز  لذا  بوده  المکان  الذکرمجهول  آنجا که خوانده فوق  از  تعیین گردیده 
ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی مراتب 
ضمنا  شوند  حاضر  دادرسی  جلسه  در  دروقت  می گردد که  اباغ  نامبرده  به 
نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم به دفتر شورا مراجعه نمایید. انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب 

شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ  خواهد نمود  . 
مسئول دفتر شعبه2 شورای حل اختاف آران وبیدگل   م الف   13/2/95/154  

آگهی مفقود شدن سند مالکیت 
آقای سید محمد عباس زاده  به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت 
وامضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت 

از ششدانگ یک قطعه زمین  به شماره 4فرعی مفروز ومجزی شده از پاک 
1286 اصلی واقع دربخش سه حوزه ثبتی آران وبید گل که در صفحه 502دفتر 
ثبت  آرانی  زاده   عباس  محمد  سید  آقای  نام  5906به  ذیلشماره   67اماک 
وسند مالکیت دفتر چه ای به شماره 884980صادر وتسلیم گردیده است در 
اثر سرقت مفقود واینک در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده ومعامله 
نامه  دیگری صورت نگرفته است لذا طبق تبصره یک اصاحی ماده 120آیین 
به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  تاهرکس  شود  می  آگهی  مراتب  ثبت  قانون 
ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی 
تا10روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت 
ارائه کننده  به  وسند معامله تسلیم نماید تامراتب صورت مجلس واصل سند 
صورت  در  یا  نگردد  واصل  مقرراعتراضی  مهلت  ظرف  وچنانچه  مسترد گردد 
المثنی سند مالکیت مذبور  صادر وبه متقاضی  اعتراض اصل سندارائه نشود 

تسلیم خواهد شد .
رئیس اداره ثبت اسناد واماک آران وبید گل -عباس عباس زادگان -م الف 

5/22/95/171
آگهی ابالغ 

محمد  علی  فرزند  اسامیان   احسان  آقای  می گردد    اعام  وسیله  بدین 
وجه  برمطالبه   مبنی  مهدیخان  فرزند  رحیمی  فردین  به طرفیت  دادخواستی 
در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق اباغ می گردد تادر تاریخ 
اول شورای حل  در شعبه  رسیدگی  18جهت  چهار شنبه ساعت  95/4/30روز 
اختاف آران وبیدگل حاضر شود ضمنا حهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید 
رئیس  شعبه اول شورای حل اختاف آران وبیدگل.م الف 5/22/95/169

آگهی ابالغ رای
کاسه پرونده : 355/94 شماره دادنامه : 141 تاریخ رسیدگی : 95/3/9 مرجع 
رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل خواهان : علی 
محمد ناظمی آران و بیدگل – خ امام خمینی )ره( کوچه والیت هفتم خوانده 
المکان(  االنبیاء خشکبار حسینی )مجهول  قائم  بهامین – کنارک – خ  لیا   :
شرکت فرش نگین هزار مسجد مشهد – کاشان – خ امیر کبیر خ الغدیر پ 12 
خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
طرفیت  به  ناظمی  محمد  علی  دادخواست  خصوص  شورا((در  قاضی  ))رای 
لیا بهامین – شرکت فرش نگین هزار مسجد مشهد به خواسته مطالبه مبلغ 
عهده   94/3/31 مورخ   115418 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه   39/900/000
بانک سپه شعبه آران و بیدگل به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
از  چک  وجه  پرداخت  عدم  و گواهینامه  پرونده  محتویات  به  توجه  با  تادیه 
ناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 
95/3/9 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  احراز  با  و   95/3/9 مورخه  صورتجلسه  به شرح  شورا 
 ، مواد  و  اختاف  قانون شوراهای حل   11 ماده  به  و مستندا  دین  استصحاب 
الحاقی مصوب مجتمع تشخیص  تبصره  و  قانون تجارت  از   313 ،311  ،  310
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519، 522 از قانون 
مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت تضامنی خواندگان  دادرسی مدنی حکم  آئین 
پرداخت خسارت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  نهصد  و  میلیون  نه  و  سی 
تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه شورا ء پس از اقتصاد مهلت مقرر ظرف مدت بیست 
روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری آران و 
بیدگل است. شماره : 5/22/95/161/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه 

دوم حقوقی حوزه قضائی آران و بیدگل
آگهی ابالغ رای

کاسه پرونده : 363/94 شماره دادنامه : 148 تاریخ رسیدگی : 95/3/9 مرجع 
رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل خواهان : علی 
محمد ناظمی آران و بیدگل – خ امام خمینی )ره( کوچه والیت هفتم خوانده 
: لیا بهامین )مجهول المکان( شرکت فرش نگین هزار مسجد مشهدخواسته 
: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست علی محمد ناظمی به طرفیت لیا 
بهامین – شرکت فرش هزار مسجد مشهد به خواسته مطالبه مبلغ 39/900/000 
وجه یک فقره چک به شماره 115419 مورخ 94/4/31 عهده بانک سپه شعبه 
توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  بیدگل  و  آران 
بانک  ناحیه  از  چک  وجه  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  پرونده  محتویات  به 
 95/3/9 مورخه  رسیدگی  جلسه  در  خواهان  اظهارات  به  وباتوجه  علیه  محال 
و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند 
تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال 
ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/3/9 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختاف و مواد ، 310 ، 311، 313 
به  الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام  از قانون تجارت و تبصره 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی 
و  میلیون  نه  و  مبلغ سی  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  به محکومیت  حکم 
نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای 
اباغ قابل واخواهی در همین  از  صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
شعبه شورا ء پس از اقتصاد مهلت مقرر ظرف مدت بیست روز پس از اباغ 
است.  بیدگل  و  آران  دادگستری  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل 
شماره : 5/22/95/166/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی 

حوزه قضائی آران و بیدگل
آگهی ابالغ رای

کاسه پرونده : 351/94 شماره دادنامه : 142 تاریخ رسیدگی : 95/3/9 مرجع 
رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل خواهان : علی 
محمد ناظمی آران و بیدگل – خ امام خمینی )ره( کوچه والیت هفتم خوانده 
: لیا بهامین – کنارک – خ قائم االنبیاء خشکبار حسینی شرکت فرش نگین 
هزار مسجد مشهد – کاشان – خ امیر کبیر خ الغدیر پ 12 خواسته : مطالبه 
وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: ))رای قاضی شورا((

بهامین – شرکت  لیا  به طرفیت  ناظمی  دادخواست علی محمد  در خصوص 
فرش نگین هزار مسجد مشهد به خواسته مطالبه مبلغ 39/900/000 وجه یک 
آران و  بانک سپه شعبه  به شماره 115417 مورخ 94/2/31 عهده  فقره چک 
بیدگل به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه وباتوجه 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/3/9 و دفاعیات غیر موثر  به 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 

چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر 
ارائه  نماید  پرداخت وجه چک  از  دلیلی که حکایت  ناحیه خوانده  از  اینکه  به 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
95/3/9 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 
از قانون تجارت و   313 ،311 ،  310 ، 11 قانون شوراهای حل اختاف و مواد 
تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سی و نه میلیون و نهصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا ء پس از اقتصاد 
در  نظر خواهی  تجدید  قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  مهلت مقرر ظرف مدت 
م   /5/22/95/162  : است. شماره  بیدگل  و  آران  دادگستری  عمومی  محاکم 
الف قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی حوزه قضائی آران و بیدگل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 468/95 خواهان سعید آقابابائی  دادخواستی مبنی 
بر:الزام به انتقال سند رسمی به طرفیت زینت خدائی تودشکی تقدیم نموده 
است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/2 ساعت 10/30 صبح   
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  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 
اول 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 
شعبه45مجتمع  دفتر  مدیر  الف  8563/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فریدونی   فریدون  پرونده کاسه 363/95 خواهان  در خصوص 
مبنی بر:مطالبه چک به طرفیت جواد قربانی کهریزسنگی تقدیم نموده است 
. وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/7 ساعت 8 صبح   تعیین 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده 
واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
نیلی پور – جنب  ارباب – روبه روی مدرسه  در خیابان سجاد- اول  خیابان 
حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  57 کد  پاک   – صبا  ساختمان 
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: 8600/م الف مدیر دفتر 

شعبه13مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  بیگی   پیام  امیر  خواهان   148-95 پرونده کاسه  خصوص  در 
مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت شرکت عیاربتن ابتن تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/5/2 ساعت 4عصر   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  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 
شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختاف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد 
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: 8539/م الف مدیر دفتر شعبه42مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف اصفهان

حتما بخوانید!
توجیه ناپذیری علمی و عملی چرخه ...

یکشنبه 30 خردادماه 1395
ـــمـــاره 182 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

منیــژه  خاطــرات  بازگوکننــده  بی آینــه«  »روزهــای  کتــاب 
ــان شــهید حســین لشــکری  لشــکری، همســر سرلشــکر خلب
ــش  ــه کوش ــرش ب ــارت همس ــاله اس ــی و دوره 18 س از زندگ

گلســتان جعفریــان بــه زودی منتشــر می شــود. 
گلســتان جعفریــان نویســنده دربــاره کتــاب جدیــدش در حــوزه 
ادبیــات هنــر مقاومــت گفــت: کتــاب »روزهــای بی آینــه« شــامل 

خاطــرات منیــژه لشــکری، همســر سرلشــکر 
خلبــان شــهید آزاده حســین لشــکری از 
زندگــی اش و چگونگــی تحمــل 18 ســال 
ــت.  ــارت اس ــرش در دوره اس دوری از همس
وی ادامــه داد: ایــن کتــاب بــه روایــت 
ــردازد  ــی می پ ــگ تحمیل ــی از جن ناگفته های
ــود  ــک زن در نب ــای ی ــی انتخاب ه و چگونگ
همســرش و بــه دوش کشــیدن بــار زندگــی 
توســط دختــری 18 ســاله بــه همــراه فرزنــد 

ــه صــورت اول  ــت آن ب 4 ماهــه اش را شــرح می دهــد کــه روای
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــتانی اس ــتند داس ــب مس ــخص و در قال ش
واقعــی بــودن آن ســنگینی بــار مســتند در ایــن کتــاب بیشــتر 

ــورد. ــم می خ ــه چش ب

ــب  ــیار جال ــاب را بس ــن کت ــف ای ــل تالی ــنده مراح ــن نویس  ای
ــک  ــی ی ــور تقریب ــه ط ــاب ب ــن کت ــف ای ــت: تالی ــت و گف دانس
ســال بــه طــول انجامیــد و در ایــن مــدت بــرای خــودم 
ــا چنیــن زن قــوی و محکمــی ســر و  ــود کــه ب بســیار جالــب ب
ــای  ــودم را ج ــتم خ ــه می توانس ــه لحظ ــه ب ــتم و لحظ کار داش
ــد  ــه ح ــا چ ــاب ت ــن کت ــه ای ــاره اینک ــری درب ــم. جعف او ببین
پاســخگوی نیــاز جامعــه امــروز مــا خواهــد 
بــود، گفــت: بــه نظــر مــن کتــاب »روزهــای 
ــه  ــت و ب ــازه ای اس ــگاه ت ــه« دارای ن بی آین
ــهید  ــواده ش ــی خان ــه زندگ ــژه ای ب ــوع وی ن
بــه گونــه ای  اســت؛  پرداختــه  لشــکری 
کــه می توانــد درگیری هــای همســر ایــن 
ــه  ــش ب ــکار خــود و اطرافیان ــا اف شــهید را ب
طــرز کامــل تشــریح کنــد و اینکــه یــک زن 
چگونــه مــدت 18 ســال را بــه همراه پســرش 
در دوره اســارت همســر می گذرانــد، می توانــد بــرای خواننــدگان 
و عاقه منــدان بــه موضــوع هنــر مقاومــت جالــب توجــه باشــد؛ 
در واقــع ایــن کتــاب بــه جنــگ بــا رویکــرد متفاوتــی پرداختــه 

ــارس ــت. ف اس

انتشار کتاب خاطرات همسر خلبان شهید لشکری
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حتما بخوانید!
روزهای کم رمق سریال های ماه رمضان

  بیــش از 12 روز از مــاه مبــارک رمضــان 
سرویس فرهنگی
 هامون رشیدیان

بتــوان  شــاید  حــاال  و  می گــذرد 
ســریال های  دربــاره  منطقــی  نســبتا  قضاوتــی 
مناســبتی مــاه رمضــان داشــت؛ ســریال هایی کــه 
یکــی از جاذبه هــای مــاه رمضــان بــود و در کنــار 
می توانســت  عســل  مــاه  چــون  برنامه هایــی 
ــع آورد.  ــم جم ــرد ه ــاعت ها گ ــرای س ــا را ب خانواده ه
ــن  ــبتی ای ــریال های مناس ــال س ــان امس ــا در رمض ام
مــاه چنگــی بــه دل نــزد و نتوانســت مخاطــب را جــذب 
ــن صــورت  ــه ای ــد. در ســال های گذشــته روال کار ب کن
بــود کــه ترافیــک ســریال ها باعــث می شــد تلویزیــون 
ــرای پخــش در  ــد و بهترین هــا را ب گزینشــی عمــل کن
نظــر بگیــرد؛ گاهــی چنــان کنداکتــور ســیما از ســریال 
پــر بــود کــه ســریال ها از دم افطــار تــا نیمه هــای 
ــم پخــش می شــد و  ــه و پشــت ســر ه شــب بی وقف
خانواده هــا گاهــی مجبــور می شــدند قیــد بیــرون 
رفتــن را بزننــد تــا از قافلــه ســریال عقــب نیفتنــد؛ امــا 
ــه  ــچ وج ــه هی ــال ب ــان امس ــاه رمض ــریال های م س

شرایط سال های دور را ندارد.

   شبکه سه
پخــش  کنداکتــور  تغییــرات  و  ســیما  بی پولــی 
بــرای  مناســبی  بهانــه   ،2۰1۶ یــورو  رقابت هــای 
مســئوالن شــبکه 3 بــود تــا بی خیــال ســاخت و تولیــد 
ــرای مــاه رمضــان شــوند  ــازه و مناســبتی ب ســریالی ت

و در ســاعات مــرده تلویزیــون، مجموعــه تکــراری 
»پنجمیــن خورشــید« را روی آنتــن بفرســتند.

  شبکه یک و دو
ــک  ــبکه ی ــی ش ــر، یعن ــبکه دیگ ــال دو ش ــن  ح  در عی
و دو، مجموعه هــای تــازه ای روی آنتــن فرســتادند 

ــت  ــوان گف ــه از پخششــان می ت ــک هفت ــد از ی ــه بع ک
مخاطــب چندانــی پیــدا نکــرده اســت. مجموعــه 
ــش 2« در  ــام »دودک ــا ن ــود ب ــرار ب ــه ق ــادری« ک »پ
ــه داســتان های  ــرود، ادام ــن ب ــوروز امســال روی آنت ن
مربــوط بــه قالیشــویی مشــتاق و طنازی هــای هومــن 
برق نــورد و بهنــام تشــکر در قالــب دو باجنــاق و دو 

رقیــب مخفــی یــا دو دوســت نزدیــک اســت کــه 
ــی  ــق باشــد. از طرف ــل موف ــل ســری قب نتوانســت مث
ایــن ســریال بــرای نــوروز تهیــه  شــده و برخالف ســری 
 اولــش هیــچ ســنخیتی بــا مــاه مبــارک رمضــان نــدارد 

و شاید از این حیث هم ضربه خورده باشد.

  سریال برادر
همچنیــن ســریال »بــرادر« هــم ایــن شــب ها از شــبکه 
دوم تلویزیــون روی آنتــن رفتــه کــه بــا وجــود برتــری 
ــا  ــادی ب ــه زی ــادری«، فاصل ــا »پ نســبی در مقایســه ب
ســریال های شــاخص ســال های گذشــته مــاه مبــارک 
ــار ســریالی  ــا« این ب ــد از »کیمی دارد. جــواد افشــار بع
3۰ قســمتی و اجتماعــی بــرای تلویزیــون ســاخته و از 
ــا  ــا خانواده ه ــرده ت ــتفاده ک ــم اس ــی ه ــران قابل  بازیگ
ــد  ــون دور هــم جمــع کن ــای تلویزی ــرای ســاعتی پ  را ب
بی خیــال  افطــاری  از  بعــد  خانــواده  اعضــای  و 
تلفن هــای هوشــمند خــود و ســرگرمی های دیگــر 
شــبکه های  پــوچ  ســریال های  قیــد  یــا  شــوند 
ماهــواره ای را بزننــد؛ امــا بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم 
کار ســختی در پیــش دارد. ســریال جــواد افشــار بعــد 
ــداران  ــش، طرف ــه از پخ ــک هفت ــش ی ــت بی از گذش
ــد  ــر حــال بای ــه  ه ــا ب ــرده اســت. ام ــدا نک ــادی پی زی
ــا پیشــرفت  ــد ب ــد و دی ــان داســتان منتظــر مان ــا پای ت
داســتان »بــرادر« کاســتی ها تــا حــدودی جبــران 

ــه. ــا ن ــد شــد ی خواه

کیمیای وطن بررسی کرد:

روزهای کم رمق سریال های ماه رمضان

مهــران مدیــری جمعــه شــب میزبــان علــی عمرانــی، بازیگــر 
تئاتــر بــود و در اواخــر برنامــه دربــاره بعضــی شــایعات 
موضع گیــری کــرد. مهــران مدیــری نخســت از علــی عمرانــی 
عمرانــی  علــی  می کنــی؟  مصاحبــه  چــرا کــم  پرســید: 
و  خوانــد  نکــردن  دلیــل مصاحبــه  را  بودنــش  خجالتــی 

ــب  ــم جال ــم حرف های ــر می کن ــت: فک گف
نیســت. ضمــن اینکــه از دیــده شــدن هــم 

می پرهیــزم. 
مهــران مدیــری در ســوال دیگــرش از علــی 
ــا  ــی ی ــری، کارگردان ــی پرســید بازیگ عمران
دوبلــوری، کدام یــک از ایــن حرفه هــا در 
ــی  ــی عمران ــرار دارد؟ عل ــت کاری ات ق الوی
ــرد:  ــرح ک ــوال مط ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــه  ــدام؛ ب ــه هیچ ک ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
غیــر از تــو و فردوســی پور همــه بیــکار 

هســتیم. وی ادامــه داد: مــن در انتخــاب کارهایــم ســختگیرم؛ 
ــدم  ــم و معتق ــردم باش ــوی م ــم جوابگ ــد بتوان ــه بای ــرا ک چ
شــخصیت یــک هنرمنــد در گــرو انتخاب هایــش اســت. 
ــبم  ــان ش ــه ن ــم دارم ب ــم ک ــه ک ــردم ک ــختگیری ک ــدر س آنق

هــم محتــاج می شــوم. مهــران مدیــری در ادامــه دربــاره 
ــن  ــرد: م ــان ک ــی بی ــی عمران ــا عل ــکاری اش ب ــرات هم خاط
ــد کار  ــود و در چن ــی آن جــا ب ــو شــدم و عل ســال ۶۷ وارد رادی
ــی  ــم. دوران خوش ــکاری کردی ــم هم ــا ه ــی ب ــش رادیوی نمای
بــود؛ وضــع مالــی خوبــی نداشــتیم، امــا حالمــان خــوب بــود. 
وی افــزود: حتــی برنامــه طنــز نــوروز ۷2 
ــن پیشــنهاد  ــه م ــی ب ــی عمران ــم عل را ه
کــرد. در واقــع مســبب هــر آنچــه امــروز 
ــود. در  از مــن می بینیــد، علــی عمرانــی ب
پایــان برنامــه مهــران مدیــری عنــوان کرد: 
ــای  ــی هزینه ه ــه تلویزیون ــاخت برنام س
حامــی  حضــور  بــدون  و  دارد  زیــادی 
ــی  ــن برنامه های ــاخت چنی ــی س خصوص
ــرد  ــد ف ــفانه چن ــت و متاس ــدور نیس مق
مجــازی  فضــای  در  روانــی  مریــض 
ــه و شــبی  ــول گرفت ــارد پ ــن میلی ــری چندی ــه مدی ــد ک گفته ان
ــد  ــا کار چن ــن صحبت هــا تنه ــارد درآمــد دارد؛ ای ــن میلی چندی
مریــض روانــی اســت کــه بــا تایــپ ایــن حرف هــا در فضــای 

ــع ــد. ربی ــبانه می کنن ــازی ش ــازی ب مج

موضع گیری تند و تیز مهران مدیری درباره بعضی شایعات
- رضــا عطــاران دربــاره پیشــنهادی کــه اصغــر 
 فرهــادی بــرای بــازی در »فروشــنده« بــه او داد
می گویــد: »بــرای بــازی در فیلــم »فروشــنده« 
ــی مــا »دراکــوال«  ــد؛ ول ــا مــن تمــاس گرفتن هــم ب
را شــروع کــرده بودیــم و متاســفانه نشــد. بــه 
دستیارشــان آقــای ســجادی حســینی گفتــم: »آخــه 

االن موقعــش بــود؟!«
ــم ســینمایی  ــردان فیل ــد، کارگ ــم ون ــم ابراهی - مری
»خانــم ســادات«، گفــت: در 15 روز آینــده بــه 

بازســازی فاجعــه منــا در ایــران می پردازیــم.
 - رمــان »مــردی از تبــار اژدهــا« نوشــته آرمــان آرین 
ــر  ــازار نش ــی ب ــر و راه ــق منتش ــر اف ــی نش را به تازگ

کــرده اســت.
- گیتــی خامنــه، مجــری تلویزیــون درخصــوص 
گفــت:  رؤیــا«  از  »آبی تــر  انیمیشــن  ســاخت 
بــرای  شــبانه ای  قصه هــای  رؤیــا«  از  »آبی تــر 
کــودکان کشــورم اســت کــه آرزو می کنــم ایــن 
اشــتیاق را در آن هــا دامــن بزنــد کــه قبــل از خــواب 
بــا فاصلــه گرفتــن از فضــای مجــازی بــه دیــدن ایــن 
انیمیشــن بنشــینند و بــا آرامــش بــه خــواب برونــد.
- ســعید چــاری، کارگــردان مســتند »عملیــات 
بــزرگ« از پایــان ســاخت ایــن پــروژه بــا محوریــت 
عملیــات کربــالی ۴ و ناگفته هــای آن خبــر داد.

 - بهنــوش بختیــاری کــه بــا نمایــش »ســه خواهــر 
ــه مــی رود ــد امجــد روی صحن  و دیگــران« کار حمی
ــد  ــا حمی ــه دارم ب ــرده ک ــه مــن رو ک گفــت: خــدا ب

امجــد کار می کنــم.
ــد  ــش قص ــا پی ــه از مدت ه ــی ک ــل جلیل - ابوالفض
داشــته فیلمــی دربــاره موالنــا بســازد، گفــت: هیــچ 
هــم ناراحــت نیســتم کــه هالیــوود قــرار اســت 

ــازد. ــم بس ــا فیل ــاره موالن درب
ــم  ــی فیل ــن  الملل ــاد و ســومین جشــنواره بی - هفت
ــد«  ــش کمــدی درام »ال ال لن ــا نمای ــز امســال ب ونی
بــه کارگردانــی »دامیــن شــزل« آغــاز بــه کار خواهــد 

کــرد.
ایــن فیلــم کــه »رایــان گاســلینگ« و »امــا اســتون« 
بازیگــران اصلــی آن هســتند، روز 31 دســامبر در 
بخــش رقابتــی جشــنواره ونیــز بــه روی پــرده 

ــت. ــد رف خواه
- مریــم امیرجاللــی دربــاره وضعیــت ایــن روزهــای 
تلویزیــون و روزهــای پیــش رو، ابــراز امیــدواری کــه 
ــان  ــد جوابگــوی همــه مخاطب ــی بتوان ــه جادوی جعب

در سراســر ایــران شــود.
بــا  روزهــا  ایــن  کــه  میرکیایــی  مهــدی   -
پژوهش هایــی در حــوزه تاریــخ مــردم در عصــر 
ــاب  ــم اســت، از انتشــار کت ــه قل ــه دســت ب قاجاری

داد. خبــر  شــاه«  بــه  مــردم  »نامه هــای 

پخش »فردوس« از شبکه اصفهان
 کیمیــای وطــن: معــاون قــرآن و عتــرت اداره کل فرهنــگ 
االســالم  حجــت  اصفهــان،  اســتان  اســالمی  ارشــاد   و 
ــی  ــه تلویزیون ــت: برنام ــی گف ــل یعقوب ــلمین ابوالفض و المس
فــردوس بــه ســفارش شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی و اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــه مــدت 15 
شــب از شــبکه اســتانی اصفهــان پخــش می شــود. وی افــزود: 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــه مناســبت م ــه ب ــه ک ــن برنام ــل ای عوام
تهیــه شــده، بــا پرداختــن بــه موضوعــات قرآنــی بــا هنرمنــدان 
قرآنــی و اصحــاب قــرآن و عتــرت اســتان اصفهــان مصاحبــه 
ــگاه  ــوزه و دانش ــاتید ح ــان و اس ــرات کارشناس ــرده و از نظ ک
درخصــوص مســایل قرآنــی اســتفاده می کننــد. حجــت 
ــن  ــش ای ــاعت پخ ــرد: س ــان ک ــی خاطرنش ــالم یعقوب االس
برنامــه از شــبکه اســتانی اصفهــان هــر شــب از 22 و ۴۰ دقیقــه 
تــا 23 بــوده و تــا شــب 25 مــاه مبــارک رمضــان ادامــه دارد.

 کتاب سحوری سپاهان 
رونمایی می شود

کیمیــای وطــن: کتاب ســحوری ســپاهان مجموعه ای اســت از 
بهتریــن و مشــهورترین نوحه هایــی کــه در مــاه مبــارک رمضــان 
ــان در اصفهــان اجــرا می شــده  ــان و نوحه خوان توســط آوازخوان
 اســت. در ایــن کتــاب عــالوه بــر تحلیل و بررســی متــن نوحه ها

ــده  ــن ش ــاب تدوی ــحوری در کت ــر س ــا ه ــط ب ــای مرتب  نت ه
ــوح فشــرده از آوازخوانی هــای تدویــن  ــه همــراه آن یــک ل و ب
ــود  ــرار داده می ش ــدان ق ــار عالقه من ــاب در اختی ــده در کت ش
ــاب  ــد. پژوهــش کت ــک کن ــم بیشــتر مخاطــب کم ــه فه ــا ب ت
ســحوری ســپاهان توســط هوشــنگ جاویــد یکــی از هنرمنــدان 
ــن  ــور و همچنی ــی کش ــیقی آیین ــه موس ــام در عرص صاحب ن
ــی  ــم معرف ــت. مراس ــده اس ــام ش ــریف زاده انج ــان ش  احس
و رونمایــی کتــاب ســحوری ســپاهان، روز پنجشــنبه 3 تیرمــاه 

در فرهنگســرای خورشــید برگــزار می شــود.

 بازیگران فیلم »ایستاده در غبار«
 به شبکه ۳ می آیند

شــبکه 3 ســیما بــه مناســبت والدت امــام حســن مجتبی)ع( 
ویــژه برنامــه ای بــا عنــوان »طلیعــه« تــدارک دیــده اســت کــه 
یکشــنبه 3۰ و دوشــنبه 31 خردادمــاه ســاعت 21: ۰۰ بــه صورت 
زنــده پخــش خواهــد شــد. »طلیعــه« بــه تهیه کنندگــی 
مجیــد خواجه نــژاد در 2 قســمت ۶۰ دقیقــه ای در گــروه 
فرهنــگ و معــارف اســالمی شــبکه 3 ســیما تولیــد می شــود.

ــمت هللا  ــر حش ــور دکت ــا حض ــه ب ــن برنام ــمت اول ای  قس
ــی  ــکارم اخالق ــجایا و م ــه س ــی ب ــناس مذهب ــری کارش قنب
ــن  ــان دیگــر ای ــردازد. میهمان ــی)ع( می پ ــام حســن مجتب ام
برنامــه بازیگــران فیلــم ســینمایی »ایســتاده در غبــار« )هادی 
ــده  ــچ خوانن ــر قلی ــی( و علی اکب ــم امین ــر و ابراهی حجازی ف

می باشــند.

اخبار کوتاه 

آگهی احضار متهم
آقای سجاد سپه وند فرزند....... در پرونده شماره ......... این شعبه به اتهام 
تهدید تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 1۷۴ قانون آیین 
آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  شود  می  ابالغ  شما  به  دادرسی کیفری 
در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به 
موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. شماره : ۶911/ م الف بازپرس شعبه 

1۶ دادسرای اصفهان
آگهی احضار متهم

آقای حسن محمدی – عید محمد ابراهیم آبادی - مجید آبیاریان – فرزند....... 
در کالهبرداری تحت  اتهام مشارکت  به  این شعبه   ......... پرونده شماره  در 
دادرسی  آیین  قانون  ماده 1۷۴  بر اساس  این وسیله  به  دارید.  قرار  تعقیب 
کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 
دادسرای  1۶ شعبه  بازپرس  الف  م   /۶912  : شماره  شود.  می  نظر  اظهار   و 

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۴51/95 خواهان عیدی محمد هارونی دادخواستی 
آذری   جواد  محمد  و  رحیمی  بانو  شهر  طرفیت  به  وجه    بر:مطالبه  مبنی 
 95/5/3 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  ساعت 9/3۰ تعیین گردیده 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
شورای   81۶5۷5۶۴۴1 پستی  5۷ کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور 
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول   شعبه   – اصفهان  اختالف  حل 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف دفتر شعبه۴5 مجتمع شماره یک شورای حل  مدیر  الف   ۷9۶۶/م 

 اصفهان
آگهی احضار متهم

در  فرزند.......  امین   حسین   – سجادی  حسن   – امیدانی  محسن  آقای 
پرونده شماره ......... این شعبه به اتهام مشارکت در کالهبرداری و تحصیل 
ماده 1۷۴  اساس  بر  این وسیله  به  دارید.  قرار  تعقیب  نامشروع تحت  مال 
قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر 
بازپرس  الف  : ۶913/ م  نظر می شود. شماره  اظهار  و  به موضوع رسیدگی 

شعبه 1۶ دادسرای اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۴5۰/95 خواهان عیدی محمد هارونی دادخواستی 
 . نموده است  تقدیم  آذری   به طرفیت محمد جواد  بر:مطالبه وجه    مبنی 
تعیین  ............. مورخه 95/5/3 ساعت 9 صبح   روز  برای  وقت رسیدگی 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
اصفهان –  اختالف  81۶5۷5۶۴۴1 شورای حل  صبا – پالک 5۷ کد پستی 
شعبه اول  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
تلقی  ابالغ شده  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نماید.  اخذ  را  ضمائم 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۷9۶5/م الف مدیر دفتر شعبه۴5 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

متولی  صالح  سید  خواهان    ۴5 ش   219/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
تقدیم  به طرفیت مطیر حزباوبان   بر:مطالبه وجه    مبنی  دادخواستی  زاده 

ساعت   95/5/13 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین    11/3۰
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
شورای   81۶5۷5۶۴۴1 پستی  5۷ کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور 
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول   شعبه   – اصفهان  اختالف  حل 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف دفتر شعبه۴5 مجتمع شماره یک شورای حل  الف مدیر   ۷9۶۴/م 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  مدیری  مرضیه  خواهان   9۴15۶5 کالسه  پرونده  خصوص  در 
فرزند  شهسواری  عباسعلی  طرفیت  به  چک  فقره  دو  بر:مطالبه  مبنی 
مورخ  شنبه   روزسه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  اله   حبیب 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   12 95/5/12ساعت 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  12مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   ۶819/م 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

گاونانی  زمانی  عاطفه  خواهان   95۰۰5۴ کالسه  پرونده  خصوص  در 
نموده  تقدیم  جباری  سمیرا  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
صبح    11/3۰ 95/5/13ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با   ، تعیین گردیده 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
شماره  مجتمع  چپ  سمت  خیابان  اول  آتشگاه  خیابان  در  واقع  شعبه 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان    2
اتخاذ  و تصمیم مقتضی  تلقی  ابالغ شده  صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اختالف حل  شورای   8 شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۷9۶3/م  شود.شماره:   می 

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

فیروزه  قصر  بازرگانی  شرکت  خواهان   32۶/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
طرفیت  به  فاکتور  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  دانشمند  علی  مدیریت  به 
مورخ   ....... روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  بهرامی   محسن 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  عصر    ۴ 95/5/18ساعت 
دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
اختالف حل  شورای   2 شماره  29مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   855۴/م 

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 32۷/95 خواهان شرکت بازرگانی قصر فیروزه به 
مدیریت علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت مصطفی نوری  
95/5/18ساعت  مورخ   ....... روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر    ۴
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای   2 شماره  29مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   8555/م 

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 328/95 خواهان شرکت بازرگانی قصر فیروزه به 
مدیریت علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت شاپور مختاری  
95/5/18ساعت  مورخ   ....... روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  عصر    ۴/3۰
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  29مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   855۶/م 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-285 خواهان شرکت بازرگانی قصر فیروزه به 
مدیریت علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت مرتضی قدیری  
95/5/11ساعت  مورخ   ....... روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  1۶/15 عصر  
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای   2 شماره  1۶مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   8559/م 

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

قصر  بازرگانی  شرکت  خواهان   28۴-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  دانشمند  علی  مدیریت  به  فیروزه 
مورخ   ....... روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  ملکی   اله  ولی 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  عصر    1۶ 95/5/11ساعت 
دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 
 شماره: 85۶۰/م الف مدیر دفتر شعبه 1۶مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شادی  وکالت  با  قاسمی  رضا  خواهان   9۴1۶۴۷ پرونده کالسه  در خصوص 
اعرابی  عباس  طرفیت  به  چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  طاهریان 
مورخ   ....... روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  کریم   فرزند 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین    9/3۰ 95/5/۴ساعت 
دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 

شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 
 شماره: 85۴۰/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95۰۰98 خواهان مهدی رحمتی دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت مهدی رضایی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز....... مورخ 95/5/2۰ساعت 9 صبح  تعیین گردیده ، با توجه به مجهول 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه اول خیابان 
و  دادخواست  ثانی  و نسخه  اصفهان مراجعه    2 سمت چپ مجتمع شماره 
تلقی  ابالغ شده  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نماید.  اخذ  را  ضمائم 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 85۴1/م الف مدیر دفتر شعبه 8 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۴38/95 خواهان محسن کیانی دادخواستی مبنی 
نموده است .وقت رسیدگی  تقدیم  لوهوره   بهاء  به طرفیت رسول  بر:مطالبه 
برای روز ....... مورخ 95/5/1۶ساعت 11/3۰ صبح  تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
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: 853۴/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 239/95 خواهان جواد ضیایی  دادخواستی مبنی 
مختاری   اله  اسد   -2 اصفهانی  اسالمی  منصور   -1 طرفیت  به  بر:مطالبه   
 95/۶/3 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 
ساعت ۶ عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
شورای   81۶5۷5۶۴۴1 پستی  5۷ کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور 
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای    .... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
 8538/م الف مدیر دفتر شعبه2۶  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  محسن کریمی   خواهان   ۴8۷/95 پرونده کالسه  در خصوص 
انضمام  خسارات  به  ریال   19۷/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  وجه چک  بر:مطالبه  مبنی 
دادرسی و تاخیر و تادیه و هزینه نشر آگهی   به طرفیت علی  حیدری شریف 
آبادی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/۶/1 
ساعت 1۰:3۰  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
شورای   81۶5۷5۶۴۴1 پستی  5۷ کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور 
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
 85۶5/م الف مدیر دفتر شعبه۴5  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی شــهرداری 
اصفهــان برگــزاری محافــل قرآنــی بــا عنــوان »3۰ شــب انــس 
بــا قــرآن« در مناطــق و محله هــای مختلــف شــهر بــا مشــارکت 
موسســه های قرآنــی را از اقدامــات شــهرداری اصفهــان در مــاه 

مبــارک رمضــان اعــالم کــرد. 
بــا  گفت وگــو  در  مهدویان فــر  مســعود 
خبرنــگار خبرگــزاری ایمنــا افزود: شــهرداری 
موسســه های  مشــارکت  بــا  اصفهــان 
فرهنگســراها  در  طــول ســال  در  قرآنــی 
بــرای  فراغــت  اوقــات  پایگاه هــای  در  و 
نوجوانــان، دوره هــای آمــوزش قــرآن برگــزار 

 . می کنــد
وی گفــت: یکــی از برنامه هــای مدیریــت 
 شــهری اصفهــان طــی ســال های اخیــر

ــهرداری  ــن رو ش ــت؛ از ای ــی اس ــای قرآن ــت از فعالیت ه حمای
ــه های  ــه موسس ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــال 1۰ میلی ــان امس اصفه

ــت.  ــاص داده اس ــی اختص قرآن
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی شــهرداری 

اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایــن اعتبــار بــرای فعالیت هــای 
شــاخص قرآنــی و جریان ســاز پرداخــت می شــود، اظهــار 
ــه  ــود ک ــت می ش ــه هایی پرداخ ــه موسس ــه ب ــن بودج ــرد: ای ک
فقــط فعالیت هــای قرآنــی انجــام می دهنــد. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه ۴۰ درصــد ایــن بودجــه در قالــب بودجــه حمایتــی بــرای 
اقدامــات جــاری و توســعه زیرســاخت ها 
و ایجــاد بســترهای نرم افــزاری پرداخــت 
ــه  ــز ب ــر نی ــد دیگ ــت: ۶۰ درص ــود، گف می ش
اقدامــات شــاخص قرآنــی و مشــارکتی 

اختصــاص می یابــد. 
مشــارکت های  و  اجتماعــی  امــور  مدیــر 
مردمــی شــهرداری اصفهــان در ادامــه از 
ــی  ــابقات مل ــتین دوره مس ــزاری نخس برگ
ــوان  ــا عن ــان ب ــژه نوجوان ــرآن وی ــت ق قرائ
مســابقات »بیــان« در اصفهــان خبــر داد و گفــت: ایــن مســابقه 
ــهرداری  ــت و ش ــارکتی اس ــی و مش ــاخص قرآن ــات ش از اقدام
اصفهــان هزینــه آن را از محــل اعتبــار کمــک بــه موسســه های 

ــا ــد. ایمن ــت می کن ــی پرداخ قرآن

مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:
برگزاری محافل قرآنی در مناطق و محله های شهر اصفهان



مشکل سربازی خلیل زاده حل شد
مشــکل خدمــت ســربازی مدافــع تیــم ســپاهان اصفهــان حــل 
شــد. شــجاع خلیــل زاده کــه پــس از جدایــی از تراکتورســازی 
چنــد روز از خدمــت ســربازی اش باقــی مانــده بــود و بــه همین 
ــا ســپاهان را نداشــت، از امــروز  دلیــل مجــوز تمریــن کــردن ب

یکشــنبه همــراه ســایر بازیکنــان تمریــن می کنــد.

ستاره خط حمله ذوب آهن رفت
حملــه  خــط  نیمکت نشــین  ســتاره  مســعود حســن زاده، 
ذوب آهــن، هــدف بعــدی ماشین ســازی در فصــل نقــل و 
انتقــاالت اســت. در شــرایطی کــه شــنیده می شــد حســن زاده 
بــه یکــی از تیم هــای مطــرح تهرانــی خواهــد پیوســت، باشــگاه 
ــرای ماشــین ســازی  ــن را ب ــن بازیک ــه ای ذوب آهــن رضایتنام
ــا  ــه ت ــرایطی رخ داد ک ــاق در ش ــن اتف ــرد و ای ــادر ک ــز ص تبری
ــه  ــت ب ــا رضای ــا آن ه ــد از تبریزی ه ــول نق ــت پ ــل از دریاف قب

ایــن کار نمی دادنــد.

 کاوه رضایی به جای پرسپولیس 
در اتریش

مهاجــم فصــل گذشــته ذوب آهــن یــک تیــم اتریشــی را بــرای 
ادامــه فوتبالــش انتخــاب کــرده اســت. کاوه رضایــی کــه قصــد 
لژیونــر شــدن دارد بــا یــک پیشــنهاد از لیــگ اتریــش مواجــه 
ــه  ــخ او ب ــر پاس ــی تاخی ــت اصل ــئله عل ــن مس ــه ای ــده ک ش
ــی  ــم مل ــابق تی ــم س ــن مهاج ــه ای ــت. البت ــپولیس اس پرس
همچنــان بــر حضــور در پرســپولیس نظــر دارد؛ امــا قطعــا گزینه 
اولــش حضــور در ایــن تیــم خارجــی و لیــگ اتریــش اســت. 
رضایــی کــه از طــرف اســتقالل و دو تیــم دیگــر هــم پیشــنهاد 
داشــته، بعــد از گذشــت چهــار روز از مذاکــرات بــا پرســپولیس 
حــاال بــا عقب نشــینی ایــن باشــگاه مواجــه شــده اســت. مدیــر 
ــه:  ــاط گفت ــن ارتب ــپولیس در ای ــگاه پرس ــی باش ــط عموم رواب
انتقــال کاوه رضایــی در ایــن تیــم منتفــی شــده و آن هــا دیگــر 

بــه ایــن مهاجــم کردتبــار فکــر نخواهنــد کــرد.

پرونده سپاهان در نقل و انتقاالت 
بسته شد

بــا جــذب دنیــل نــوروزی بازیکــن دو رگــه ایرانــی- دانمارکــی و 
 ســیدینهو برزیلی، ســپاهان دیگر ورودی جدیدی نخواهد داشت 
و پرونــده خریدهــای زردپوشــان در فصــل نقــل و انتقــاالت بــه 

پایــان رســید.
ــی  ــی کولیبال ــن، موس ــدی را از راه آه ــرداد محم ــپاهان مه  س
ــی از  ــب ریکان ــی و طال ــی هلیچ ــتان، عل ــتقالل خوزس را از اس
ــم ــای ق ــدی از صب ــن علی محم ــالل الدی ــواز، ج ــتقالل اه  اس

عمــاد میرجــوان و محمــود قائــد رحمتــی از لیــگ یــک، دنیــل 
ــوروزی بازیکــن ایرانــی – دانمارکــی و همچنیــن ســیدینهو و  ن
لــی اولیویــرا دو بازیکــن برزیلــی را بــه تیمــش اضافــه کــرد تــا 

لیســت خریدهایــش بــه پایــان برســد.

کوتاه از ورزش

شهاب گردان قراردادش را با سپاهان 
فسخ کرد

دروازه بــان ســپاهان، شــهاب گــردان بعــد از 4 ســال حضــور در 
ســپاهان روز گذشــته بــا فســخ قــراردادش رســما از ایــن تیــم  
ــه در  ــپاهان ک ــپولیس و س ــابق پرس ــان س ــد. دروازه ب ــدا ش ج
ــد، همــه  ــت کن ــاط صحب ــن ارتب حــال حاضــر نمی خواهــد در ای

ــه وکیــل خــود ســپرده اســت. چیــز را ب

 تغییر عقیده مسئوالن رئال 
درباره موراتا

ــد  ــال مادری ــه رئ ــر ب ــاه دیگ ــک م ــر از ی ــا کمت ــا ت ــوارو مورات آل
بازخواهــد گشــت. بــا ایــن حــال هنــوز بــه طــور قطــع نمی تــوان 
از آینــده ایــن مهاجــم ارزشــمند صحبــت کــرد. موراتــا تابســتان 
دو ســال پیــش بــا رقــم 22 میلیــون یــورو از رئــال بــه یوونتــوس 
ــر  ــه ب ــد ک ــرارداد او گنجاندن ــدی در ق ــا بن ــا رئالی ه پیوســت؛ ام
ــا 15 جــوالی، یعنــی کمتــر از یــک مــاه  اســاس آن می تواننــد ت
ــت  ــه خدم ــاره ب ــورو دوب ــون ی ــت 30 میلی ــا پرداخ ــر او را ب دیگ
ــئوالن  ــه مس ــر از عالق ــپانیایی پیش ت ــانه های اس ــد. رس بگیرن
رئــال بــرای فــروش موراتــا بــا رقمــی باالتــر بــه تیمــی در لیــگ 
ــس از درخشــش او در  ــا پ ــد؛ ام ــر داده بودن ــس خب ــر انگلی برت
بــازی اســپانیا و ترکیــه، نظــر آن هــا تغییــر کــرده اســت. موراتا دو 
گل از ســه گل اســپانیا را وارد دروازه ترکیــه کــرد تــا خــودش را بــه 
عنــوان مهاجــم اول الروخــا مطــرح کنــد و همیــن مســئله باعــث 
شــده حــاال مدیــران رئــال در پــی حفــظ او باشــند، نه فروشــش.

 مارادونا: فیفا را باید با خاک 
یکسان کرد

ــو  ــن در گفت وگ ــال آرژانتی ــا، اســطوره فوتب ــدو مارادون ــو آرمان دیگ
 )AFA( بــا رادیــو متــرو بــه انتقــاد از فدراســیون فوتبــال آرژانتیــن
 AFA ــاره ــن درب ــر پرداخــت. ســتاره پیشــین آرژانتی و ســپ بالت
)فدراســیون فوتبــال آرژانتیــن( گفــت: »بــا صحبت هــای دونفوریــو 
کــه گفتــه بــود بایــد در AFA بمــب گذاشــت، موافقم. این ســازمان 
چیــزی جــز یــک خانــه شــهری نیســت. بایــد بررســی های زیادی 
کــرد و بــه دنبــال راه حل هــای مناســبی گشــت تــا از ایــن وضعیــت 
خــارج شــود و ســپس بــه انتخابــات و برگزیــدن رییس بــرای این 
ســازمان فکــر کــرد.« مهاجــم پیشــین ناپولــی در ادامــه از فیفــا 
انتقــاد کــرد و گفــت: بایــد درون فیفــا همچون AFA یــک دینامیت 
ــر  ــز از صف ــا همــه چی ــرد ت ــا خــاک یکســانش ک ــرد، ب ــاب ک پرت
ــاره مســی گفــت: مســی شــخصیت  ــا درب شــروع شــود. مارادون
ــوض  ــی را ع ــخصیت کس ــوان ش ــودش را دارد و نمی ت ــاص خ خ

کــرد. می خواهنــد میــان مارادونــا و مســی جنــگ راه بیندازنــد.

همگام با ورزش

  تجربــه ثابــت کــرده داشــتن یــک 
سرویس ورزش

پوریا قلی پور
دروازه بــان خــوب، 50 درصــد یــک تیــم 
اســت. در فصــل پیــش فاصلــه قهرمــان و نایب قهرمــان 
را تنهــا یــک دروازه بــان تعییــن کــرد. در فصــل گذشــته 
چنــد تیــم شــدیدا از نداشــتن یــک شــماره یــک 
مطمئــن ضربــه خوردنــد. بی دلیــل نبــود کــه تیم هایــی 
ــوالد  ــترش ف ــپاهان، گس ــا، س ــپولیس، صب ــل پرس مث
و... خریــد گلــر را در صــدر خریدهــای خــود قــرار 
دادنــد. بــا ایــن حــال در حــال حاضــر حــدود 10 تیــم از 
دروازه بــان شــماره یــک فصــل آینــده خــود مطمئن انــد 
و چنــد تیــم دیگــر بــه دنبــال خریــد گلــر یــا بررســی 
شــرایط اند. از طرفــی رقابــت گلرهــا هــم بــرای حضــور 
ــان احمــدی، شــهاب  ــا داغ اســت. رحم ــن تیم ه در ای
گــردان، حامــد لــک و علــی ســلیمی گلرهایی انــد 
ــد  ــت. وحی ــخص نیس ــان مش ــم آینده ش ــف تی تکلی
ــی هــم  ــف اســت. سوشــا مکان شــیخ ویســی بالتکلی
ــش  ــکل محرومیت ــل مش ــر ح ــه فک ــد ب ــتر بای بیش
باشــد. در ایــن میــان بررســی وضعیــت دروازه تیم هــا 
نشــان می دهــد بــرای همــه ایــن گلرهــا جــای خالــی 
حداقــل بــرای حضــور بــه عنــوان دروازه بــان اول وجــود 

ندارد.
  وضعیت دروازه تیم ها

اســتقالل خوزســتان: ایــن تیــم پــس از جدایــی 
شــوک آور فرنانــدو ده خســوس بــه دنبــال وحید شــیخ 
ــت؛  ــران اس ــت ته ــل نف ــل قب ــان فص ــی، دروازه ب ویس

ــرای  ــی ب ــیخ ویس ــکالت ش ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب البت
یــک دروازه بــان  گرفتــن رضایتنامــه، اســتقاللی ها 

ــد. ــر دارن ــم مدنظ ــی را ه برزیل
پرســپولیس: قرمزهــا بــا خریــد علیرضــا بیرانونــد 
ــوس  ــد کاب ــد و امیدوارن ــت کردن ــود را راح ــال خ خی

ــود. ــرار نش ــان تک ــل برایش ــل قب فص
استقالل: مهدی رحمتی

تراکتورسازی: محمدرضا اخباری

ذوب آهن: رشید مظاهری
ــت  ــه خدم ــروزان را ب ــن ف ــی، محس ــی دای ــا: عل صب

ــت. گرف
ســایپا: حامــد فــالح زاده در فصــل قبــل عملکــرد 
ــال وجــود  ــن احتم ــن حــال ای ــا ای ــی داشــت؛ ب مثبت
ــر دیگــر هــم جــذب  دارد کــه حســین فرکــی یــک گل

ــد. کن
گســترش فــوالد: ایــن تیــم تبریــزی بــا شــکار فرنانــدو 

ده خســوس همــه را شــوکه کــرد.
ــی  ــان برزیل ــد یــک دروازه ب ــا خری ســپاهان: ویســی ب
ــدی  ــان احم ــتن رحم ــار گذاش ــرا و کن ــام اولیوی ــه ن  ب
ــار هــم در  ــرد ایــن ب ــخص ک ــردان مش و شــهاب گ

تیمــش بــه یــک برزیلــی اعتمــاد می کنــد.
ماشین ســازی: تیاگــو ســانتوس برزیلــی شــماره یــک 

ایــن تیــم خواهــد بــود.
ــرد.  ــود ک ــوری صع ــن ه ــا حس ــت ب ــادان: نف ــت آب نف
بایــد دیــد در لیــگ برتــر هــم ایــن دروازه بــان قدیمــی 

شــماره یــک خواهــد بــود یــا نــه.
پیــکان: مجیــد جاللــی در پــی جــذب یــک دروازه بــان 

ششــدانگ اســت.
فــوالد: بــا جدایــی علــی ســلیمی، مهــرداد طهماســبی 

دروازه بــان اول فــوالد خواهــد بــود.
پدیــده: مجتبــی روشــنگر شــماره یــک پدیــده در فصــل 
ــدی  ــر جدی ــوده اســت؛ اگــر رضــا مهاجــری گل ــل ب قب
ــن  ــم همی ــده ه ــل آین ــرد، او در فص ــت نگی ــه خدم ب

نقــش را خواهــد داشــت.
مشــهد: در فصــل قبــل فرهــاد کاظمــی از محمــد 
ناصــری و محمدحســین عیــن افشــار اســتفاده کــرد و 
بایــد در ایــن فصــل دیــد چــه برنامــه ای دارد؟ احتمــال 

اینکــه ایــن تیــم بازیکــن بگیــرد، کــم نیســت.
نفــت تهــران: ابتــدا بایــد مشــخص شــود خــود 
ــی  ــراغ معرف ــه س ــد ب ــود و بع ــه می ش ــم چ ــن تی ای

رفــت. دروازه بانــش 

بررسی وضعیت دروازه بان های تیم های لیگ برتر

شماره یک های مطمئن

ــیا دارد  ــی در آس ــم مل ــال تی ــه امس ــی ک ــه بازی های ــه ب ــا توج  ب
ــام  ــه ج ــودش در س ــپولیس خ ــه پرس ــه آنک ــه ب ــا توج ــاز ب و ب
درگیــر اســت، تعــداد زیــاد ملــی پوشــان و خســتگی آن هــا دردســر 
بــزرگ ســرمربی پرســپولیس خواهــد بــود. همیشــه در ســال های 

منتهــی بــه جــام جهانــی و آن روزهــا کــه تیــم ملی 
درگیــر مســابقات مقدماتــی اســت، بیــن ســرمربی 
 تیــم ملــی و ســرمربیان باشــگاه ها درگیری هــا 
و اختــالف نظرهــای مختلفــی بــه وجــود می آیــد. 
درگیــری بازیکنــان در چنــد جبهــه آن هــا را خســته 
کــرده و در بســیاری از مواقــع نــه مربــی تیــم ملــی 
ــود  ــداف خ ــد اه ــگاه ها نمی توانن ــی باش ــه مرب  و ن

را دربــاره ملــی پوشــان بــه نتیجــه نهایــی برســانند. امیر قلعــه نویی 
ــان  ــا ملی پوش ــی ب ــی روش و حت ــا ک ــه ب ــود ک ــی ب ــن مرب آخری
تیمــش درگیــر شــد و در پــی او برخــی بوقچی هــای باشــگاه هــم 
از روی ســکوها بــا بیــک زاده، حیــدری و البتــه صادقــی و تیموریان 
مشــکل پیــدا کردنــد. امســال امــا ایــن برانکــو ایوانکوویــچ بــود کــه 

چــراغ اول را روشــن کــرد و بــا تصمیــم کــی روش بــرای اســتراحت 
دادن بــه ملــی پوشــان مخالفــت کــرد. اســتدالل کــی روش ایــن 
ــتراحت  ــه اس ــگ ب ــان لی ــس از پای ــگ پ ــان لی ــه بازیکن ــود ک ب
ــی حاضــر  ــم مل ــه در اردوی تی ــی پوشــان بالفاصل ــا مل ــد؛ ام رفتن
ــتان  ــه و قزاقس ــدار مقدونی ــه دی ــه ب ــده و البت ش
ــن دســته  ــرای ای ــه درســتی ب ــد. کــی روش ب رفتن
از بازیکنــان اســتراحت اجبــاری می خواهــد تــا 
ــرای  ــی را ب ــز کاف ــم تمرک ــی و ه ــه بدن ــم بنی ه
ــا توجــه  ــه دســت آوررد. در هــر صــورت ب ــا ب آن ه
ــه اینکــه پرســپولیس بیشــترین تعــداد بازیکــن   ب
را در تیــم ملــی دارد، برانکــو در میــان مربیــان لیگی 
بیشــترین دردســر را هــم در طــول فصــل بــرای هماهنــگ کــردن 
ــن کاری  ــه ای ــت ک ــد داش ــش خواه ــتن بازیکنان ــاده نگهداش و آم
بســیار ســخت و پیچیــده اســت؛ بــه ویــژه آنکــه ایــن تیــم در آســیا 
هــم بــه میــدان خواهــد رفــت و ایــن وزنــه را بیــش از همیشــه بــر 

ســاق های خــود احســاس خواهــد کــرد.

آتش اختالف برانکو - کی روش شعله ور شد
ســرمربی فصــل گذشــته تیــم شــهرداری ارومیــه بــا بیــان 
ــگ  ــود در لی ــی خ ــازی ابتدای ــال در دو ب ــی والیب ــم مل ــه تی اینک
جهانــی خــوب کار نکــرد، گفــت: بایــد دربــاره تیــم ملــی قضــاوت 
منصفانــه ای داشــته باشــیم. جهانگیــر سیدعباســی، در خصــوص 

شــرایط تیــم ملــی والیبــال ایــران در هفتــه 
ــم  ــه بخواهی ــت: اینک ــی گف ــگ جهان ــت لی نخس
مســتقیما بــه نتایــج تیــم ملــی نــگاه کنیــم، 
قضــاوت منصفانــه ای نداشــتیم. مــا بایــد بــا توجه 
بــه شــرایط دربــاره تیــم ملــی صحبــت کنیــم. وی 
ــت بســیار  ــک تورنمن ــا از ی ــم م ــرد: تی تشــریح ک
ســنگین و پراســترس آمــده بــود و فقط 3 جلســه 

تمریــن کــرد. پــس از آن هــم بــه برزیــل رفــت کــه 7.5 ســاعت 
بــا مــا اختــالف ســاعت دارد. بــه ازای هــر ســاعت بایــد یــک روز 
ــا  ــد ســازگار شــود. ام ــا شــرایط جدی ــدن ب ــا ب ــرد ت اســتراحت ک
ایــن شــرایط را نداشــتیم و وارد بازی هــا شــدیم. ایــن کارشــناس 
والیبــال ادامــه داد: تیــم ایــران در بــازی اول خــوب نبــود. مقابــل 

ــویم  ــده ش ــتیم برن ــی می توانس ــم، ول ــوب نبودی ــم خ ــکا ه آمری
کــه ایــن نشــان از پتانســیل والیبــال ایــران دارد. شــاید در کلیــت 
ــی  ــه خیل ــی در روزی ک ــی می توانســت حت ــود ول ــم خــوب نب تی
ــده شــود. سیدعباســی درخصــوص  ــازی نکــرد هــم برن خــوب ب
ــکو  ــا والس ــن ب ــت: آرژانتی ــن گف ــا آرژانتی ــازی ب ب
پوســت اندازی کــرده اســت. آن هــا در پســت 
ــه کار  ــوان را ب ــن ج ــک بازیک ــط زن ی ــت خ پش
گرفته انــد؛ ولــی در کل کالس تیــم مــا باالتــر 
ــه خصــوص از نظــر فــردی کامــال باالتــر  اســت. ب
از آن هــا هســتیم. مربــی پیشــین تیــم شــهرداری 
ــرای  ــتان ب ــه صربس ــفر ب ــوص س ــه درخص ارومی
برگــزاری هفتــه دوم لیــگ جهانــی یــادآور شــد: در هفتــه نخســت 
ــتان  ــا در صربس ــتیم، ام ــان نداش ــا حریف ــری ب ــرایط براب ــه ش ک
آن هــا هــم بــه مشــکل مســافت و تغییــر ســاعت برخواهنــد خورد. 
مــن مطمئــن هســتم روی خــوب ســکه را در تهــران خواهیــم دیــد 

ــم آورد. ــت خواهی ــه دس ــی را ب ــازات خوب و امتی

درباره تیم ملی والیبال منصفانه قضاوت کنیم

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

درباره تیم ملی والیبال منصفانه ... یکشنبـــــه  30 خردادماه 61395
ـــمـــاره 182 ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی ابالغ رای
95/3/11 مرجع   : تاریخ رسیدگی   143 : دادنامه  : 752/94 شماره  پرونده  کالسه 
رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل خواهان : علی محمد 
: حسین  والیت هفتم خوانده  )ره( کوچه  امام خمینی  – خ  بیدگل  و  آران  ناظمی 
رضایی کسرینه – مجهول المکان  علیرضا مقاره عابد – کاشان – بلوار قطب راوندی 
– حکمت 71 انتهای کوچه جنب کارگاه اشرف خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید: 
))رای قاضی شورا((

 – رضایی کسرینه  حسین  طرفیت  به  ناظمی  محمد  علی  دادخواست  در خصوص 
علیرضا مقاره عابد به خواسته مطالبه مبلغ 13000/000وجه یک فقره چک به شماره 
1459/472854/18 مورخ 94/11/10 عهده بانک ملت  شعبه آران و بیدگل به انضمام 
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه  تادیه  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 95/3/11 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا 
و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده 
و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب  به شرح صورتجلسه مورخه 95/3/11 و 
 313 ،311 ،  310 ، به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد  دین و مستندا 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198، 519، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
اصل  بابت  ریال  میلیون   سیزده  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
تا زمان اجرای  تاریخ سر رسید چک  از  تادیه  خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و 
حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا ء پس از اقتصاد مهلت مقرر ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری آران و 
بیدگل است. شماره :351/94 / م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی 

حوزه قضائی آران و بیدگل
آگهی ابالغ

: 9409983620201090 شماره  : 9510103620202381 شماره پرونده  ابالغیه  شماره 
بایگانی شعبه 94111 تاریخ تنظیم : 1395/02/24 خواهان محمد برخوردار  سد قلی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان  محسن خلیلی عباس آبادی و محمد اسماعیل 
و مطالبه وجه  دادرسی  پرداخت هزینه  از  اعسار  به خواسته  آبادی   خلیلی عباس 
چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران بیدگل نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  آران و بیدگل واقع در 
ارجاع و به کالسه 9409983620201090 ثبت گردیده که وقت رسیدگی  آران بیدگل 
آن 1395/05/26 و ساعت 12:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان محسن خلیلی عباس آبادی و محمد اسماعیل خلیلی عباس آبادی و  در 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون  به تجویز ماده 73  خواست خواهان و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره : 5/22/95/183/م الف دفتر شعبه 

دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری شهرستان آران و بیدگل
دادنامه

شماره دادنامه : 9409973720702550 تاریخ تنظیم : 1394/12/26 شماره پرونده 
: 9309983721700871 شماره بایگانی شعبه : 941848 شاکی : آقای سید حسن 
محمودی فرزند سید زین العابدین به نشانی شهرستان گلپایگان گوگد میدان توحید 

فروشگاه ایران پمپ متهم : 1. آقای روح اله کیماسی فرزند ولی به نشانی شهرستان 
گلپایگان جاده خوانسار جوشکاری کیماسی اتهام ها : 1. تخریب گردشکار : پس از 
وصول دادخواست و ثبت آن به کالسه فوق و جری  تشریفات قانونی و با استعانت از 

خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای روح اله کیماسی فرزند ولی که به دلیل مجهول المکان بودن 
اطالعات بیشتری از وی در دسترس نیست دایر بر تخریب عمدی چهار فقره چک 
آقای سید  است موضوع شکایت  نشده  قید  کیفر خواست  در  آنها  که شماره های 
با عنایت به شکایت شاکی عدم  العابدین این دادگاه  حسن محمودی فرزند زین 
حضور و دفاعی از ناحیه متهم در نزد مقامات محترم تحقیق و ایضا در محضر این 
شعبه کیفری و صورت جلسه ضابطین و الشه چک های پاره شده که پیوست پرونده 
شده است مفاد گزارش مرجع انتظامی ، تحقیقات معموله انجام شده ، سایر قراین 
و امارات موجود در پرونده و توجها دالیل موجود در کیفر خواست تنظیمی از ناحیه 
داستان محترم دادسرای عمومی و انقالب گلپایگان النهایه بزهکاری نامبرده را محرز 
و مسلم دانسته و به استناد ماده 677 قانون تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به 
تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی است و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ از ناحیه متهم قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ناحیه طرفین در  از  نظر خواهی  قابل تجدید  ابالغ  تاریخ  از  روز  ظرف مدت بیست 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره : 127/ م الف رئیس شعبه 101 

جزایی شهرستان گلپایگان ابوالفضل عامری شهرابی
آگهی ابالغ

احتراما اعالم میگردد آقای / خانم حسین ابراهیمی فرزند ولی هللا با ارائه درخواست 
افراز سهام  به شماره 94130346516027 و مورخ 1395/03/12 در خواست  وارده 
اسناد  ثبت   2 بخش  در  واقع  اصلی   9 از  فرعی  ثبتی 374  پالک  از  خود  مشاعی 
گلپایگان را نموده و اعالم داشته به مالکین مشاعی آقای علی رضاابراهیمی فرزند 
محمد علی دسترسی نداشته و از آدرس نامبردگان نیز اطالعی ندارد لذا بدیوسیله 
اعالم می گردد عملیات افراز پالک مذکور در مورخ 1395/05/12 راس ساعت 9/30 
الذکریا  ذیل  مخاطبین  چنانچه  فلذا  می گردد  انجام  پالک  وقوع  محل  در  صبح 
اشخاص دیگری به موضوع معترض می باشند در وقت مقرر در محل پالک حاضر 
ثبت  الف سرپرست  بود. شماره 125/ م  نخواهد  مانع رسیدگی  گردند عدم حضور 

اسناد و امالک شهرستان گلپایگان مهدی صادقی وصفی
آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرائی 940084 ح  پرونده شماره  در  دارد  نظر  در  فالورجان  احکام حقوقی  اجرای 
له سمیرا  بختیار  امیر علی  و  اقبالی  و رضوان  بختیار  بهرام  علیه  اجرایی موضوع   2
یزدانی در تاریخ 95/4/30 به منظور فروش سه دانگ یک باب منزل مسکونی به 
مساحت کلی 113/16 متر مربع عرصه و 150 متر اعیانی ملکی آقای / خانم سمیرا 
یزدانی بهرام بختیار و رضوان اقبالی و امیر علی بختیار واقع در فالورجان – گارماسه 
– خ بوعلی – بن بست شهید محمد رضا شیرزادی که دارای سابقه ثبتی به شماره 
406/337/69256 می باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی 
باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان 
اطاق 224 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 440/000/000 ریال ارزیابی شده است. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت 
ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا 
کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. مدیر 

اجرای احکام حقوقی فالورجان
رونوشت آگهی حصروراثت

به  دادخواست  به شرح    2342/1365 شماره  شناسنامه  دارای  انوری  فریبا  خانم 
و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  از    1 کالسه 271/95ش 
 1360/4/10 بشناسنامه 253 مورخ  اله سخائی    داده که شادروان قدرت  توضیح 

در تاریخ 1393/9/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر - همسر دائمی – پدر - مادر که به شرح ذیل می 
باشد: 1- کیارش سخائی  فرزند قدرت اله به ش ش 1394/ 1-035097-121 صادره 
از گلپایگان 2- فریبا انوری   فرزند محمد مهدی  به ش ش 2342/1365  صادره 
از گلپایگان 3- زهرا بی بی شعاعی   فرزند اکبر  به ش ش 1738/1327 صادره 
ازگلپایگان  4- علی اصغر سخائی   فرزند قدرت اله   به ش ش 15/1322 صادره از 
گلپایگان و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  الف   رئیس شعبه  : 126/ م  شماره 

اختالف گلپایگان
مفاد آراء

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
به  متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139460302023003211 مورخ 1394/12/27 آقای مسعود 
افشارزاده به شناسنامه شماره 667 کدملی 1828930636 صادره از خرمشهر فرزند 
غالمحسین  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 91/57 متر مربع مفروزی 
از پالک شماره 3786- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :95/3/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/4/13 
شماره : 8702 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

دادنامه
شماره   1395/03/22  : تنظیم  تاریخ   9509970350800455 دادنامه:  شماره 
کالسه  پرونده   941238  : شعبه  بایگانی  شماره   9409980350801089  : پرونده 
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  8دادگاه  شعبه   9409980350801089
سهامی  )شرکت  اقتصاد  مهر  بانک   : خواهان  نهایی شماره 9509970350800455 
عام شماره ثبت 429709 ( به نمایندگی آقای علیرضا زمانی با وکالت خانم فهیمه 
زارعی  احمد  نظر شرقی کوچه شهید  اصفهان –خ  نشانی  به  عباس  فرزند  احمدی 
مجتمع آسیاب طبقه همکف دفتر وکالت آقای میر باقری خواندگان : 1. آقای حسن 
داوودی فرزند عبداالمیر به نشانی مجهول المکان 2. آقای اکبر کریمی فرزند عباس 
به نشانی اصفهان – خ تاالر - کوچه شهید ملکوتی پالک 37 خواسته ها: 1. مطالبه 
خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک دادگاه نظر به 
اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید 
)رای دادگاه(

در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فهیمه احمدی بطرفیت 
خواندگان آقایان حسن داودی و اکبر کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 78123038 

ریال که به استناد یک فقره چک به شماره 469364-  1394/09/04 و گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه تقدیم گردیده است ، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی 
خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان 
نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه 
حاضر نگردیده و ایراد دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اند، فلذا دعوی 
خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 310و 313و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 78123038 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 5807382 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2812249 ریال 
اعالمی  وفق شاخص  کرد  دیر  و خسارت  بدوی  مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  بابت 
بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
میباشد/.شماره : 8625/ م الف رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

علیرضا شمس اژیه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  محسن کریمی   خواهان   487/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
و  دادرسی  خسارات  انضمام   به  ریال   150/000/000 مبلغ  به  چک  وجه  بر:مطالبه 
خسارات تاخیر و تادیه به طرفیت علی  حیدری تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده    11 ساعت   95/6/1 مورخه   ............. روز  برای 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  شورای حل  اول  – شعبه  اصفهان  اختالف 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 8566/م الف مدیر دفتر شعبه45  

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1966/94 خواهان مهدی حبیبی با وکالت هادی محمدی 
نموده  تقدیم  به طرفیت سعید خلیلیان  بر:مطالبه چک  کیچی  دادخواستی مبنی 
است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/6 ساعت 10 صبح   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 – پالک 57 
کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 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.
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  شعبه13مجتمع  دفتر  مدیر  الف  8596/م  شماره: 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

جواد   -2 لمجیری  غالمی  مجید   -1 خواهان  پرونده کالسه 950394  در خصوص 
به  پراید  دستگاه  یک  سند  انتقال  به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  لمجیری  غالمی 
است  نموده  تقدیم  بالن   اسمعیلی  آبادی 2- حسن  عباس دوستی جند  طرفیت 
.وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 95/5/27ساعت 10 صبح  تعیین گردیده 
ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است. 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
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.
اختالف حل  شورای   2 شماره  12مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  8548/م   شماره: 

 اصفهان
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ـــمـــاره 182 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
سردر قیصریه از ترکیه تا اصفهان

مدتی اســت کالنشــهرها مانور جدیدی را در حوزه گردشــگری 
ــه  ــت. ب ــبانه اس ــگری ش ــق گردش ــد و آن، رون ــاز کرده ان آغ
ــل  ــگری در فص ــازار گردش ــع ب ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای گ
 تابســتان داغ می شــود و بــا پایــان آن از رونــق و تــب و تــاب 
مســئوالن  ســو  یــک  از  هنگامــه  ایــن  در  می افتــد. 
گردشــگری تهــران بــر تجربــه ای شکســت خــورده بــه 
 نــام گردشــگری شــبانه در مــاه رمضــان تاکیــد دارنــد 
و از دیگــر ســو کالنشــهرهایی ماننــد اصفهــان و مشــهد هنــوز 
ــف  ــم ســاز و کار مناســبی تعری ــن مه ــرای ای نتوانســته اند ب

کننــد.
خشکشدنزندهرود 

ایــن روزهــا بــا بســته شــدن دوبــاره آب زاینــده رود و 
ــگری  ــد گردش ــاه کلی ــی ش ــه نوع ــه ب ــدن آن، ک ــک ش خش
شــبانه اصفهــان بــود، دیگــر امیــد چندانــی بــرای اســتقبال 
ــگری  ــق گردش ــی رون ــه نوع ــبگردی ها و ب ــگران از ش گردش

ــدارد. ــود ن ــبانه وج ش
فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر  اللهیــاری  فریــدون    
و گردشــگری اصفهــان کــه متولــی توســعه گردشــگری 
اصفهــان  در  شــبانه  رونــق گردشــگری  آن  تبــع  بــه  و 
بــرای  اصفهــان  کل  اداره  دغدغه هــای  دربــاره  اســت، 
تحقــق ایــن مهــم می گویــد: »اســتاندار اصفهــان طــی 
گردشــگری  توســعه  بــر  خــود  اخیــر   صحبت هــای 
و حفــظ میــراث فرهنگــی بــه عنــوان اولویــت نخســت 
اصفهــان تاکیــد کــرد. در ایــن میــان طرحــی 5 ســاله بــرای 
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاالب در نظ ــه و ت ــای رودخان احی

امیــدوار بودیــم امســال بارندگی هــا خــوب باشــد کــه 
متاســفانه محقــق نشــد. در حــال حاضــر نیــز بــرای تاســیس 
صنایــع بــزرگ جدیــد و زمیــن کشــاورزی جدیــد در اصفهــان 
مجــوز داده نمی شــود و در حــال تثبیــت وضعیــت موجــود و 

ــه هســتند.« ــای رودخان احی
ــیه ــارکدرحاش ــعپ ــرمرب ــونمت ــود1.5میلی وج

زاینــدهرود

معــدود  جملــه  از  »اصفهــان  می دهــد:  ادامــه  او 
رودخانــه  اش حاشــیه  در  کــه  دنیاســت   شــهرهای 

پــارک ایجــاد شــده؛ در حالــی کــه در پاریــس و لنــدن هــم 
شــاهد پــارک در کرانــه رودخانــه نیســتیم. 

حــدود 1.5 میلیــون متــر مربــع در حاشــیه زاینــده رود پــارک 
وجــود دارد و ایــن بــه غیــر از 5 پــل تاریخــی اســت کــه بــر 

روی زاینــده رود قــرار دارنــد. 

امیــد اســت بــا تحقــق طــرح اســتاندار و احیــای زاینــده رود 
ــن بخــش  ــق ای ــده شــاهد رون ــم طــی ســال های آین بتوانی

از شــهر باشــیم.«
زایندهرود

زاینــده رود، رود پــرآب گذشــته و بی رمــق امــروز همــان 
رودی اســت کــه قرن هــا منشــأ زایــش بــرای اصفهــان 
ــا طــی دهــه گذشــته  ــود ؛ امــا بی مباالتی هــا ســبب شــد ت ب

ــود. ــک ش خش
 ایــن روزهــا نیــز پــس از حــدود دو مــاه جریــان داشــتن آب 
در زاینــده رود، از ایــن رودخانــه فقــط زمینــی خشــک باقــی 
ــم  ــک پنج ــا ی ــت تنه ــوان گف ــع می ت ــت. در واق ــده اس مان
ــرآب اســت و در مابقــی ماه هــای ســال  ــده رود پ ســال زاین

ــت. ــق اس ــن رود بی رم ای
جاذبههایجدیداصفهان

اول  فصــل  در  رودخانــه  برآنکــه  تاکیــد  بــا  اللهیــاری 
بــود، خاطرنشــان کــرد: »در حــال  پــرآب  گردشــگری 
ســاعت  افزایــش  جملــه  از  برنامه هایــی  نیــز  حاضــر 
کارکــرد بناهــای تاریخــی، افزایــش واحدهــای اقامتــی 
ــیس  ــگران و تاس ــدگاری گردش ــان مان ــش زم ــرای افزای ب
رویاهــا  شــهر  همچــون  ســاخت  انســان   جاذبه هــای 
ــوم  ــن آکواری ــال بزرگ تری ــن ح ــم؛ در عی ــت داری را در دس
خاورمیانــه کــه اواخــر اســفند افتتــاح شــد و توســعه مراکــز 
تفریحــی را بــرای رونــق گردشــگری اصفهــان در نظــر 
ــد  ــده رود بتوان ــدان زاین ــت در فق ــد اس ــه امی ــم ک گرفته ای

ــد.« ــذب کن ــگران را ج گردش

نصف جهان و چالش های گردشگری

گردشگری شبانه اصفهان در گرو زاینده رود

همزمــان بــا آغــاز فصــل تابســتان، مــوج دوم ســفرهای مــردم 
ــه شــهرها  ــرای ســفر ب ــردم ب ــار توجــه م ــاز می شــود. در کن  آغ
و کشــورهای مختلــف، فعالیــت تبلیغــات آژانس های مســافرتی 
رونــق بیشــتری دارد. حــاال ایــن تبلیغــات از چــاپ بروشــور آغــاز 
ــردم  ــد م ــای جدی ــا وعده ه ــه ب ــی ک ــا پیامک های ــود ت می ش

ــودن  ــر ب ــد. کمت ــذب می کنن ــود ج ــه خ را ب
ــک  ــت در ی ــال اقام ــن ح ــا و در عی هزینه ه
هتــل چنــد ســتاره، هــر فــردی را بــه ســوی 
خــود جلــب می کنــد. چــه بســا بســیاری از 
ایــن تبلیغــات ســاختگی یــا دروغین باشــد. 
تورگردانــان  جامعــه  رییــس  پورفــرج، 
ــات  ــتی تبلیغ ــخیص درس ــوص تش درخص
اول  بایــد  مــردم  گفــت:  آژانس هــا 
بــه  را  نامعتبــر  و  معتبــر  شــرکت های 
ــاره آن هــا تحقیــق  درســتی بشناســند و درب

و جســت وجو کننــد. بــه هیــچ وجــه بــر روی تبلیغــات پیامکــی 
ــما  ــت. ش ــتباه اس ــه آن اش ــاد ب ــه اعتم ــد ک ــاز نکنن ــاب ب حس
ــش  ــه آرام ــی ب ــر روح ــه از نظ ــد ک ــفر می روی ــه س ــتر ب بیش
ــه  ــه کــه وعــده ب ــی اگــر متوجــه شــوید کــه آن گون برســید؛ ول

ــما  ــتر ش ــی بیش ــث ناراحت ــده باع ــل نش ــد، عم ــما داده ش ش
 . د می شــو

وی در ادامــه افــزود: وقتــی پیامکــی بــه شــما می رســد، 
ــد  ــد و بع ــل کنی ــان حاص ــتی آن اطمین ــت و درس اول از صح
ــد. هــر آژانســی موظــف  ــه آن جــا بروی ــه صــورت حضــوری ب ب
ــما  ــن ش ــه بی ــراردادی را ک ــه ق ــت ک  اس
و آن هــا نوشــته می شــود، بــه صــورت 
کامــل توضیــح دهــد؛ بــه طــور مثــال: نــوع 
 هتــل، اســمش، چنــد ســتاره بــودن هتــل
 خدماتــش، کاال، مکانــی کــه قــرار دارد 
و ... را بــرای مســافر بایــد بگوینــد و شــما 
پــس از اطالعــات کاملــی کــه گرفتیــد، در 
اینترنــت ســرچ کنیــد و اطمینــان حاصــل 
نماییــد. مســافران خارجــی کــه بــه ایــران 
ــز  ــه صــورت جــدی از ری ــد ب ســفر می کنن
ــو  ــود، پرس وج ــته می ش ــا گذاش ــار آن ه ــه در اختی ــی ک امکانات
ــه  ــی ک ــز امکانات ــه از ری ــد آگاهان ــردم بای ــس م ــد. پ می کنن
ــا  ــا از آن ه ــند ت ــود آگاه باش ــه ش ــا ارای ــه آن ه ــت ب ــرار اس ق

ــود. ــتفاده نش سوءاس

مراقبسوءاستفادههایتبلیغاتیآژانسهایمسافرتیباشید
فرهنگــی  میــراث  می گویــد:  فرهنگــی  میــراث   معــاون 
ســرفصل های  اصلــی  محــور  می توانــد  دســتی  صنایــع  و 
ــوص  ــان درخص ــن طالبی ــد. محمدحس ــی باش ــاد مقاومت اقتص
ــراث فرهنگــی گفــت: اقتصــاد  ــر می ــی ب ــر اقتصــاد مقاومت تاثی
ــه از  ــرفصل هایی ک ــا س ــت و اتفاق ــم اس ــیار مه ــی بس مقاومت

ــد شــده ــری تایی ــم رهب ــام معظ  ســوی مق
فرهنگــی میــراث  حــوزه  در   می توانــد 

ــا  ــگری مشکل گش ــتی و گردش ــع دس صنای
باشــد. مــا اگــر بخواهیم بــه خودمــان متکی 
باشــیم و ایجــاد اشــتغال کنیــم و بهــره وری 
ــد  ــیم، بای ــته باش ــی داش ــدات ایران از تولی
ــی  ــه تاریخ ــه در تجرب ــی ک ــام بحث های تم
ــیم  ــود دارد، بشناس ــراث وج ــدات و می تولی
ــر  ــن ام ــرای ای ــم. ب ــدا کنی ــود را پی و راه خ
ــل  ــار معض ــی دچ ــا وقت ــم؛ م ــی می زن مثال

ــد کــه در حــال  ــق کردن ــات را خل ــدران مــا قن ــم، پ ــی بودی کم آب
حاضــر بــه نوعــی امنیــت کشــور اســت یــا در بحــث راهســازی 
هــم اگــر نگاهــی بــه تجربــه تاریخــی ســاخت راه هــا و جاده هــا 
بیندازیــم و بــه شــناختی درســت برســیم، بــا هزینــه ای کمتــر و 

ــم.  ــش ببری ــا را پی ــاخت راه ه ــم س ــر می توانی ــت بهت کیفی
ــای  ــتی کاره ــع دس ــه صنای ــا در مقول ــزود: م ــه اف وی در ادام
بحــث  در  مــا  باشــیم.  داشــته  می توانیــم  خالقانه تــری 
موضوعــات صنعتــی در ســطح جهانــی در رقابــت هســتیم؛ امــا 
ــر ســر آن رقابــت کنــد  ــا مــا ب ــد ب آن چیــزی کــه دنیــا نمی توان
ــتی  ــع دس ــی و صنای ــراث فرهنگ ــث می بح
ــتر  ــروت بیش ــن ث ــه ای ــا ب ــر م ــت. اگ اس
توجــه و رســیدگی کنیــم، بــا هزینــه ای 
ــدا  ــه اهــداف مدنظرمــان دســت پی ــر ب کمت
ــم  ــادی می توانی ــه اقتص ــم و در زمین می کنی
باشــیم  داشــته  چشــمگیری   رشــد 
و تنــوع فرهنگــی کشــورمان را بــه دنیــا 
ادامــه  در  طالبیــان  معرفــی  کنیــم. 
ــه  ــای ســازمان در زمین درخصــوص برنامه ه
ــای  ــا برنامه ه ــت: م ــی گف ــاد مقاومت اقتص
ــد ــگاه کنی ــر ن ــار اگ ــت آث ــش مرم ــم. در بخ ــترده ای داری  گس

ــدازی موزه هــای  ــه کار می شــوند. راه ان ــادی مشــغول ب افــراد زی
 بیشــتر خــود موضوعــی برای مقاصــد مهم فرهنگی و گردشــگری

 است.

میراثفرهنگیمیتواندمحوراصلیاقتصادمقاومتیباشد

سردرقیصریهازترکیهتااصفهان
   یکــی از جاذبه هــای گردشــگری 

سرویس گردشگری
 آیدین بهاری

جهــان  نقــش  میــدان  اصفهــان 
جهــان  بــزرگ  میــدان  دومیــن  ایــن  اســت. 
جاذبه هــای بســیاری را در دل خــود جــای داده کــه 

یکی از آن ها سردر بازار قیصریه است. 
 ســردر قیصریــه را از ایــن رو قیصریــه می نامند که آن 
را از روی نمونــه یکــی از بناهــای شــهر قیصریــه 
در  امــروزی  ترکیــه  یعنــی  صغیــر،  آســیای  در 
ــاس اول(  ــاه عب ــری )دوره ش ــری قم ــرن 11 هج ق

ند. ســاخته ا
شــمال  قســمت  در  اصفهــان  قیصریــه  ســردر   
ــا  ــه ی ــازار قیصری ــر در ب ــان و ب ــش جه ــدان نق می
ــردر  ــن س ــت. ای ــده اس ــع ش ــان واق ــاهی اصفه ش
در گذشــته ای نه چنــدان دور دارای 3 طبقــه بــود 
و اکنــون دارای 2 طبقــه اســت. طبقــه ســوم آن کــه 
ــه  ــه را تشــکیل مــی داده ک ــب شــده، نقاره خان تخری
در آن بــا صــدای موســیقی، اوقــات روز را اعــالم 
می کرده انــد. نقاره زنــی و نقاره کوبــی از قدیــم در 
ــی  ــی و نقاره کوب ــه نقاره زن ــود؛ البت ــداول ب ــران مت ای
ــاب  ــروب آفت ــوع و غ ــالم طل ــور اع ــه منظ ــط ب فق
ــگ  ــای جن ــاره در میدان ه ــن نق ــه نواخت ــود؛ بلک نب
بــرای آماده بــاش ســربازان و تشــجیع آنــان بــه نبــرد 
ــای  ــز در آیین ه ــش نی ــح و آرام ــگام صل ــه هن و ب
گوناگــون و بــه مناســبت های مختلــف متــداول بــود. 
ــاز می شــود  ــزرگ اصفهــان ب ــازار ب ــه ب ایــن ســردر ب
و در گذشــته راه اصلــی بــازار اصفهــان بــوده اســت. 
ــک  ــی، ی ــار درب فرع ــامل چه ــه ش ــردر قیصری س
ــه حــوض آن  ــوده ک ــک حــوض ب ــی و ی دروازه اصل
 حــدود دهــه 13۴۰ شمســی بــه باغچــه تبدیــل شــد

ولی اکنون احیا شده است. 
ــم  ــه قل ــی هایی ب ــه، نقاش ــردر قیصری ــاالی س ــر ب ب
ناقــوس  می خــورد.  چشــم  بــه  عباســی  رضــا 
ــه  ــود در قلع ــاعت موج ــن س ــز و همچنی ــر هرم دی
ــدود ۸۰  ــر ح ــه قط ــز، )ب ــره هرم ــای جزی پرتغالی ه
ــان  ــه اصفه ــره ب ــح آن جزی ــس از فت ــانتیمتر( پ س

ــد.  ــب ش ــردر نص ــن س ــاالی ای ــد و در ب آورده ش
ــان در شــمال  ــی اصفه ــازار قدیم ــا ورودی ب ــن بن ای
میــدان نقــش جهــان اســت کــه در دوران صفویــان 
 ســاخته شــده اســت. عــالوه بــر بــازار قیصریــه 
و بازارهــای منشــعب از آن، بازارهــای دیگــری هــم 
در اصفهــان وجــود داشــته اند کــه معروف تریــن 
ــت  ــد« اس ــه بلن ــا »بازارچ ــاهی« ی ــازار ش ــا »ب آن ه
ــا 1۷۰۶ میــالدی  ــر ب کــه در ســال 111۸ هجــری براب
ــان  ــه« در زم ــرای فتحی ــه و س ــراه »مدرس ــه هم ب
ــه  ــران صفوی ــن حکم ــین، آخری ــلطان حس ــاه س ش

ســاخته شــد.

گشت و گذار

ترویجرشتههایقرآنیافتخاردانشگاه
معارفقرآنوعترتاست

ــان  ــرت اصفه ــرآن و عت ــارف ق ــگاه مع ــی دانش ــاون آموزش مع
گفــت: دانشــگاه معــارف قــرآن و عتــرت افتخــار دارد کــه در زمینه 
ــردم و نســل  ــه م ــت ب ــرای خدم ــی و ب ــج رشــته های قرآن تروی
 جــوان فعالیــت می کنــد. حجــت  االســالم ســید محمــود محقــق

ــان  ــرت اصفه ــرآن و عت ــارف ق ــگاه مع ــی دانش ــاون آموزش مع
ــوم  ــر عل ــته هایی نظی ــگاه رش ــن دانش ــون در ای ــرد: اکن ــار ک اظه
ــرآن  ــم ق ــت معل ــم، تربی ــرآن کری ــارف ق ــث، مع ــرآن و حدی  ق
زبــان و ادبیــات عربــی،  فلســفه و کالم اســالمی، فقــه و مبانــی 
حقــوق اســالمی معــارف اســالمی، علــوم تربیتــی، معــارف 
اســالمی و مدیریــت، معــارف اســالمی، تبلیــغ و ارتباطــات 
در مقطــع کارشناســی تدریــس می شــود. معــاون آموزشــی 
ــته های  ــزود: رش ــان اف ــرت اصفه ــرآن و عت ــارف ق ــگاه مع دانش
ــرآن ــیر ق ــرآن، تفس ــارف ق ــه، مع ــج  البالغ ــرآن، نه ــوم و ق  عل

اخــالق  اســالمی،  مذاهــب  کالم،  گرایــش  شیعه شناســی 
کاربــردی، روانشناســی اســالمی، مدرســی معــارف اســالمی 
گرایــش تاریــخ و تمــدن اســالمی وآشــنایی بــا منابــع اســالمی 
ــس  ــگاه تدری ــن دانش ــد در ای ــی ارش ــع کارشناس ــز در مقط نی
ــجویی  ــی و دانش ــاون فرهنگ ــدی، مع ــن عاب ــود. همچنی می ش
ــن  ــز گفــت: در ای ــان نی ــرت اصفه ــرآن و عت ــارف ق دانشــگاه مع
بــرادر  دانشــجوی   3۰۰ و  دانشــجوی خواهــر   12۰۰ دانشــگاه 

ــتند. ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

افتتاحنمایشگاهکتبونرمافزارهای
قرآنیدرشهرکرد

شــنبه  قرآنــی  افزارهــای  نــرم  و  بــزرگ کتــب  نمایشــگاه 
2۹ خردادمــاه، در فرهنگســرای بــزرگ ارشــاد شــهرکرد بــا 
شــعار »نهضــت فهــم قــرآن« افتتــاح شــد. ارایــه بیــش از 
ــز  ــور مراک ــا حض ــی ب ــزار تخصص ــرم اف ــاب و ن ــوان کت 5۰۰۰ عن
انتشــاراتی معتبــر، غرفــه حجــاب و عفــاف، بخــش کــودک 
قرآنــی برگــزاری مســابقات  قرآنــی،  نوجــوان، شــفاخانه   و 

ــرت  ــرآن و عت ــوع ق ــا موض ــی ب ــی و فرهنگ ــت های علم نشس
ایــن  از جملــه خدمــات و فعالیت هــای  و محافــل قرآنــی 
نمایشــگاه بــه مخاطبــان اســت. غرفــه قــرآن بخوانیــد و جایــزه 
ــای  ــض قرآن ه ــه تعوی ــی، غرف ــای قرآن ــران فیلم ه ــد، اک بگیری
ــای  ــر برنامه ه ــد را از دیگ ــاپ جدی ــای چ ــا قرآن ه ــتعمل ب مس
ایــن نمایشــگاه اســت. ایــن نمایشــگاه تــا ۸ تیرمــاه ادامــه دارد 
ــاعت 2۰  ــا س ــح ت ــاعت 1۰ صب ــد از س ــردم می توانن ــوم م و عم
ــگاه ــن نمایش ــزاری ای ــد. در برگ ــد کنن ــگاه بازدی ــن نمایش  از ای

ــور شــهرکرد و دفتــر تبلیــغ   موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت ن
 و ترویــج معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت ارشــاد، همــکاری 
 و مشــارکت دارنــد. همچنیــن شــهرداری شــهرکرد، بانــک انصــار 
و بانــک قــرض الحســنه رســالت از دیگــر نهادهایــی هســتند کــه 
در برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــا اداره کل ارشــاد اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری، مشــارکت کرده انــد.

اخبار کوتاه 

آگهیابالغدادخواستوضمائم
آقای سعید فروزان مهر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه   به طرفیت سعید محقق به 
این شورا تسلیم که به کالسه ۹5/۸3 ثبت و برای روز ۹5/۰5/2۶ و ساعت 1۷:3۰ وقت 
اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب  رسیدگی تعیین شده است، نظر به 
ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر 
شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز 

است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/33۰/م الف به تاریخ ۹5/۰3/۰۸
آگهیابالغدادخواستوضمائم

آقای جمال امینی موسی آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت اصغر سلطانی 
به این شورا تسلیم که به کالسه ۹5/۶۶ ثبت و برای روز ۹5/۰۶/1۷ و ساعت 1۷:15 وقت 
اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب  رسیدگی تعیین شده است، نظر به 
ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر 
شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز 

است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/331/م الف به تاریخ ۹5/۰3/2۶
آگهیابالغدادخواستوضمائم

خانم ام البنین خراسانی دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت   به طرفیت امید رضا 
اورنگی به این شورا تسلیم که به کالسه ۹۴/521 ثبت و برای روز ۹5/۰۴/2۷ و ساعت 
۰۴:3۰ وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، 
لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت 

آن ده روز است.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/332/م الف به تاریخ ۹5/۰2/۰۶
آگهیمزایدهوفروشاموالغیرمنقول

اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه ۹۴۰۰53 
ابوالفضل خیری  به نفع اعظم روان بخش و علیه خانم صفیه فقیهی و  اجرای احکام 
به خواسته مطالبه مهریه جلسه مزایده ای در تاریخ ۹5/۰5/1۰ ساعت ۰۹:3۰ صبح به 
منظور فروش تمامی منزل مسکونی واقع در حبیب آباد خ شهید مطهری روبروی قرض 
الحسنه قائم آل محمد انتهای بن بست کد پستی ۸3۴۶13۴3۶1 به متراژ ۶۰ متر مربع 
و عرصه ۴2 متر مربع اعیانی در یک طبقه ملکی مرحوم روح اله خیری توقیف شده در 
قبال مهریه خانم اعظم روان بخش که تووسط کارشناس به مبلغ 23۴۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی 
گردیده  برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر 
اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ 
ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 1۰ در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به 

حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/335/م الف به تاریخ ۹5/۰3/2۹
اخطاراجرایی

حسن  شهید  آباد کوچه  اسالم  خورزوق  نشانی  به  غالمی  رضا  له:  محکوم  مشخصات 
رمضانی محکوم علیهم 1- عبدالزهرا انصاری فرزند عبدالهادی 2- عبدالصمد منصوریان 

فرزند حمید به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره ۶۰2 به تاریخ ۹۴/11/2۴ حوزه ۶ حقوقی شورای حل 
اختالف برخوار محكوم عليه محکوم است به :خواندگان بالتضامن محکومند به پرداخت 
چهارصدو بیست هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم 
به عهده  اجراء  باشد  غیابی می  رای صادره  اجرای حکم  لغایت  دادخواست ۹3/12/1۶ 
محکوم علیه می باشد.ماده 3۴ قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  

دفتر شعبه ششم شورای  حل اختالف شهرستان برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/3۴2/م الف به تاریخ ۹5/۰3/2۹

اخطاراجرایی
حسن  شهید  آباد کوچه  اسالم  خورزوق  نشانی  به  غالمی  رضا  له:  محکوم  مشخصات 

رمضانی محکوم علیهم : امیر سپهوند فرزند اردشیر به نشانی مجهول المکان
محکوم به : به موجب رأی شماره 5۹۸ به تاریخ ۹۴/11/2۴ حوزه ۶ حقوقی شورای حل 
اصل  بابت  ریال   ۸۰۰۰۰۰۰ مبلغ  :پرداخت  به  است  محکوم  عليه  محكوم  برخوار  اختالف 
خواسته و مبلغ 1۷5۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا به عهدهی 

محکوم علیه می باشد  .
ماده 3۴ قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
دفتر ششم پنجم شورای  حل اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/3۴1/م الف به تاریخ ۹5/۰3/2۹
آگهیحصروراثت

به  دادخواست  به شرح   ۶۷ شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی  حاتمی  اله  ولی  آقای 
کالسه 1۶2/۹5 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مصطفی حاتمی دستجردی بشناسنامه 12۶۷ در تاریخ 
13۹3/۰۸/2۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- علی ش.ش ۴1 )2( ولی اله ش.ش ۶۷ )3( اقدس حاتمی ش.ش ۷۷ 
)۴( طاهره ش.ش 3۴5 )5( زهرا ش.ش ۹3 همگی حاتمی دستجردی فرزند مصطفی 
)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/33۴/م الف به تاریخ ۹5/۰3/2۹
آگهیابالغدادخواستوضمائم

 شاکی : آقای محمود قبادی پور  دادخواستی به طرفیت متهم : آقای اکبر کریمی  به 
خواسته تجعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )1۰1 
جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹۴۰۹۹۸3۷522۰۰۴5۸ 
- ۹۴1۶23  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/۰۷/13 و ساعت 11:3۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/3۴5/م الف به تاریخ ۹5/۰3/2۹
۹5/3/2۹

ابالغرایشورا
رسیدگی  مرجع   ۹5/3/11: رسیدگی  نامه 1۴۴تاریخ  داد  پرونده ۸۷5/۹۴شماره  کالسه 
: آقای علی محمد ناظمی   شعبه 2حقوقی شورای حل اختالف آران وبیدگل   خواهان 

به نشانی :آران وبیدگل -خ امام ره -کوچه والیت هفتم  -خوانده:  لیلی صبوحی   به 
نشانی تربت جام -خیر آباد - باال جام  - شهودی نهم - نبش خ لوازم خانگی انصاف 
وآقای سعید مبین به نشانی :آران بید گل شهرک صنعتی سلیمان صاجی بلوار هیئت 
امناء بلوار تجارت وسط بلوار پروانه سابق و شرکت صنایع اطلس رجال کاشان –نشانی 
:آران و بیدگل شهرک سلیمان صاجی بلوار هیئت امنا ء بلوار تجارت وسط بلوار پروانه 
سابق   خواسته :مطالبه وجه چک  . گردشکا ر:پس ازارجاع  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: رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای علی محمد ناظمی به طرفیت آقای لیلی صبوحی –سعید 
مبین وشرکت صنایع اطلس رجال کاشان   به خواسته مطالبه مبلغ وجه چک به شماره 
انضمام خسارات  وبیدگل.به  آران  بانک شعبه  پست  عهده    ۹3/۶/3۰-۹۰1/1۷5۶۰۸3۰
دادرسی وخسارت تاخیر تادیه  باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک از ناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 
اصل سند  اینکه  به  ونظر  در جلسه رسیدگی شورا  موثر خوانده  غیر  ۹5/3/11ودفاعیات 
تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده وظهور در اشتغال ذمه وی دارد 
ونظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا وبه شرح صورت جلسه مورخ ۹5/3/11وبااحراز 
ااختالف  حل  شوراهای  ماده11قانون  ومستندابه  دین  واستصحاب  خوانده  ذمه  اشتغال 
ومواد 31۰و311و313از قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک ومواد 1۹۸و51۹و522ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۷5/۰۰۰/۰۰۰لاير )هفتاد و پنج میلیون 
تا  رسید چک  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  وپرداخت خسارت  خواسته  اصل  بابت   ) ریال 
هزینه  وپرداخت  مرکزی  بانک  ناحیه  از  اعالمی  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرای  زمان 
دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می گردد .رای صادره غیابی وظرف مدت 2۰ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا وپس از انقضاء مهلت مقرر ظرف 2۰روز 
 پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری آران وبیدگل است  

می باشد .
الف  –م  وبیدگل  آران  قضایی  حوزه  حقوقی   دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  قاضی 

5/22/۹5/1۶۴
ابالغرایشورا

کالسه پرونده 5۶۷/۹۴شماره داد نامه 1۴5تاریخ رسیدگی :۹5/3/۹ مرجع رسیدگی شعبه 
2حقوقی شورای حل اختالف آران وبیدگل   خواهان : آقای علی محمد ناظمی  به نشانی 
به  فیضی     علی  محمد  -خوانده:   هفتم   والیت  -کوچه  ره  امام  -خ  وبیدگل  :آران 
المکان (  شرکت فرش  نشانی تربت حیدریه  -بی بی حسینیه  - جنت 3)مجهول 
نگین  ارم مشهد –نشانی : شهرک سلیمان صاجی بلوار هیئت امنا ء بلوار تجارت ۴اصلی 
شرکت ترمه مبین خواسته :مطالبه وجه چک   گردشکا ر:پس ازارجاع  پرونده به این 
شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضای شورا 
رای  نماید:  رای می  به صدور  مبادرت  زیر  وبه شرح  رااعالم  قاضی شورا ختم رسیدگی 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علی محمد ناظمی به طرفیت محمد 
علی فیضی– شرکت فرش نگین  ارم مشهد به خواسته مطالبه مبلغ 35/۰۰۰/۰۰۰وجه 
چک به شماره ۸۶۴/۹2551۹-۹۴/۸/25  عهده بانک صادرات  شعبه تربت حیدریه.  به 
انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه  باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه ۹5/3/۹ودفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا ونظر به اینکه 
اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده وظهور در اشتغال 
ذمه وی دارد ونظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا وبه شرح صورت جلسه مورخ 
۹5/3/۹وبااحراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندابه ماده11قانون شوراهای 
مجتمع  مصوب  الحاقی  وتبصره  تجارت  قانون  31۰و311و313از  ومواد  ااختالف  حل 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک ومواد 1۹۸و51۹و522ازقانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 35/۰۰۰/۰۰۰لاير 
زمان  تا  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  وپرداخت  خواسته  اصل  بابت 
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی وپرداخت هزینه دادرسی 
پس  روز   2۰ مدت  وظرف  غیابی  صادره  .رای  می گردد  واعالم  صادر  خواهان  حق  در 
2۰روز  مقرر ظرف  مهلت  انقضاء  از  وپس  همین شعبه شورا  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از 

 پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری آران وبیدگل است 
 می باشد .

الف  –م  وبیدگل  آران  قضایی  حوزه  حقوقی   دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  قاضی 
5/22/۹5/1۶5

دادنامه
پرونده  تنظیم:۹5/2/12شماره  تاریخ   ۹5۰۹۹۷۰3522۰۰155 نامه  داد  شماره 
 : کالسه  ۹۴1۴3۸پرونده   : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۴۰۹۹۸۰3522۰1313:
۹۴۰۹۹۸۰3522۰1313شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
شماره ۹5۰۹۹۷۰3522۰۰155خواهان :آقای سید محمد علی خیام نکویی  فرزند سید 
اصغر به  نشانی اصفهان –خ میر داماد نبش کوچه ۴5-پالک۶۹طبقه اول خوانده: آقای 
ید اله صادقی   فرزند غالم علی   به نشانی مجهول المکان خواسته :1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2-مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه سفته . گردشکار :دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
:رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای سید محمد علی خیام نکویی  فرزند سید اصغر 
پانصد  مبلغ   به خواسته مطالبه  علی    فرزند غالم  اله صادقی    ید  آقای  به طرفیت 
میلیون)5۰۰۰۰۰۰۰۰(  لاير وجه پنج فقره سفته  به شماره ۷5۶۹۷۶الی ۷5۶۹۸۰همگی 
مورخ ۹۴/۹/25هر یک به مبلغ یک صد میلیون  لاير به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر 
ابقای اصول مستندات  در ید  به  باتوجه  تا اجرای حکم دادگاه  از زمان سررسید  تادیه 
خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال وعلیه که ظهوردراشتغال ذمه 
ومدرکی  ودلیل  موثر  دفاع  واینکه  دارد  خواسته  مطالبه  در  خواهان  واستحقاق  خوانده 
ارائه ننموده است وسایرمحتویات پرونده دعوی  اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه  در 
به مواد 2۴۹و131۰و313و31۴قانون تجارت  بااستناد  لذا  ثابت است  بر دادگاه  خواهان  
وتبصره  مدنی  دادرسی  آیین  1۹۸و3۰3و3۰5و3۰۶و5۰2و515و51۹و522قانون  ومواد 
برمحکومیت  آن حکم  به  راجع  واستفساریه  اصالحی صدور چک  ماده 2قانون  الحاقی 
خوانده بپرداخت مبلغ پانصد میلیون لاير بابت اصل خواستهوپرداخت مبلغ پانزده میلیون 
وچهار صد وچهل وپنج هزار )15۴۴5۰۰۰(لاير هزینه دارسی  وهمچنین خسارت تاخیر 
تادیه تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر واعالم می گردد 
 .. رای صادره غیابی ظرف 2۰روزپس از ابالغ  قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای

می باشد 
رئیس شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان –محمود شریفی  .م الف۸۶۴۶

ابالغرایشورا
کالسه پرونده 1۰۹۰/۹۴شماره داد نامه 2۴۶-۹5/3/1۶ مرجع رسیدگی شعبه 1۶شورای 
حل اختالف اصفهان  خواهان : آقای نیاز علی شاهنی شمس آبادی  به نشانی :اصفهان  
آقای محمد  قائمیه - کوچه15-کوچه شهید حاج قاسمی  پالک3۶ خوانده:  1-  -خ 
حسین یاری 2-شهاب غالمی به نشانی مجهول المکان  خواسته :تقاضای صدور حتم به 
الزام خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ 53/5۰۰/۰۰۰لاير به انضمام مطلق 
پرونده  به محتویات  عنایت  .با  تادیه  تاخیر  دادرسی وخسارت  وهزینه  قانونی  خسارات 
از  استعانت  با  رسیدگی  اعالم  ختم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  واخذ 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  : رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای نیاز علی شاهنی شمس آبادی  به طرفیت 1- آقای 
محمد حسن یاری 2-شهاب غالمی به خواسته مطالبه مبلغ53/5۰۰/۰۰۰لاير وجه چک  به 
شماره 2۹۴۶۰۶-مورخ۹۴/1۰/3۰به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مستندات درید  خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته  را دارد واینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی  در جلسه رسیدگی حاضرنگردیده 
مواد  به  استناد  به  لذا  است  ثابت  برشورا  ننموده  ارائه  این شعبه  به  ای  دفاعیه  والیحه 
31۰و313قانون تجارت و1۹۸و51۹و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 53/5۰۰/۰۰۰لاير بابت اصل خواسته و1/۴۴2/5۰۰ریال بابت هزینه 
دادرسی وخسارت تا خیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  ۹5/11/15 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده  اجرای محترم احکام 
می باشد درحق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره نسبت به ردیف اول حضوری 
می باشدوظرف 2۰روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه های عمومی اصفهان خواهد 
بودو رای صادر ه ردیف دوم  غیابی وظرف مهلت  2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه  می باشد .
قاضی شعبه 1۶شورای حل اختالف شهرستان اصفهان –زهرا عابدینی -م الف ۸5۶2
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مراقب مصرف محصوالت آرایشی 
تاریخ مصرف گذشته باشید

ــذا  ــازمان غ ــتی س ــی و بهداش ــس اداره آرایش  ریی
ــت  ــی اس ــاوی ذرات ــی  ح ــر کرم ــت: اگ و دارو گف
کــه بــه طــور معمــول نبایــد در کــرم وجــود داشــته 

ــود. ــتفاده نش ــا اس ــن کرم ه ــد، از ای باش
ــد  ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــار ک ــماعیلی اظه ــر اس دکت
ــل اســتفاده  ــه دلی ــه ب ــرای کاهــش مشــکالتی ک ب
بی رویــه و غیرمنطقــی از فرآورده هــای آرایشــی 
وجــود دارد، در ابتــدا بایــد چــاره ای فرهنگــی 
اندیشــید کــه میــل تنوع طلبــی مــردم به ویــژه 
خانم هــا بــه گونــه ای درســت پاســخ داده شــود کــه 
ــه آن بپردازنــد. متخصصــان امــر بهتــر می تواننــد ب

تدابیــری  بایــد  بعــدی  مرحلــه  در  افــزود:  وی 
اندیشــید کــه جلــوی تبلیغــات بی حــد و مــرز ایــن 

ــود. ــه ش ــواد گرفت م
برخــی  متاســفانه  کــرد:  تصریــح  اســماعیلی 
ایــن محصــوالت در فروشــگاه ها  ارایه دهنــدگان 
ــع  ــه مناف ــا ب ــا صرف ــی از داروخانه ه ــی بعض و حت
مــادی فکــر می کننــد و اقــالم آرایشــی را کــه 
ــغ  ــز تبلی ــد نی ــا ندارن ــه آن ه ــازی ب ــردم اصــال نی م
ــا  ــد؛ ام ــب کنن ــتری کس ــود بیش ــا س ــد ت می کنن
اســتفاده بیــش از حــد از مــواد آرایشــی همان طــور 
ــرای ســالمتی، اقتصــاد  کــه گفتــه شــد عوارضــی ب
خانــواده و اقتصــاد ملــی بــه دنبــال دارد و در همــه 

ــت. ــان آور اس ــاد زی ابع
ــود  ــاهده می ش ــوارد مش ــی م ــت: در بعض وی گف
کــه دختــران جــوان بــه پزشــک متخصــص پوســت 
مراجعــه و درخواســت ژل، بوتاکــس، کــرم یــا کــرم 
 مات کننــده می کننــد و بــا اصــرار زیــاد پزشــک 
قــرار  تنگنــا  در  نســخه مدنظــر  ارایــه  بــرای  را 
می دهنــد و مثــال از پزشــک می خواهنــد کــرم 
ــد؛  ــز کنن ــان تجوی ــم برایش ــروک و دور چش ضدچ
ــن ســنین  ــا در ای ــه عموم ــی اســت ک ــن در حال ای
ــد؛  ــازی وجــود ندارن ــی نی ــه محصــوالت این چنین ب
کمــا اینکــه اســتفاده از آن هــا حتــی ممکــن اســت 
بــه پوســت آســیب برســاند. رییــس اداره آرایشــی 
و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو ادامــه داد: بــرای 
ــان خاطــر از ســالمت فرآورده هــای آرایشــی  اطمین
ــه آن هــا  ــم ک ــن بگذاری ــر ای ــر فــرض را ب ــه - اگ ک
ــتند  - ــاق نیس ــی و قاچ ــای تقلب ــمول کااله  مش

بررســی کــرده  را  آن هــا  دارو  و  غــذا   ســازمان 
و مجــوز دارنــد، توجــه بــه تاریــخ مصرفشــان مهــم 
اســت. اســماعیلی تاکیــد کــرد: چنانچــه ایــن لــوازم 
ــا  ــد آن ه ــد، نبای ــی دارن ــخ مخدوش ــی تاری  آرایش
را مصــرف کننــد؛ همچنیــن اگــر محصــول آرایشــی 
ــع  ــورت مای ــه ص ــده و اول ب ــاز ش ــرم دوف ــل ک مث
ــکوک  ــرم مش ــن ک ــود، ای ــارج می ش ــوپ خ از تی
اســت و نبایــد مصــرف شــود. وی گفــت: اگــر 
کــرم دو رنــگ شــده باشــد، بــه ایــن صــورت 
ــه رنگــی دیگــر  ــه ب ــه رنگــی و در ادام ــدا ب ــه ابت ک
ــرات  ــت تغیی ــن اس ــود، ممک ــارج ش ــوپ خ از تی
باشــد کــه محصــول  داده  آن رخ   شــیمیایی در 

را از کیفیت مطلوب خارج کرده باشد.
ــوان کــرد: مصرف کننــدگان  اســماعیلی در ادامــه عن
ایــن قبیــل محصــوالت بایــد توجــه داشــته باشــند 
ــا  ــه در آن ه ــد ک ــرف می کنن ــی  مص ــر کرم ــه اگ ک
ــه وجــود  احســاس ناخوشــایندی مثــل ســوزش ب

ــد. ــد از مصــرف آن پرهیــز کنن مــی آورد بای

بهداشت

جوانی که از دنیای مردگان بازگشت
ــای  ــی از جنگل ه ــه یک ــواده ام ب ــراه خان ــه هم ــه ب ــود ک  روزی ب
ــره  ــدم. چه ــنا ش ــرا آش ــا میت ــم، ب ــه بودی ــهرمان رفت ــراف ش اط
زیبایــی داشــت، امــا طــوری لبــاس پوشــیده و آرایــش کــرده بــود 
ــواده متعصــب  ــک خان ــه در ی ــن ک ــل م ــرادی مث ــر اف ــه در نظ ک
 بــزرگ شــده بــودم، قبــل از اینکــه زیبایــی اش بــه چشــم بیایــد

ــر در  ــی ظه ــا حوال ــرد. ت ــب توجــه می ک حــرکات و ظاهــرش جل
ــروصدای  ــت س ــم داش ــم ک ــت و ک ــد و می رف ــگل می آم آن جن
همــه را _ و از جملــه خــودم را _ درمــی آورد کــه بزرگ تریــن 
ــه  ــم ب ــم گرفت ــی تصمی ــب شــدم؛ یعن ــی ام را مرتک اشــتباه زندگ
ــی  ــه قضاوت ــران چ ــه دیگ ــم ک ــش کن ــروم و متوجه ــراغ او ب س
اتفاقــا دو ســه دقیقــه ای کــه  دارنــد.  دربــاره شــخصیتش 
ــش  ــی در اطراف ــود و کس ــاده ب ــار ج ــدم زدن در کن ــغول ق مش
ــده ام  ــم شــد و بی رودربایســتی عقی ــن مجــال نصیب ــود، بهتری نب
ــا ایــن  را گفتــم و آخــر ســر هــم گفتــم: فکــرش را کــردی اگــر ب
چهــره زیبــا، ســیرت زیبــا هــم داشــتی، چــه شــخصیت زیبایــی 
پیــدا می کــردی؟ حرف هایــم کــه تمــام شــد، میتــرا ســر بلنــد کــرد 
ــت:  ــه آرامی گف ــت و ب ــمانم ریخ ــه چش ــونگرش را ب ــگاه افس و ن
ــزده ... . آن  ــن ن ــه م ــا را ب ــن حرف ه ــس ای ــچ ک ــاال هی ــا ح ت
ــش  ــار شــماره تلفن ــل صــد ب ــرد. الاق ــم نب ــح خواب ــا صب  شــب ت
ــگاه کــردم. حــس بــدی داشــتم. هــر کار  را از جیبــم درآوردم و ن
کــردم نتوانســتم جلــوی خــودم را بگیــرم کــه بــه او تلفــن نزنــم. 
ــید ــول کش ــه ط ــاعت و 22 دقیق ــه 3 س ــن اول ک ــان تلف  از هم

عاشــقش شــدم! از فــردا هــر روز او را می دیــدم. کمتــر از 2 
ــدر  ــدند. پ ــر ش ــا باخب ــه م ــهر از رابط ــه ش ــا هم ــد تقریب ــاه بع  م
و مــادرم چنــان جنجالــی راه انداختنــد کــه ســابقه نداشــت. مــن 
نیــز کــه عقــل و مغــزم را بــه او باختــه بــودم روی حرفــم ایســتادم 
ــه  ــول داده ک ــم ... او ق ــرا ازدواج کن ــا میت ــم ب ــن می خواه ــه م ک
 خــودش را تغییــر دهــد. پــدرم فریــاد زد: تــو آبــروی مــا را بــردی 
و مــادرم اشــک می ریخــت و می گفــت: پســرم؛ ایــن دختــر 

اصالح پذیــر نیســت ... چــرا بازیچــه اش شــدی؟
ــه  ــردم ک ــاور می ک ــم ب ــم ک ــه ک ــات هــم ک ــا، گاهــی اوق ــن ام  م
دیگــران دربــاره او درســت می گوینــد، بــه محــض اینکــه بــا میتــرا 
روبــه رو می شــدم، همــه چیــز را فرامــوش می کــردم. حــاال 
دیگــر کار بــه جایــی رســیده بــود کــه رســوای شــهر شــده بــودم 
 و تنهــا امیــدم آن بــود کــه میتــرا پــس از ازدواج بــا مــن رویــه اش 
را تغییــر دهــد و ...  امــا روزی کــه حــرف ازدواج را پیــش کشــیدم 
ــا  ــه اینج ــو را ب ــتم ت ــط می خواس ــن فق ــت: »م ــه زد و گف او قهق
 برســانم و تالفــی اون تحقیــری رو کــه آن روز نصیبــم کــردی

ــن  ــم!« ای ــو رو ببین ــه هــم نمی خــوام ت ــاورم ... دیگ  ســرت در بی
را گفــت و رفــت. ولــی مــن هنــوز فکــر می کــردم او دارد شــوخی 
ــوان  ــین ج ــوار ماش ــردای آن روز او را س ــه ف ــا اینک ــد...  ت می کن
دیگــری دیــدم. وقتــی خبــر بــه پــدر و مــادرم رســید، فقــط گفتنــد: 
ــن  ــردی! م ــل نمی ک ــی را تحم ــن ننگ ــردی و چنی ای کاش می م
امــا، چنــان بــه بــن بســت رســیده بــودم کــه اشــتباه دوم را انجــام 

دادم، »خودکشــی«.
 روایت لحظات پس از مرگ

ــا یــک قوطــی  ــردم؛ چــرا کــه ب مــن هرگــز نفهمیــدم کــه کــی ُم
قــرص خــواب آور خودکشــی کــردم و در حقیقــت در خــواب 
ــه  ــدم ک ــیدم، فهمی ــا رس ــه آن دنی ــه ب ــی ک ــردم؛ وقت ــق ُم عمی
ــدم کــه زمینــش کامــال ســرخ  ــی می دی ــرده ام. خــود را در جای ُم
ــر از  ــا غی ــود؛ ام ــان ب ــرد بیاب ــم کار می ک ــا چش ــود. ت ــرخ ب س
ــرم  ــبز و خ ــا سرس ــه ج ــودم، هم ــتاده ب ــن ایس ــه م ــی ک آنجای
ــدم ــن ســو و آن ســو می دوی ــدام ای ــر از گل و ســبزه. م ــود و پ  ب

ــا اینکــه در یــک  ــه منطقــه سرســبز برســم ت امــا نمی توانســتم ب
ــبز  ــه سرس ــل منطق ــه داخ ــرخ ب ــن س ــودم را از زمی ــه خ لحظ
نمی توانســتم  دیــدم جماعتــی کــه  مرتبــه  یــک  انداختــم. 
ــد  ــم آمدن ــه طرف ــش ب ــی از آت ــا گرزهای  تعدادشــان را بشــمارم، ب
و دنبالــم کردنــد. هــر قــدر تــوان داشــتم بــه پاهایــم دادم کــه فــرار 
کنــم؛ درســت لحظــه ای کــه داشــت دستشــان بــه مــن می رســید 
 ناگهــان دختــری زیبــا بــه شــکل فرشــته های آســمانی از راه رســید 
ــد؟  ــن مــن و آن جماعــت ایســتاد و گفــت: »چــکارش داری و بی
آن جماعــت یکصــدا گفتنــد: »او خــودش را کشــته و بایــد تنبیــه 
ــرد و پرســید: »راســت  ــه مــن اخــم ک ــر جــوان ب شــود... « دخت
ــه  ــر گری ــوالش زدم زی ــه س ــخ ب ــای پاس ــه ج ــه ب ــن؟« ک  میگ
ــو رو خــدا  ــو ببخشــین ... ت ــم داد ... من ــم: »شــیطان فریب و گفت
ــه آن  ــم ســوخت و رو ب ــه حال ــر ب ــد... .« دل آن دخت ــم بدی نجات
ــرده  ــه نُم ــوز ک ــرده ... هن ــه ک ــت: »اون توب ــرد و گف ــت ک جمعی
ــا  ــدا حتم ــرده ... خ ــه ک ــدش ... اون توب ــدا ببخش ــاید خ ... ش
می بخشــدش ...« بــا گفتــن ایــن حــرف از ســوی دختــر، ناگهــان 
ــن  ــم غیــب شــدند و زمی ــه دســت از اطراف آن جماعــت آتــش ب

ســرخ زیــر پایــم محــو شــد.
 روایت لحظات پس از زنده شدن

چشــم کــه بــاز کــردم مــادرم را روبــه روی خــودم دیــدم که نوازشــم 
ــه  ــی را ک ــه ظریف ــن لحظــه صــدای دختران ــا در همی ــرد؛ ام می ک
چنــد لحظــه قبــل می گفــت بــه خانــواده اش خبــر دهیــد، شــنیدم 
کــه می گفــت: »چهــار دقیقــه تمــام ُمــرده بــود ... امــا یــک لحظــه 
دلــم بــه حالــش ســوخت و گفتــم: یــا خــدا ... بــه حــق آبــروی 
ــک  ــد ی ــه بع ــد لحظ ــه چن ــن ک ــش ک ــه)س( کمک ــدم فاطم ج
ــم آن  ــا ببین ــدم ت ــم چرخان ــد... « چش ــاال آم ــش ب ــه نفس مرتب
کســی کــه بــا توســل بــه جــدش مــرا از دنیــا برگردانــده کیســت... 
ــا  ــن حرف ه ــه ای ــی ک ــتار جوان ــه ... پرس ــر گری ــان زدم زی  ناگه
ــا  ــه آن ه ــم مــرگ ب ــه در عال ــود ک را مــی زد، همــان فرشــته ای ب

ــدش ...« ــدا می بخش ــرده و خ ــه ک ــود: »توب ــه ب گفت

حوادث یکشــــنـبه  30  خردادماه  1395

ــا  ــودکان نوپ ــاده از ک ــش س ــک آزمای ــا ی ــان ب محقق
می تواننــد میــزان عملکــرد تحصیلــی آن هــا را در 8 

ســالگی پیش بینــی کننــد.
دیگــر کشــمش فقــط بــرای شــیرینی اســتفاده نخواهــد 
 the( ــک ــگاه واروی ــره دانش ــه  منتش ــق مقال ــد. طب ش
مدعی انــد  محققــان   )University of Warwick
ــا ــودکان نوپ ــاده از ک ــش س ــک آزمای ــا ی ــا ب ــه تنه  ک
می تواننــد میــزان عملکــرد تحصیلــی آن هــا را در 8 

ــش ســاده ترین  ــن آزمای ــد. ای ــی کنن ســالگی پیش بین
ــروز  ــه ام ــا ب ــودکان ت ــن ســطح هــوش ک ــون تعیی آزم
محســوب می شــود و محققــان صدهــا کــودک 20 

ــد. ــان کرده ان ــن روش امتح ــا ای ــه را ب ماه
ــک  ــر ی ــمش را زی ــدد کش ــک ع ــش ی ــن آزمای  در ای
فنجــان خالــی قــرار می دهنــد و از کــودک می خواهنــد 
تــا زمانــی کــه بــه آن هــا گفتــه نشــده منتظــر بماننــد و 

ــد. ــمش را بخورن ــد کش ــد از آن می توانن بع

 ظاهــر آزمایــش بســیار ســاده اســت؛ امــا بــرای عــده 
زیــادی از کــودکان طاقت فرســا و شــکنجه  اســت؛ 
ــون رد  ــن آزم ــا در ای ــیاری از آن ه ــه بس ــه ای ک به گون

می شــوند. 
بــرای  مناســبی  ابــزار  آزمایــش  ایــن  واقــع  در 
ارزیابــی قــدرت کنتــرل کــودکان، تشــخیص خطــر 
ــتر ــنین بیش ــری در س ــواس و یادگی ــز ح ــود تمرک  نب

 است.

آزمایشی ساده برای تعیین سطح هوش 
کودکان نوپا

ـــمـــاره 182 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره 18
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

لمانی که در وین به کار پرداخت- 1- ممکن بودن-آهنگساز آ
فیلمی از مسعود کیمیایی

2- پیشوندی معادل ده-همیشه تسلیم راننده با احتیاط 
است- صحرا

3- با محبت-فراموشی-رنگ موی فوری
4- آهنگ حج کردن-جابه جاکردن

5- دیگر-پیشواوامام-دانه خوراکی
6- النه پرنده-مادر حضرت عیسی )ع(-جاری

7- رایحه-جاهل-بی کس
8- پرنده خرامان-مذهب-ریشه-بیماری سفیدک

9- باالی چشم-فقیر و تنگدست-یازده
10- دوا-معلم دبیرستان-عظیم الجثه

11- از گل ها و نامی دخترانه-نژاد هند و اروپایی-منحرف
12- کالم زنهارخواهی-شاعر و رمان نویس انگلیسی مؤلف 

)آیوانهو(
13- بدن-عزت و شرف-منظره

14- سرخ رگ ها-قابل رویت-مرده ریگ وماترک
15- پایان شب-نام پسرانه-آدم آهنی

1-در شمار انسان ها، به ویژه در خور توجه و با اهمیت 
دانستن-سخنی همراه با خشونت و پرخاش

2-شهر کعبه-فتنه و بلوا-آسانسور
3-سودمندی و کارا بودن-اتحادیه صنایع مشابه-حرص 

و طمع
4-تشنج در روند نظام اقتصادی و سیاسی-اسفناج آب پز 

مخلوط با ماست
5-درودگر-کمیاب-جلوه و نمود

6-محصول ساوه-المپ الکترونی دو قطبی-مادر حضرت 
رسول اکرم )ص(

7-نقیض خوب-مقابل میزبان-خاتون
8-گرو-مرکز سوئیس-یک آذری-آسمان

9-مرکز مازندران-ظاهر وباطن یکی-گریز غریزی
10-روشن وآشکارکننده-باوقار-صاحب )لغت فرس(

11-بزرگ ترین شهر ایالت واشینگتن آمریکا-غرور وتکبر-اثری 
از دکتر علی شریعتی

12-شهر تاریخی ترکیه-حاشاکردن
13-دوستی-فصل ها-دوری کردن

14-درختکی زینتی با گل های زیبا-شهری در کرمان-ضمیر 
مفعولی

15-شخصیت-معلوم کردن وارثان شخص مرده

عمودیافقی

دکتــر محمــد دریایــی در گفت وگــو بــا ســیناپرس 
در خــون  عناصــری کــه  و  غلظــت خــون  گفتــد: 
نــوع  یافتــن  بــه  می توانــد  می شــود،  یافــت 
بیمــاری فــرد و شــروع درمــان کمــک کنــد؛ چــرا 
تعــداد  خــون،  غلظــت  بیمــاری  بــه  ابتــال   کــه 
 و ریتــم نبــض بــدن انســان را تحــت تاثیــر قــرار 

می دهد.
 وی ادامــه داد: شــرایط جســمی  و روحــی انســان 
ــد، موجــب  ــی کــه مصــرف می کن ــواد غذای ــی م و حت
ــال  ــه دنب ــود و ب ــرد می ش ــب در ف ــان قل ــاد ضرب ایج
ایــن ضربــان، حرکاتــی در رگ هــا ایجــاد می شــود کــه 

ــم. ــاد می کنی ــوان نبــض ی ــه  عن ــا از آن ب م
دریایــی خاطرنشــان کــرد: نبض شناســی از اصــول 
ــن  ــه اولی ــود ک ــوب می ش ــی محس ــب ایران ــه ط اولی
ــاهی«  ــره خوارزمش ــاب »ذخی ــل در کت ــه  تفصی ــار ب ب
آورده  جرجانــی  اســماعیل  ســید   نوشــته 

شده است. 
نــوع   69 حــدود  بــه  کتــاب  ایــن  در  جرجانــی 
نبــض اشــاره می کنــد کــه هــر کــدام در شــرایط 
ــان  ــدن انس ــژه در ب ــئله ای وی ــام آور مس ــاص و پی  خ

است.
ایــن متخصــص طــب ســنتی ادامــه داد: کتــاب 
»ذخیــره خوارزمشــاهی« در نبض شناســی اســاس 

ــوب  ــی محس ــب ایران ــان ط ــیاری از متخصص کار بس
ــا  ــد ب ــی، می توانن ــس از نبض شناس ــه پ ــود ک می ش
ــان  ــه درم ــبت ب ــار، نس ــزاج بیم ــع و م ــایی طب شناس

ــد. ــدام کنن او اق
در بســیاری از عطاری هــا، نمکــی بــه نــام »نمــک 
دریــا« بــه فــروش می رســد و متاســفانه مــردم 
می کننــد؛  مصــرف  را  آن  ناآگاهــی  روی  از  هــم 
غافــل از اینکــه بســیاری از ایــن نمک هــا تصفیــه 
نشــده و دارای مــواد آالینــده بســیاری اســت کــه 

حتــی  و  می شــود  نبــض  افزایــش  باعــث  خــود 
بــه همــراه  را  بــاردار خطــر ســقط جنین  زنــان   در 

خواهد داشت. 
وی توصیــه کــرد: نمــک ســالمی که دارای عناصــر 
ــه  ــا ب ــد ســدیم و پتاســیم باشــد، نه تنه ــدی مانن مفی
ــه آن،  ــرف روزان ــه مص ــاند بلک ــیبی نمی رس ــدن آس ب
بــرای بــدن مفیــد اســت و بــه تنظیــم نبــض بــدن نیــز 

کمــک می کنــد.
ــای  ــی نبض ه ــداد طبیع ــه تع ــان اینک ــا بی ــی ب دریای

هــر فــرد حــدود 70 نبــض در دقیقــه اســت، توضیــح 
داد: ممکــن اســت بیمــار، نبــض بســیار کنــدی داشــته 

باشــد.
در ایــن حالــت می تــوان بــه ایــن مســئله پــی 
چــرا کــه  باالســت؛  او  خــون  غلظــت  بــرد کــه 
خــون در رگ هــای او بــه  کنــدی حرکــت می کنــد 
قلــب  بــه  زیــادی  فشــار  می شــود  باعــث  و 
 وارد شــود کــه همیــن امــر نبــض را کنــد کــرده 

است. 
وی ادامــه داد: برعکــس این مســئله نیز مصــداق دارد. 
بــرای مثــال ممکــن اســت در فــردی کــه داروی تجویز 
ــرده ــا ک ــه کاره ره ــود را نیم ــک خ ــط پزش ــده توس  ش

خــون جــاری  شــده در رگ هــا رقیــق شــود و ضربــان 
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــد. درنتیج ــدا کن ــش پی ــب افزای قل

ــد. ــر می زن ــض او تندت نب
 رییــس هیئــت مدیــره جامعــه احیاگــران طــب 
ایرانــی یــادآور شــد: بســیاری از پرخوابی هــا یــا 
ــا  ــوند ب ــار آن می ش ــراد گرفت ــه اف ــی ک بی خوابی های
ــادگی  ــه  س ــد ب ــی می توان ــم نبض شناس ــتن عل دانس
کنتــرل شــود. اگــر غذاهــای ســالم تری مصــرف 
شــود و تعــادل و تنــوع غذایــی بــا رعایــت اصــل 
ــد  ــان ها می توانن ــد، انس ــراه باش ــالمت محوری، هم س

زندگــی باکیفیت تــری را تجربــه کننــد.

شناخت بیماری های قلبی و عصبی با نبض شناسی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

روزه ناقص- قال الباقر علیه السالم:
ال صیام لمن عصی االمام و ال صیام لعبد ابق حتی یرجع و ال 

صیام المراة ناشزة حتی تتوب و الصیام لولد عاق حتی یبر.
امام باقر علیه السالم فرمود:روزه این افراد کامل نیست:

1 - کسی که امام )رهبر( را نافرمانی کند.
2 - بنده فرارى تا زمانی که برگردد.

3 - زنی که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند.
4 - فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

بحار االنوار، ج 93، ص 295

-«  حدیث روز   »-

بازگشت ساکنان شهر فلوجه پس از آزادسازی

نظامیان شهر فلوجه در استان االنبار و استقرار آن ها در  در تصویر، بازگشت ساکنان و غ�ی

وهای نظامی عرا�ت از دست گروه تروریس�ت  محل های امن پس از آزادسازی این شهر توسط ن�ی

داعش را می بینید. /ایرنا

پاسخ جدول شماره 17 سودوکو
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خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت وشکیبائیم ده در آن به آنچه 
مقدر است شدنی ها وتوفیقم ده در آن براى تقوى وهم نشینی با نیکان به 

یاریت اى روشنی چشم مستمندان.

-« دعاى روز سیزدهم ماه مبارک رمضان   »-


