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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

بازشناسی توطئه های نوین آمریکا 
از منظر رهبر انقالب

از »انقالب رنگی«
 تا نقشه برای»تبعیت سازی«

استاندار اصفهان:

۶۱ هزار اصفهانی سپرده های 
خود را از ثامن الحجج)ع(  

دریافت کردند

 بزرگ ترین توطئه تروریست های 
تکفیری در کشور خنثی شد

ضرورت چاپ قرآن های 
موضوعی و مصور 
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جوانان در معرض آسیب 
ریزگردهای فرهنگی

کرام و زیبایی امام ا

له
قا

رم
س سوم  سال  رمضان  مبارک  ماه  پانزدهم  روز 

از  نفر  چهارمین  نبوت،  خاندان  در  هجری 
به  آمد.  به دنیا  السالم  آل عبا علیهم  نفر  پنج 

که خداوند نام حسن )زیبا( را برای  قدری زیبا بود 
اهلل  صلی  پیامبر  به  بشارت ها  از  گذشته  برگزید.  او 
نوه  اولین  حسن)ع(  امام  که  آنجا  از  آله،  و  علیه 
وصف نشدنی  شادمانی ای  بود،  حضرت  آن  پسری 
خانه پیامبر صلی اهلل علیه و اله و علی)ع( و فاطمه 

گرفت. علیهما السالم فرا
امیرالمومنین  دل  شادی  روز  رمضان  پانزدهم  روز 
که  روزی  علیهماست.  اهلل  سالم  فاطمه  حضرت  و 
تا  شد  متوسل  السالم  علیهم  بیت  اهل  به  می شود 
ان شاء اهلل واسطه خیر در این ماه پر برکت بشوند.
والدت امام حسن مجتبی علیه السالم ضمن شادی 
دل مومنان، امید حاجتمندان را نیز به دنبال دارد؛ 
کریم اهل بیت  به دلیل اینکه این روز، روز والدت 

علیهم السالم است ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

گالیه های رهبری نشان داد بایدجدیت 
بیشتری درباره رشد علمی به خرج داد

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم
7-1  تیرماه، هفته صرفه جویی در مصرف آب شرب

 آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

یــق  یــر را از طر شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح ز
مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

یخ 95/4/12  وز شنبه به تار مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:۳۰ ر
یخ 95/4/1۳ وز یکشنبه به تار گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 

 دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا: ۰۳1-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸ شماره تلفن 

)داخلی ۳۸۸(

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

مبلغ تضمین 
)ریال(

برآورد )ریال(  محل تامین
اعتبار

موضوع مناقصه  شماره
 مناقصه

1/1۲6/000/000 ۲۲/510/571/141 جاری   انجام خدمات عمومی شرکت آب
 و فاضالب استان اصفهان

95-۲-46

370/000/000 7/39۲/081/۲0۲ جاری تخلیه و بارگیری کاال در انبار 95-۲-47

548/000/000 10/950/998/867 جاری   تامین نیروی اداری شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان

95-۲-48

603/000/000 1۲/055/55۲/۲51 جاری حمل و نقل با ماشین آالت سنگین
 )تامین نیروی انسانی راننده(

95-۲-49

مدیر عامل آبفای کشور درباره تابستان امسال هشدار داد:

35 میلیون نفر  در معرض تنش آبی
در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ا سعاد�ت م�یالد �ب

�بی)ع(
�ت امام حس�ن م�ب

اد م�بارک �ب

گل نزن ها! گلزن ها و 
نگاهی به خط حمله تیم های لیگ برتر



امام اکرام و زیبایی           
ادامه از صفحه یک: 

 کریمــی کــه هیــچ ســایل و درخواســت کننده ای 
را از در خانه خود، دست خالی رد نکرده است.

در وصــف کرامــت امــام حســن مجتبــی علیــه 
ــزی  ــرک کنی ــه روزی دخت ــس ک ــن ب الســام همی
شــاخه گلــی، بــه امــام حســن علیــه الســام هدیــه 
ــام و نشــان او  ــد و ن ــام شــاخه گل را گرفتن  داد. ام
را ســوال کردنــد. وقتــی متوجــه شــدند کــه آن 
ــب آن  ــه صاح ــه درب خان ــت، ب ــز اس ــر کنی دخت
کنیــز رفتنــد، او را خریدنــد و آزاد نمودنــد؛ افــرادی 
ــه آن  ــد ک ــوال کردن ــد، س ــرا بودن ــاهد ماج ــه ش ک
دختــر فقــط شــاخه گلــی بــه شــما هدیــه داد 
و شــما او را آزاد کردیــد؟ امــام علیــه الســام 
ــتر از  ــه بیش ــی را ب ــخ نیک ــد پاس ــه بای ــد ک فرمودن
ــا  آن داد و ایــن رســم مــا اهــل بیــت اســت کــه ب
بیــش از آنچــه بــه مــا هدیــه داده شــده، احســان 
کنیــم. مــا هــم مــی توانیــم بــا انجــام ســنن و آداب 
اهــل بیــت علیهــم الســام در زندگــی و تبعیــت از 
سفارشــات آن بزرگــواران، بــه پیشــگاه پــر عظمــت 
ــه  ــی هدی ــاخه گل ــام ش ــم الس ــت علیه ــل بی اه
بفرســتیم تــا ان شــاء هللا بــا عنایــت و دعــای 
آن هــا از قیــد و بنــد دنیــا آزاد گردیــم و دیگــر عبــد 
ــرای  ــا ب ــام زمینه ه ــاه تم ــن م ــا نباشــیم. در ای دنی
فرســتادن هدیــه و انجــام احســان بــه اهــل بیــت 
ــرآن   ــدن ق ــت؛ از خوان ــم اس ــام فراه ــم الس  علیه
ــرات  ــه دادن و انجــام تغیی ــا صدق ــه ت ــا گرفت و دع
شــخصی در رفتــار؛ مثــل: زیــاد شــدن احتــرام مــا 
ــار گذاشــتن تنبلــی و کســالت ــه پــدر و مــادر، کن  ب

ــران و  ــه دیگ ــک ب ــب، کم ــش مناس ــتن پوش داش
 . ...

جلــب رضایــت خــدا و عمــل بــه وظیفــه، نــه توجــه 
ــرت  ــی حض ــن درس از زندگ ــه، مهم  تری ــه نتیج ب

امــام حســن علیــه الســام اســت.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

فوالدگر خبر داد:
 مجلس دوره دهم بیشتر از قبل 
به نظارت می پردازد           

ــس  ــادن مجل ــع و مع ای ــیون صن ــو کمیس عض
اقتصــاد  ــاره  درب ــی  نظارت گــزارش  هیــه  ت از 

ــر داد. مقاومتــی در مجلــس دهــم خب
ــه ملــت حمیدرضــا  ــه گــزارش خبرگــزاری خان  ب
ــان  ی ــا ب ــان  ب ــردم اصفه ــده م ن مای ــر، ن فوالدگ
ــد در دوره دهــم خود بیشــتر  ای اینکــه مجلــس ب
اکیــد کــرد:  پــردازد، ت ــه نظــارت ب از قبــل ب
ونگــذاری، امــری پســندیده اســت و مــا  قان
ــس شــویم. ــن در مجل ی ــورم قوان ــار ت ــد دچ ای ب ن

ــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــم  ــس ده ــات مجل ــن موضوع ــی از مهم تری یک
ــه  اســت، افــزود: اقتصــاد مقاومتــی از جمل
ــه در  ــت ک ــری اس ــم رهب ــام معظ ــدات مق اکی ت

ــد. ــد ش ــری خواه ــم پیگی ــس ده مجل
ــس  ــادن مجل ــع و مع ای ــیون صن ــو کمیس عض
ــزارش  ــه گ ــن ارای ــت: ضم ــان داش ی ــه ب در ادام
مقاومتــی  اقتصــاد  اجــرای  از  ــی  نظارت
ــی  ــا طرح های ــد ت ــع می کوش ای ــیون صن کمیس
ــد و در  ــه کن هی ــی ت ــاد مقاومت در راســتای اقتص

ــاند. ــب برس ــه تصوی ــس ب مجل
ــد در دوره  ای ــس ب ــه مجل ــان اینک ی ــا ب ــر ب فوالدگ
ــردازد  پ ــه نظــارت ب ــل ب دهــم خــود بیشــتر از قب
ونگــذاری امــری پســندیده  اکیــد کــرد: قان ت
یــن در  ــورم قوان ایــد دچــار ت ب اســت و مــا ن

ــویم. ــس ش مجل

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد:
ضرورت فرهنگسازی در کمک 

به زندانیان جرایم غیرعمد
ــاری  ــه در چهارمحــال و بختی ــی فقی ــده ول   نماین
بــه  شــهرکرد گفــت: کمــک  جمعــه  امــام  و 
ــن  ــارکت در ای ــد و مش ــم غیرعم ــان جرای زندانی

حــوزه بایــد در جامعــه فرهنگســازی شــود.
ــام  ــت االس ــن، حج ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
محمدعلــی نکونــام پیــش از ظهــر دیــروز در 
ــه  ــور دی ــه ام ــیدگی ب ــی رس ــتاد مردم ــدار س دی
ــاری ــال و بختی ــان چهارمح ــه زندانی ــک ب  و کم

نیازمنــد  زندانیــان  آزادســازی  بــرای  کمــک 
ــم  ــیار مه ــدام بس ــد را اق ــم غیرعم ــی و جرای  مال
و ضــروری اجتماعــی برشــمرد و گفــت: خدمــت 
در ایــن عرصــه و رســیدگی بــه امــور دیــه و کمــک 
بــه زندانیــان توفیــق بســیار بــزرگ و ارزشــمندی 

اســت.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام ب ــام  نکون ــت االس حج
بــه ضــرورت  بایــد آحــاد جامعــه را نســبت 
 کمــک و مشــارکت در ایــن امــر خیــر، حســاس 
و دغدغه منــد کــرد، گفــت: اگــر مــردم حساســیت 
بــه آســیب های اجتماعــی  و اهمیــت کمــک 
به ویــژه کمــک بــه زندانیــان جرایــم غیرعمــد 
ــتری در  ــور بیش ــد، حض ــی درک کنن ــه خوب را ب
ایــن عرصــه خواهنــد داشــت و کمــک بیشــتری 

ــرد. ــد ک خواهن
حجــت االســام و المســلمین نکونــام تاکیــد 
ــم  ــان جرای ــه زندانی ــک ب ــد کم ــا بای ــرد: حتم ک
غیرعمــد و خانواده هــای آن هــا در جامعــه بــه 
ــر  ــر خی ــک ام ــارز و روشــن ی ــوان مصــداق ب عن

و شفاف ســازی شــود. فرهنگســازی 

سیاست

کیمیای وطن بررسی کرد:
نمایندگان اصفهان، راهی کدام 

کمیسیون ها شدند
تخصصــی  کمیســیون های     

کیمیای وطن 
  دامون رشیدزاده

اســامی شــورای   مجلــس 
گروه هایــی از نماینــدگان هســتند کــه بــا هــدف 
ــح مطــرح  شــده  بررســی تخصصــی طرح هــا و لوای
ایــن  نظــر  و  می آینــد  هــم  گــرد  مجلــس  در 
ــیار  ــد بس ــوارد می توان ــاره ای از م ــیون ها در پ کمیس
 تاثیرگــذار باشــد. بــر پایــه اصــل ۶۶ قانــون اساســی

ــدگان در  ــدی نماین ــیون ها و دوره تص ــداد کمیس تع
آن هــا در آیین نامــه داخلــی مجلــس مشــخص 
خواهــد شــد. همچنیــن در اصــل ۸۵ قانــون اساســی 
اختیــار  نمی توانــد  »مجلــس  اســت:  آمــده 
قانون گــذاری را بــه شــخص یــا هیئتــی واگــذار 
کنــد؛ ولــی در مــوارد ضــروری می توانــد اختیــار 
وضــع بعضــی از قوانیــن را بــا رعایــت اصــل هفتــاد و 
دوم بــه کمیســیون های داخلــی خــود تفویــض کنــد؛ 
در ایــن صــورت ایــن قوانیــن در مدتــی کــه مجلــس 
اجــرا  آزمایشــی  بــه صــورت  تعییــن می نمایــد 
می شــود و تصویــب نهایــی آن هــا بــا مجلــس 
ــن مجلــس شــورای اســامی  ــود. همچنی خواهــد ب
ــازمان ها  ــنامه س ــی اساس ــب دائم ــد تصوی می توان
شــرکت ها، موسســات دولتــی یــا وابســته بــه دولــت 
را بــا رعایــت اصــل هفتــاد و دوم بــه کمیســیون های 
ذی ربــط واگــذار کنــد یــا اجــازه تصویــب آن هــا را بــه 
و  طرح هــا  معمــول،  به صــورت  بدهــد.«  دولــت 
ــه  ــیون های مربوط ــدا در کمیس ــس ابت ــح مجل لوای
بررســی   مــورد 
ــرح در  ــگام ط ــرد و در هن ــرار می گی ــی ق و کارشناس
صحــن علنــی مجلــس، نظــر نهایــی کمیســیون 

پرسیده و اعام می شود.
نمایندگان اصفهان

ــدام  ــر ک ــان ه ــده اصفه ــک نماین ــای ی ــت منه بیس
پــس از کــش  و قــوس و درگیری هــای فراوانــی 
ــیون ها  ــدگان در کمیس ــور نماین ــل حض ــه دلی ــه ب ک
ــس مســتقر  ــد در 10 کمیســیون مجل ــود آم ــه وج ب
ــه  ــت  رئیس ــه هیئ ــان ب ــده اصفه ــدند و 4 نماین ش

یافتنــد. راه  کمیســیون ها 
حضــور نداشــتن نماینــدگان اصفهــان در کمیســیون 

آب و کشــاورزی
نداشــتن  حضــور  تاملعــدم  قابــل  نــکات  از   
ــاورزی ــیون های کش ــان در کمیس ــدگان اصفه  نماین
ــی  ــون اساس ــود قان ــل ن ــی، اص ــع طبیع آب و مناب
ــژه حضــور نداشــتن  ــرژی اســت؛ به وی ــی و ان عمران
ــع  ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــدگان در کمیس نماین
ــل  ــن معض ــه بزرگ تری ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب طبیع
حــال حاضــر اســتان اصفهــان آب و کشــاورزی 
ــد. ــر می رس ــه نظ ــن ب ــب و دور از ذه ــت، عجی اس

هماهنگی استاندار و نمایندگان
ــری  ــان در نشســت خب روز یکشــنبه اســتاندار اصفه
اســتان  نماینــدگان  بــا  هماهنگــی  درخصــوص 
آن هــا  انتخابــی  کمیســیون های  و  مجلــس  در 
ــات در دور  خاطرنشــان کــرد کــه مــا پــس از انتخاب
ــدگان اســتان  ــا نماین اول یــک جلســه سه ســاعته ب
داشــته ایم و همــه مشــکات اســتان را بــرای آن هــا 
ــیون  ــاب کمیس ــرای انتخ ــا ب ــم؛ ام ــریح کرده ای تش
ــت  ــر اس ــراد مدنظ ــات اف ــم تحصی ــس، ه در مجل
کمیســیون های  فعــا  کــه  قرعه کشــی  هــم  و 
نماینــدگان اصفهــان این گونــه شــده اســت. بــا 
توجــه بــه آشــنایی نماینــدگان اصفهــان بــا معضــات 
اســتان و تخصص هــای ایــن نماینــدگان هــر کــدام 
ــر در کمیســیون های مجلــس حاضــر  ــه شــرح زی ب

شــده اند:
جــواد  تحقیقــات: ســید  و  آمــوزش  کمیســیون 
ســید  بیــدگل(،  آران  و  )کاشــان  ســاداتی نژاد 

)خمینی شــهر( ابطحــی  محمدجــواد 
کمیســیون اجتماعــی: ناهیــد تاج الدیــن )اصفهــان( 
کــه به عنــوان دبیــر اول نیــز بــه هیئــت  رئیســه 
راه یافتــه اســت، ســمیه محمــودی )شــهرضا و 

ــان( دهاق
کمیســیون اقتصــادی: ســید ناصــر موســوی الرگانــی 
)فاورجــان( کــه به عنــوان نایب رییــس اول بــه 
هیئــت  رئیســه راه یافتــه اســت، زهــرا ســعیدی 

ــه( ــه )مبارک مبارک
و سیاســت خارجــی:  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
مرتضــی صفــاری نطنــزی )نطنــز، قمصــر و بــادرود(

محاســبات:  و  بودجــه  برنامــه  و  کمیســیون 
ــه  ــهر و میم ــی )شاهین ش ــینعلی حاجی دلیگان حس

برخــوار( و 
ــدی  ــی عاب ــان: حیدرعل ــت و درم ــیون بهداش کمیس
چــادگان  و  )فریــدن  ترکــی  اکبــر   )اصفهــان(، 

و فریدون شهر(، عباسعلی پوربافرانی )نایین(
ــر  ــور: اصغ ــی کش ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش کمیس
ــه  ــر اول ب ــوان دبی ــه  عن ــه ب ــمیرم( ک ــلیمی )س س
هیئــت  رئیســه راه یافتــه اســت، ابوالفضــل ابوترابــی 

)نجف آبــاد و تیــران و کــرون(
کمیســیون صنایــع و معــادن: محســن کوهکن ریــزی 

)لنجــان(، حمیدرضــا فوالدگــر )اصفهان(
کمیســیون فرهنگــی: احمــد ســالک )اصفهــان( 
ــه  ــت  رئیس ــه هیئ ــس اول ب ــوان نایب ریی ــه به عن ک
طباطبایی نــژاد  صــادق  ســید  اســت،  یافتــه  راه 

)اردســتان(
بختیــار  علــی  حقوقــی:  و  قضایــی  کمیســیون 
)گلپایــگان و خوانســار(، ژرژیــک آبرامیــان )ارامنــه 

اصفهــان و جنــوب ایــران(
ــی در  ــی خال ــک صندل ــا ی ــان ب ــوع اصفه در مجم
مجلــس انتظــار دارد تــا نمایندگانــش بــا هماهنگــی 
کــه در مجلــس نهــم کمتــر دیــده شــد، بــرای 
حــل مشــکات فراوانــی کــه در اســتان وجــود 
ــی  ــای مل ــوا، پروژه ه ــی ه ــه آب، آلودگ دارد از جمل
ناتمــام، مشــکات اقتصــادی و..... گام هــای مؤثــری 

ــد. بردارن

اخبار سیاسی ســرمقاله شــماره ســی و هفتــم نشــریه  خــط حــزب  هللا، بــه 
یادداشــتی بــر اســاس بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در تبییــن 
مراحــل و ابعــاد مختلــف توطئه هــای خصمانــه دولــت آمریــکا 

بــا ملــت ایــران و نظــام اســامی پرداختــه اســت.
از  نقــل  بــه  وطــن  دوشــنبه کیمیــای  روز  بــه گــزارش 
پایــگاه اطاع رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت 
العظمــی خامنــه ای، دشــمنی دولــت آمریــکا  آیــت هللا 
بــا ملــت ایــران و نظــام اســامی در قالــب توطئه هــای 
نامه هایــی  از  اســت؛  شــده  نمایــان  گوناگونــی 
رنگــی  انقــاب  طراحــی  تــا  موافقانــه  اظهــارات   بــا 

و تاش برای نفوذ. 
ــاس  ــر اس ــرده ب ــر ک ــگاه منتش ــن پای ــه ای ــتی ک در یادداش
ــاد  ــل و ابع ــن مراح ــه تبیی ــاب ب ــم انق ــر معظ ــات رهب بیان

مختلــف توطئه هــای آمریــکا پرداختــه شــده اســت.
* طبیعت دشمن

»دشــمن، دشــمنی می کنــد؛ آیــا مــا توقعــی از دشــمن 
داریــم؟ نــه. از دشــمن کــه نمی شــود توقــع داشــت؛ از 
ــه  ــکا ِگل ــا از آمری ــا م ــرد. آی ــه ک ــود ِگل ــه نمی ش ــمن ک دش
داریــم؟ ابــدا؛ ِگلــه را انســان از دوســت می کنــد؛ خــوب، 
ــت.« )1393/11/29(  ــردن اس ــمنی ک ــمن، دش ــت دش طبیع
ایــن بیانــات حضــرت آیــت  هللا خامنــه ای اشــاره بــه دشــمنی 
بنیادیــن و اساســی دولــت آمریــکا بــا انقــاب و نظــام 
ــن  ــتکباری« ای ــه »ذات اس ــه ب ــمنی ای ک ــامی دارد. دش اس

دولــت برمی گــردد:
ــل  ــی مث ــا نظام ــه ب ــد ک ــا می کن ــلطه اقتض ــام س  »ذات نظ
ــد.« )139۵/03/14(  ــمن باش ــامی دش ــوری اس ــام جمه نظ

اما این دشمن در چهره های متفاوتی ظاهر می شود:
 »بــه شــیوه های مختلفــی توســل می جوَیــد. این جــور 
نیســت کــه همیشــه بــا تهدیــد حــرف بزننــد؛ نــه، گاهــی هــم 
ــد... انســان در اینجــا ممکــن اســت  ــق حــرف می زنن ــا تمل ب

ــود.« )139۵/03/14( ــه ش ــار وسوس دچ
* »سبز«ش به ما رسید

بــا مــروری بــر اقدامــات دولــت آمریــکا علیــه ملــت ایــران و 
ــای  ــری چهره ه ــکل واضح ت ــه ش ــوان ب ــامی می ت ــام اس نظ
ــد. رییــس جمهــوری  ــد ایــن دشــمنی را دی گوناگــون و جدی
آمریــکا اندکــی قبــل از روزهــای »کودتــای رنگــی« ســال۸۸، 
ــی  ــد و اظهارات ــاب می نویس ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه ای ب نام

ــد:  ــا نظــام اســامی مطــرح می کن ــه ب موافقان
»رییس جمهــور آمریــکا اندکــی قبــل از آن قضایــا]ی ۸۸[ 
ــارات  ــی اظه ــه  دوم- و کل ــود -نام ــته ب ــه نوش ــده نام ــه بن ب
موافقانــه بــا بنــده  حقیــر و بــا نظــام جمهــوری اســامی ]کــرده 

ــود[.« ب
 )1394/10/19(

هــر چند نوشــتن ایــن نامه از ســوی رییــس جمهــوری آمریکا 
 ناشــی از پیشــرفت و اقتــدار روزافــزون جمهــوری اســامی بود

امــا بــا فاصلــه  نه چنــدان زیــادی »دســتکش مخملیــن« کنــار 
رفــت و »پنجه هــاِی ُچدنــِی خشــن« نمایــان شــد:

 »ایــن کارهایــی کــه در ســال ۸۸ کردنــد، از ابتــکارات جدیــد 
ــی را  ــد آن اقلیت ــود... بیاین ــا ب ــکار آمریکایی ه ــه ابت ــود ک ب
کــه رأی نیــاورده اســت، بکشــانند داخــل میــدان، بیاورنــد در 
خیابــان و بــرای اینکــه ایــن اقلیــت را برجســته کننــد و دیــده 
ــی،  ــی، گُل ــد؛ ارغوان ــخص می کنن ــی را مش ــک رنگ ــود، ی ش
ــود...  ــا رســید ســبزش ب ــه م ــا؛ آنچــه ب ــد این ه ســبز و مانن
مرتــب کمــک کننــد... انقــاب رنگــی بــود؛ در واقــع کودتــای 

ــق.« )1394/10/19(  ــی ناموف ــای رنگ ــک کودت ــی، ی رنگ
ــن  ــی« همی ــران داخل ــزرگ فتنه گ ــاه ب ــان »گن ــن می در ای
ــون«  ــر »قان ــا عــدم تمکیــن در براب امیــدوار کــردن دشــمن ب

ــود:  ــردم« ب و »رأی م
»ایجــاد فتنــه کردنــد؛ لــذا دشــمن کــه از حرکــت عظیــم مردم 
مأیــوس می شــد، امیــدوار شــد کــه بتوانــد بــه انقــاب صدمــه 

ــد.« )13۸9/10/0۸(  و ضربه بزن
امــا ملــت، دشــمن را در ایــن طراحــی خطرنــاک نــاکام 

گذاشــت: 
»بــه گمــان آن هــا بســاط جمهــوری اســامی بنــا بــود جمــع 
 شــود... ملــت ایــران تــوی دهــن این هــا زد و بســاط این هــا 

را جمع کرد.« )1394/10/19(
* هدف دشمن برهم زدن ماندگاری انقالب

 بــرای درک بهتــر دشــمنی آمریــکا، بایــد هــدف اصلی دشــمن 
و ابعــاد و الیه هــای مختلــف نقشــه هایش را شــناخت. رهبــر 
انقــاب از بیــن بــردن »مانــدگاری انقــاب« را هــدف دشــمنی 

آمریــکا معرفــی کرده انــد: 
ــن انقــاب  ــد ای ــن هســتند کــه چــکار کنن ــم در فکــر ای »دائ
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــان ای ــت آن ــه  هّم ــد... هم ــن ببرن را از بی
مانــدگاری را یک جــوری بــه هــم بزننــد.«)1394/10/19( 

انــواع  آمریکایی هــا  بنیادیــن،  هــدف  ایــن  راســتای  در 
آزمودنــد:  را  نقشــه ها 

ــد: یــک جــور حمله هــای  ــه می کن ــد جــور حمل »دشــمن چن
ســخت اســت؛ جنــگ ســخت؛ ایــن را دشــمن تجربــه کــرد و 
شکســت خــورد؛ جنــگ هشت ســاله ای کــه علیــه مــا بــه راه 

افتــاد، از ایــن  قبیــل بــود.« )139۵/03/0۶( 
بــا نــاکام مانــدن در »جنــگ ســخت«، آمریکایی هــا بــه 
ــامل  ــز ش ــرم نی ــگ ن ــن جن ــد. ای ــرم« روی آوردن ــگ ن »جن
ــر«  ــات اغواگ ــه  اول »تبلیغ ــوده اســت. در مرحل ــه ب دو مرحل
)139۵/03/0۶( و »تحریــم اقتصــادی« )139۵/03/0۶( در 
دســتور کار قــرار گرفــت. هــدف ایــن تحریم هــا »فلــج کــردن 
جمهــوری اســامی« )139۵/03/0۶( و »قــرار دادن مــردم در 
مقابــل نظــام اســامی« )1393/01/01( بــود؛ امــا دشــمن در 

ایــن توطئــه نیــز شکســت خــورد.
* مرحله دوم جنگ نرم: »تبعیت از استکبار«

آمریکایی هــا در مرحلــه  جدیــد دشــمنی بــا در پیــش گرفتــن 
 اســتراتژی »نفــوذ« بــه دنبــال از بیــن بــردن »هویــت انقابــی 
و اســامی« و »تهــی شــدن نظــام از محتــوای اســامی« بــه  
عنــوان مهم تریــن مولفــه  »اقتــدار و قــدرت ملــی« ما هســتند: 
ــا آن  ــه آمریکایی ه ــزی ک ــان چی ــا هم ــامی« ی ــر اس  »تفکّ
را ایدئولــوژی اســامی عنــوان می کننــد؛ چــرا کــه ایــن تفکــر 

همــان چیــزی اســت »کــه وادار می کنــد شــما را کــه زیــر بــار 
دشــمن کافــر و جبهــه  کفــر و اســتکبار نرویــد. ایــن اســت کــه 
موجــب دشــمنی اســت و همیــن اســت کــه موجــب اقتــدار 
ــام  ــرای نظ ــامی ب ــی و اس ــت انقاب ــظ هوی ــت... حف شماس
ــزی  ــن آن چی ــران، ای ــت ای ــرای مل ــامی و ب ــوری اس جمه
اســت کــه دشــمن از آن بــه شــدت شــاکی اســت.« 

 )139۵/03/03(
حتــی »ممکــن اســت صــورت جمهــوری اســامی محفــوظ 
بمانــد، امــا از محتــوای خــود بــه کلــی تهــی شــود؛ دشــمن 

ایــن را می خواهــد.« )139۵/01/01(
 در اینجاســت کــه رهبــر انقــاب بــه توطئــه  دشــمن بــرای »به 

تبعیــت کشــاندن جمهــوری اســامی« هشــدار می دهند:
 »دشــمن مســتکبر، درصــدد به زانــو درآوردن انقــاب اســت 
ــت  ــامی اس ــوری اس ــای جمه ــکان دادن فض ــدد ت ... درص
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــانند... اگ ــت بکش ــه تبعی ــا آن را ب ت
ــا موشــکش  ــد ب ــول بکن ــت اســتکبار را قب ــود تبعی حاضــر ب
ــام  ــواع و اقس ــته ای و ان ــرژی هس ــا ان ــاختند ب ــم می س ه
چیزهایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد می ســاختند و اســم 
ــد.« )139۵/03/03(  ــا نمی آوردن ــم اص ــر را ه ــوق بش حق

و چنانچــه ایــن برنامــه  دشــمن محقــق شــود، ســیلی در پــی 
ــت:  خواهد داش

ــام  ــه ن ــام و ب ــرای اس ــه ب ــی ک ــر جریان ــردی و ه ــر ف »ه
ــای  ــرد، خط ــاد ک ــکا اعتم ــه آمری ــر ب ــد، اگ ــام کار می کن اس
بزرگــی مرتکــب شــده و ســیلی اش را خواهــد خــورد.« 

)139۵/03/14(
* »قدرت خدا« پشت سر شماست

ــر« راه  ــاد کبی ــمن« و »جه ــر دش ــیت در براب ــظ حساس »حف
ــه  دشــمن مســتکبر اســت:  ــن توطئ ــا ای ــه ب مقابل

»دشــمن را بشناســیم، در برابــر حــرکات دشــمن حساســیت 
داشــته باشــیم.« )139۵/03/14(

 در ادامــه  ایــن »حساســیت« بایــد »جهــاد کبیــر« را در پیــش 
ــود، دیگــر تبعیــت  گرفــت: »طبعــا ایــن حساســیت وقتــی ب
نخواهــد بــود و عــرض کردیــم کــه عــدم تبعیــت همــان جهــاد 

کبیــر اســت.«)139۵/03/14( 
و ســرانجام آن امتــی کــه »قــدرت خــدا« را پشــت ســر خــود 

دارد پیــروزِ نهایــی ایــن معرکــه  »جنــگ نامتقــارن« اســت: 
»اگــر لشــکری عقبــه اش، ذخیــره اش عبــارت بــود از قــدرت 
ــن  ــام ای ــر شکســت بخور اســت؟ ام ــن لشــکر دیگ ــی، ای  اله
ــد  ــدت می کنی ــی مجاه ــه وقت ــد ک ــد؛ فهمان ــا فهمان ــه م را ب
وقتــی تنبلــی نمی کنیــد، وقتــی وارد میــدان می شــوید 
وقتــی نیروهــای خودتــان را بــه صحنــه وارد می کنیــد، اینجــا 
 قــدرت خداســت کــه پشــت ســر شماســت... بــا ایــن منطــق

ــد آزاد  ــدا می توان ــم خ ــتکبار را ه ــخرِ اس ــای مس ــه  دنی هم
ــت ناپذیر  ــتیم، شکس ــق را داش ــن منط ــا ای ــی م ــد... وقت کن

)139۵/03/03( می شــویم.« 

بازشناسی توطئه های نوین آمریکا از منظر رهبر انقالب

از »انقالب رنگی« تا نقشه برای»تبعیت سازی«

دادســتان دیــوان محاســبات از ارایــه گــزارش دیــوان 
محاســبات دربــاره حقوق هــای نامتعــارف بــه رییــس 

ــر داد. ــاری خب ــه ج ــس در هفت مجل
ــور  ــبات کش ــوان محاس ــتان دی ــجاعی، دادس ــاض ش فی
ــنیم  ــزاری تس ــی خبرگ ــگار پارلمان ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــارف  ــای نامتع ــاره حقوق ه ــوان درب ــزارش دی ــه گ  از تهی
ــس  ــت ریی ــس از درخواس ــت: پ ــار داش ــر داد و اظه خب
مجلــس از رییــس محتــرم دیــوان محاســبات بــرای 
دیــوان  نامتعــارف،  حقوق هــای  موضــوع  بررســی 
بــه  رســیدگی  ماموریــت،  ایــن  حســب  محاســبات 
خــود  بررســی های  اولویــت  در  را  موضــوع   ایــن 

قرار داد.
پــس  محاســبات  دیــوان  رییــس  داد:  ادامــه  وی 
حسابرســان  طریــق  از  مجلــس،  رییــس  دســتور   از 
و واحدهــای فنــی ایــن موضــوع را بررســی و جمع بنــدی 
ــاده  ــی آم ــزارش جامع ــز گ ــر نی ــال حاض ــد و در ح کردن
شــد کــه احتمــاال ایــن هفتــه بــه رییــس مجلــس شــورای 

اســامی ارایــه خواهــد شــد.
ــن اســاس گفــت:  ــر همی ــوان محاســبات ب دادســتان دی
ــه  ــتگی ب ــزارش بس ــن گ ــدن ای ــار نش ــا انتش ــار ی انتش

صاحدیــد رییــس مجلــس دارد.

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس، دربــاره 
تکــرار گایه هــای رهبــر انقــاب از کاهــش شــتاب 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــن گای ــت: ای ــی گف ــد علم رش
ــه )رشــد علمــی(  ــن زمین ــت بیشــتری در ای ــد جدی بای

ــه خــرج داده شــود. ب
مهــر خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  عــارف   محمدرضــا 

دربــاره تکــرار گایه هــای رهبــر معظــم انقــاب بــه 
کاهــش شــتاب رشــد علمــی کشــور و نیــز دربــاره 
ایــن نقــص اظهــار داشــت: اگــر  راه هــای جبــران 
از  فنــاوری کــه  و  علــم  نظــام  سیاســت های کلــی 
ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده و مــورد 
تاییــد ایشــان اســت، بــه درســتی و دقیــق اجــرا 
تحقــق  آقــا  حضــرت  نظــرات  و  منویــات   شــود، 

می یابد.
عاملــی  چــه  ســوال کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
ــاب در  ــر انق ــه رهب ــن دغدغ ــاالنه ای ــرار س ــث تک باع
دو ســال اخیــر شــده اســت، گفــت: ایــن موضــوع 
در  مســئله کشــور  مهم تریــن  می دهــد کــه  نشــان 
حــال حاضــر، علــم و فنــاوری اســت و بــه همیــن 
 دلیــل، همــواره ایــن مســئله مــورد تاکیــد ایشــان 

قرار دارد.

وزارت اطاعــات در اطاعیــه ای از 
خنثی ســازی چنــد بمب گــذاری 
ــای  ــن توطئه ه ــی از بزرگ تری و یک
گروه هــای  تروریســتی 
تهــران  در  وهابــی   تکفیــری 
و چنــد اســتان دیگــر خبــر داد. بــه 
ــل  ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی گ
وزارت  اطاع رســانی  پایــگاه  از 
اطاعیــه  ایــن  متــن  اطاعــات 

ــت:  ــرح اس ــن ش بدی
»بسمه تعالی

به استحضار ملت شریف ایران می رساند:
ــدی  ــات خداون ــا عنای ــردم روزه دار و ب ــه م ــا ادعی ب
تروریســتی  توطئه هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
گروه هــای تکفیــری وهابــی، در روزهــای منتســب 
بــه حضــرت خدیجــه کبــری)س( کشــف و خنثــی 

شــد.
ضداســامی  گروهــک  جنایتکارانــه  طــرح  در 
ــی  ــله بمب گذاری های ــری، سلس ــتی تکفی تروریس
در نقــاط متعــددی در عمــق کشــور و مشــخصا 
بــرای مناســبت های پیــش رو تــدارک دیــده شــده 

ــل  ــوکل و توس ــا ت ــه ب ــود ک  ب
ســربازان  فداکاری هــای  و 
زمان)عــج(  امــام  گمنــام 
اســتان  چنــد  و  تهــران  در 
شــیطانی  اقدامــات  دیگــر، 
تکفیــری  تروریســت های 
تروریســت ها  شــد؛  خنثــی  
تعــداد  و  شــدند  بازداشــت 
و  انفجــار  آمــاده  بمب هــای 
ــه  ــواد اولی ــی م ــر انبوه مقادی

ضبــط گردیــد. و  انفجــاری کشــف 
تحقیقــات  داشــتن  ادامــه  بــه  توجــه  بــا 
ــتمرار  ــور و اس ــارج از کش ــل و خ ــی در داخ میدان
تکمیلــی  اطاعــات  تروریســت ها،  از  بازجویــی 
بــه محــض فراهــم شــدن شــرایط حفاظتــی، 
خواهــد  ایــران  شــریف  ملــت  اســتحضار   بــه 

رسید.
ــه  ــرای ادام ــج( ب ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن س
مســیر، شــدیدا نیازمنــد ادعیــه مــردم روزه دار، 
ــی  ــط عموم ــتند. رواب ــدر هس ــی ق ــژه در لیال به وی

اطاعــات« وزارت 

گزارش دیوان محاسبات از حقوق های 
نجومی این هفته تقدیم مجلس می شود

گالیه های رهبری نشان داد باید جدیت 
بیشتری درباره رشد علمی به خرج داد  بزرگ ترین توطئه تروریست های تکفیری در کشور خنثی شد

 

اســتاندار اصفهــان گفــت: تاکنــون ۶1 هــزار اصفهانــی 
ــج)ع(  ــن  الحج ــه ثام ــود در موسس ــپرده های خ س
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــد. رســول زرگرپ ــت کردن را دریاف
موسســه  در  نفــر  هــزار   ۷۵ اصفهــان  اســتان   در 
بودنــد  الحجــج)ع( ســرمایه گذاری کــرده  ثامــن 
بانــک  موضع گیــری  ابتــدای  از  داشــت:  اظهــار 
ــن  ــاری ثام ــی اعتب ــه مال ــال موسس ــزی در قب مرك
الحجــج)ع( بــا كمــک مقــام قضایــی اســتان ترتیبــی 
داده شــد تــا ســپرده گذاران بــه ترتیــب بــا مبالــغ كــم 
و بــر اســاس آخریــن رقــم كــد ملــی بــرای دریافــت 
ســپرده های خــود مراجعــه كننــد كــه ایــن امــر 

ــد.  ــق ش محق
اعتبــاری  بــه ســپرده گذاران موسســه مالــی  وی 
ثامــن الحجــج)ع( اطمینــان داد كــه بــا برنامه ریــزی 
دقیــق و زیــر نظــارت دولــت، ســپرده های آن هــا 

ــد.  ــد ش ــت خواه پرداخ
اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه تاکنون ۶1 
ــارد  ــزان 3۶0 میلی ــه می ــر از ســپرده گذاران ب ــزار نف ه
دریافــت کرده انــد،  را  خــود  ســپرده های  تومــان 
ــه  ــت ک ــوان گف ــر می ت ــال حاض ــت: در ح ــراز داش اب
بیــش از ۸0 درصــد از ســپرده گذاران اســتان اصفهــان 
در موسســه ثامــن الحجــج)ع(  ســپرده خــود را 

دریافــت کرده انــد.
وی درخصــوص بعضــی از مســایل مطــرح شــده 
اینکــه  درخصــوص  ســپرده گذاران  ســوی  از 
بــه ســرمایه گذاران  الحجــج)ع(  ثامــن  موسســه 
حالــی  در  ایــن  و  می دهــد  ســود  درصــد   1۸
ــد  ــا 32 درص ــود را ت ــهیات خ ــود تس ــه س ــت ک اس
ــتا  ــن راس ــت: درای ــان داش ــز بی ــد نی ــت می کن دریاف
 بانــک پارســیان و بانــک مرکــزی بایــد پاســخگو 

باشند. مهر

استاندار اصفهان:
۶۱ هزار اصفهانی سپرده های خود را از ثامن  الحجج)ع( دریافت کردند

ــد  ــکاری بای ــای ابت ــت: پروژه ه ــان گف ــتاندار کرم اس
در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی همــواره مدنظــر 
ــای  ــاد ظرفیت ه ــا ایج ــران ب ــد و مدی ــران باش مدی

ــند. ــن باش ــد تحول آفری ــد بای جدی
ــینی  ــا رزم حس ــن علیرض ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ســتاد  العــاده  فــوق  نشســت  در  دوشــنبه  روز 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان در 
اشــاره  اســتانداری  اعظــم)ص(  پیامبــر  ســالن 
تحقــق  عرصــه  در  بایــد  کرمــان  اســتان  کــرد: 
ویــژه ای  تحــرک  و  پویایــی  مقاومتــی،  اقتصــاد 
داشــته باشــد و در ایــن راســتا فقــط نبایــد بــه 
اعــام می شــود مرکــز  از  ملــی کــه   پروژه هــای 

 نگریست.
ــم  ــوان کــرد: در بســیاری از پروژه هــا می توانی وی عن
ــب  ــم و از قال ــتفاده کنی ــتانی اس ــای اس از ظرفیت ه

دولتــی خــارج شــویم.
ــز  ــان نی ــتان کرم ــی اس ــوزه مالیات ــت: در ح وی گف
بایــد تــاش کنیــم درآمدهــای مالیاتــی اســتان 
ــن  ــات الزم در ای ــه اقدام ــد ک ــش یاب ــان افزای کرم
دنبــال  جدیــت  بــا  و  کرده ایــم  آغــاز  را   زمینــه 

می کنیم.
شــرکت های  کــرد:  تاکیــد  کرمــان  اســتاندار 
از اســتان  بــزرگ معدنــی کــه مــواد معدنــی را 
خــارج می کننــد بایــد مالیــات خــود را نیــز در 
در  ایــن  پرداخــت کننــد؛  اســتان کرمــان  ایــن 
ــر  ــال حاض ــرکت ها در ح ــن ش ــه ای ــت ک ــی اس حال
پرداخــت  اســتان ها  ســایر  در  را  خــود   مالیــات 

می کنند.
وی ادامــه داد: الزم اســت بــرای ایجــاد گفتمــان 
فرهنگــی و ایجــاد مــوج فرهنگــی اقتصــاد مقاومتــی 

ــا ــود. ایرن ــان کار ش ــتان کرم در اس

استاندار کرمان: 
پروژه های ابتکاری باید در مسیر اقتصاد مقاومتی مدنظر باشد

حتما بخوانید!
نمایندگان اصفهان، راهی کدام ... سه شنبه 1 تیرماه  21395

ـــمـــاره 184 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



با حضور کارشناس شرکت دانیلی بررسی شد:

 راهکارهای تولید محصوالت جدید 
در فوالد مبارکه

جهــت بررســی راهکارهــای تولیــد محصــوالت جدیــد مورد 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و گاز ب ــوط نف ــازان و خط ــاز خودروس نی
شــریط بــازار، جلســه ای بــا حضــور مدیــران، روســا، دفاتــر 
ــه در بخش هــای  ــوالد مبارک ــد و کارشناســان ف ــی تولی فن
 نواحــی تولیــد فوالدســازی، نــورد گــرم و ســرد، متالــورژی 
و روش هــای تولیــد و همچنین کارشــناس شــرکت دانیلی 
برگــزار شــد. در ایــن جلســه ابتــدا گزارشــی از رونــد کیفیت 
ــودرو  ــران خ ــازی )ای ــای خودروس ــوالت در واحده محص
ــع  ــه موق ــن ب ــژه در تامی ــه وی ــرورت توج ــایپا( و ض و س
ــه  ــع ارای ــن صنای ــاز ای ــورد نی ــوالت م ــت محص و باکیفی
شــد و در ادامــه آلســاندرو اســتنیکو، کارشــناس شــرکت 
ــاد در شــرکت های طــراح  دانیلــی کــه دارای تجربیــات زی
ــد در  ــوالت جدی ــواع محص ــت، ان ــاص اس ــوالت خ محص
IF AH55 ،DP600 ــای ــه فوالده ــودرو از جمل ــع خ  صنای

M5 و... و روش هــای تولیــد ایــن محصــوالت را ارایــه کرد؛ 
ــوط  ــوالت خط ــد محص ــا تولی ــاط ب ــه در ارتب ــن اینک ضم
نفــت و گاز بــه خصــوص فوالدهــای API توضیحــات 
ــت در  ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــه گردی ــوی وی ارای الزم از س
ادامــه ایــن نشســت، کارشناســان نواحــی بهره بــرداری بــا 
ــی، مــوارد طــرح شــده را مــورد بحــث  ــه ســؤاالت فن  ارای

و تبادل نظر با ایشان قرار دادند.

جهش ۱۱ درصدی صادرات گاز ایران 
به ترکیه

ــون  ــال تاکن ــدای امس ــه از ابت ــه ترکی ــادرات گاز ب ــم ص حج
ــال  ــابه پارس ــدت مش ــه م ــبت ب ــش نس ــد افزای ــا ۱۱ درص ب
بــه بیــش از ۱, ۸ میلیــارد مترمکعــب رســید. سرپرســت 
دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران اظهــار کــرد: طــی 
۸6 روز امســال بــه طــور متوســط روزانــه ۲۱, 5 میلیــون 
ــا  ــت. عبدالرض ــده اس ــال ش ــه ارس ــه ترکی ــب گاز ب مترمکع
ابراهیمیــان بــا اشــاره بــه حجــم تزریــق گاز بــه مخــازن نفتــی 
ــه  ــق گاز ب ــزان تزری ــی یادشــده می ــازه زمان ــرد: در ب ــار ک اظه
ــه  ــوده و ب ــی برخــوردار ب ــی از رشــد بســیار خوب مخــازن نفت
چهــار میلیــارد و 5۴0 میلیــون مترمکعــب رســید. وی اعــام 
کــرد: ایــن میــزان تزریــق گاز بــه مخــازن نفتــی، 500 میلیــون 
متــر مکعــب بیشــتر از برنامــه مصــوب شــرکت ملــی نفــت 
ــز خواهــد شــد.  ــت از مخــازن نی ــوده و ســبب صیان ــران ب ای
سرپرســت دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران در ادامــه بــه 
ــع اشــاره کــرد و گفــت: حجــم برداشــت  برداشــت گاز از مناب
ــش  ــج درصــد افزای ــا پن ــع طــی ۸6 روز امســال ب گاز از مناب
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــه طــور متوســط روزانــه 
55۱ میلیــون مترمکعــب بــوده اســت. وی ادامــه داد: در 
بــازه زمانــی یادشــده، میــزان مصــرف گاز طبیعــی در بخــش 
خانگــی، تجــاری و صنایــع کوچــک به طــور متوســط ۱۹6 
میلیــون مترمکعــب در روز بــوده اســت کــه ایــن مقــدار 
ــته  ــد داش ــد رش ــال ۹ درص ــابه پارس ــدت مش ــه م ــبت ب  نس

است.

صادرات 700 تنی شیر خشک
 از اصفهان

محمولــه 700 تنــی شــیر خشــک از اصفهــان به کشــورهای 
ترکمنســتان و افغانســتان صــادر شــد. رییــس ســازمان 
ــن  ــت: ارزش ای ــان گف ــتان اصفه ــتایی اس ــاون روس تع
ــت.  ــال اس ــارد ری ــش از 37 میلی ــی بی ــه صادرات محمول
ســلیمان میرزایــی افــزود: از هــر ۱۱ کیلــو و ۸00 گــرم شــیر 
خــام، یــک کیلــو و ۲00 گــرم خامــه و یــک کیلوگــرم شــیر 
ــاون  ــازمان تع ــس س ــد. ریی ــت می آی ــه دس ــک ب خش
روســتایی اســتان اصفهــان گفــت: امســال حــدود ۴ هــزار 
تــن شیرخشــک بــه خــارج ازکشــور صــادر شــده اســت. 
ماهانــه حــدود هــزار و ۸00 تــن شــیر خشــک در اســتان 

ــود. ــد می ش ــان تولی اصفه

تهیه چارچوب آماری کارگاه های 
اقتصادی چهارمحال و بختیاری

 رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: در راســتای نظــام آمــاری و بــه 
منظــور برنامه ریــزی بــرای توســعه آمــار بخش هــای 
کارگاه هــای  آمــاری  چارچــوب  اقتصــادی،  مختلــف 
ــی  ــب هللا وفای ــود. حبی ــه می ش ــتان تهی ــادی اس اقتص
ــی  ــای ثبت ــوب براســاس آماره ــن چارچ ــه ای ــزود: تهی اف
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  اطاعاتــی  بانک هــای 
 انجــام می شــود. وی اظهــار کــرد: در تهیــه ایــن چارچــوب

اطاعــات محــل کســب و کار، مشــخصات دفتــر مرکــزی 
مشــخصات مالــک فعالیــت دارنــده مجــوز و مشــخصات 
پایگاه هــای  طریــق  از  اجرایــی  دســتگاه های  مجــوز 
اطاعاتــی دســتگاه های اجرایــی اســتان بــه منظــور 
تدویــن برنامه هــای توســعه اســتان در ســطح خــرد و در 

کشــور در ســطح کان جمــع آوری می شــود.

قاچاق کاال
 خنجری بر پیکره اقتصاد مقاومتی

ــان  ــتاندار کرم ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
ــد  ــر می آی ــه نظ ــادی ب ــد اقتص ــی و دی ــد علم ــت: از دی گف
قاچــاق کاال و ورود آن بــه کشــور خنجــری اســت کــه 
اقتصــاد  تشــکیات  و  ســازمان  پیکــره،  بــه  پشــت  از 
ــد ذکاءاســدی در کمیســیون  ــی زده می شــود. حمی مقاومت
ــا قاچــاق کاال  ــارزه ب ــزی، هماهنگــی، نظــارت و مب برنامه ری
و ارز اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه طــی دو ســال گذشــته 
پیشــرفت بســیار خوبــی در مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ســوخت 
 کــه از اصلی تریــن مشــکات اســتان بــود، داشــته ایم 
امــا هنــوز بــا وضعیــت ایــده آل فاصلــه داریــم، افــزود: هیــچ 
 زمــان، هیــچ کــدام از دســتگاه ها علی رغــم مشــکات 
ــد  ــی نکرده  ان ــار مســئولیت شــانه خال ــر ب ــا، از زی  و کمبوده
و کار را پیــش برده انــد. ذکاءاســدی تصریــح کــرد: وضعیــت 
معیشــت و اقتصــاد کشــور دچــار مشــکات زیــادی اســت 
ــری بحــث اقتصــاد  ــام معظــم رهب ــل مق ــن دلی ــه همی و ب

مقاومتــی را مطــرح کردنــد.

اخبار کوتاه

ــه  ــا فاصل ــه نه تنه ــه پرداخــت یاران ــد ک کارشناســان معتقدن
طبقاتــی را از بیــن نبــرد، بلکــه ســبب ایجــاد اختــال در کار 
ــگاه  ــزارش پای ــه گ ــوده اســت. ب ــز ب ــدی نی ــای تولی واحده
خبــری ربیــع، محســن صرامی فروشــان نماینــده دوره نهــم 
ــا  ــدی یارانه ه ــد: هدفمن ــس شــورای اســامی می گوی مجل
بــه ســبب اجــرا نشــدن بندهــای قانونــی ایــن طــرح، اثــرات 

نامطلوبــی بــر اقتصــاد گذاشــت.
  تاثیر طرح هدفمندی یارانه ها

سوبســید  یارانه هــا،  هدفمنــدی  از  قبــل  افــزود:   وی 
و یارانــه بــه شــیر و بعضــی اقــام اساســی دیگــر پرداخــت 
ــود  ــزی ب ــر از آن چی ــم کمت ــن رق ــواره ای ــه هم ــد ک می ش
ــت  ــراد پرداخ ــه اف ــدی ب ــه نق ــوان یاران ــه عن ــون ب ــه اکن ک
می شــود. صرامی فروشــان بــا اشــاره بــه تاثیــر طــرح 
ــتغال  ــد و اش ــه تولی ــه زدن ب ــا در ضرب ــدی یارانه ه هدفمن
ــود  ــه ســبب نب ــدی یارانه هــا ب ــان داشــت: طــرح هدفمن بی
عــزم جــدی در اجــرای آن ضربــات جبران ناپذیــری بــه 
ــای  ــه قبض ه ــی ک ــا جای ــرد ت ــدی وارد ک ــای تولی واحده
نجومــی کار را بــه جایــی رســاند کــه هزینه هــای تمــام شــده 

ــت.  ــمگیری یاف ــش چش ــد افزای تولی
افزایــش هزینه هــای تمــام شــده ســبب شــد کــه بیشــتر 
واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل نبــود رقابــت بــا تولیدکننــدگان 
در بازارهــای رقابتــی و منطقــه ای، دســت بــه تعدیــل نیــرو 
بزننــد؛ بــه گونــه ای کــه ایــن امــر حتــی منجــر بــه افزایــش 

بیــکاری شــد.

  مشکالت پرداخت یارانه
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــم مجل ــده دوره نه نماین
ــدی  ــه نق ــت یاران ــرای پرداخ ــت ب ــاه دول ــر م ــه ه ــه اینک ب
ــن  ــه ســبب تامی ــاه ب ــت هــر م ــزود: دول ــرد، اف ــزا می گی ع
ــه  ــددی مواج ــکات متع ــا مش ــدی ب ــه نق ــت یاران و پرداخ
اســت؛ بــه طــوری کــه مبالغــی را هــر مــاه از خزانــه 
می کنــد  دریافــت  نیمه دولتــی  و  دولتــی  شــرکت های 
ــدی  ــه هدفمن ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ــر نگران کنن ــن ام ــه ای ک
ــد  ــد ش ــر نخواه ــادی منج ــد اقتص ــه رش ــا ب ــه نه تنه یاران

ــد  ــزه تولی ــش انگی ــورم، کاه ــم از ت ــی اع ــه پیامدهای  بلک
و اشتغال را به ارمغان خواهد آورد.

  رشد اقتصادی منفی
صرامی فروشــان تصریــح کــرد: رشــد اقتصــادی منفــی 
ــت اجتماعــی و شــاخصه های آن  ــا از عدال موجــب شــده ت
فاصلــه بگیریــم و از طرفــی ایجــاد هزینه هــای ســربار بــرای 

ــد. ــم می زن ــی را رق ــاف و شــکاف طبقات ــا اخت خانواره
   یارانه 45 هزار تومانی فایده ای برای خانوار ندارد

طباطبایــی  عامــه  دانشــگاه  اســتاد  تقــوی،   مهــدی 

ــدی  ــون هدفمن ــد: قان ــز می گوی ــادی نی ــناس اقتص و کارش
یارانه هــا متاســفانه در کشــور بــه درســتی اجــرا نشــده 
ــای  ــد هزینه ه ــاهد رش ــر ش ــن ام ــر ای ــت تاثی ــت و تح اس
تولیــد بودیــم کــه نتیجــه آن رکــود تورمــی بــوده اســت. وی 
همچنیــن اذعــان داشــت: پــس از اجــرا شــدن هدفمنــدی 
ــادی  ــد اقتص ــید و رش ــد رس ــه ۴0 درص ــورم ب ــا، ت یارانه ه
بــه منفــی 3 درصــد نــزول پیــدا کــرد؛ ایــن مســئله ســبب 

ــد. ــور ش ــی در کش ــیب های اجتماع ــش آس افزای
  تورم جیب مردم را خالی کرده است

ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکه 
تــورم جیــب مــردم را خالــی کــرده اســت، پرداخــت یارانــه 
۴5 هــزار تومانــی نه تنهــا هیــچ فایــده ای بــرای خانــوار نــدارد 
بلکــه در ازای پرداخــت ایــن یارانــه بــه قشــر ثروتمنــد بایــد 
مالیــات بــه درســتی دریافــت شــود و از محــل دریافتی هــا 

بــه تولیــد و کاالهــای پرمصــرف یارانــه پرداخــت شــود.
  راهکار دولت

تقــوی در پایــان ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه یارانــه 
ــا  ــود ت ــی ش ــای عمران ــرف کاره ــت ص ــی می توانس پرداخت
ــم  ــرد: تی ــوان ک ــراه داشــته باشــد، عن ــه هم اشــتغال زایی ب
دولــت در حــال حاضــر بایــد ناتوانــی خــود در پرداخــت یارانه 
را بــا صراحــت اعــام و ادامــه ایــن رونــد را متوقــف کنــد تــا 
منابــع آزاد شــده را در راســتای کاهــش تــورم و حــل معضــل 
 رکــود هزینــه کنــد؛ چــرا کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد اشــتغال 

و افزایش قدرت خرید می شود.

نظر دو کارشناس اقتصاد درباره یارانه نقدی

یارانه نقدی کمک کننده یا تورم زا؟

شــرکت ذوب آهــن اصفهــان کــه ســومین فوالدســاز بــزرگ 
ایــران اســت، همزمــان بــا داشــتن برنامه هایــی بــرای 
ــه دنبــال جــذب خریــدار اســت. مســعود  افزایــش تولیــد ب
ــرمایه گذاری  ــک س ــات بان ــد تحقیق ــر واح ــور – مدی غام پ
کــرد:  اظهــار  بلومبــرگ  بــه  مصاحبــه ای  در   – نویــن 

ــورگ  ــی و لوکزامب ــره جنوب ــرکت هایی از ک ش
ــراز  ــرکت اب ــن ش ــهم در ای ــد س ــرای خری ب
عاقــه کرده انــد. شــرکت تامیــن ســرمایه 
نویــن در حــال ارایــه مشــاوره بــه دولــت 
بــه  مربــوط  معاملــه  درخصــوص  ایــران 
ــران  ــت. ای ــان اس ــن اصفه ــروش ذوب آه  ف
ــران قصــد  ــوالد ای ــدوق بازنشســتگان ف و صن
از ســهام ذوب آهــن  فــروش 73 درصــد 

ــر  ــی – مدی ــی فریدون ــه مجتب ــه گفت ــد. ب ــان را دارن اصفه
ســرمایه گذاری شــرکت ذوب آهــن اصفهــان – ایــن شــرکت 
ــن در ســال  ــون ت ــوالدش را از ۲.۴ میلی ــد ف قصــد دارد تولی
۱3۹۴ بــه 3.۲ میلیــون تــن تــا پایــان ســال ۱3۹5 افزایــش 
ــد رشــد  ــد شــدن رون ــی کن ــن شــرکت در پ ــد ای دهــد. تولی

ــود، ســال  اقتصــادی کــه ناشــی از قیمت هــای کــم نفــت ب
گذشــته ۴ درصــد کاهــش داشــت. براســاس ایــن گــزارش، 
طبــق آمــار انجمــن جهانــی فــوالد، ایــران بزرگ تریــن 
تولیدکننــده فــوالد در خاورمیانــه پــس از ترکیــه اســت. آمــار 
نشــان می دهــد تولیــد ایــران در مــاه آوریــل بــه ۱.5 میلیــون 
تــن در مقایســه بــا ۱.3 میلیــون تــن در پایــان 
ــن  ــای بی ــوز تحریم ه ــه هن ــته ک ــال گذش س
 المللــی برداشــته نشــده بودنــد، افزایــش 
شــدن  برداشــته  پــی  در  ایــران  یافــت. 
 تحریم هــای بیــن المللــی در مــاه ژانویــه
بــه دنبــال بازســازی صنعــت انــرژی و ســایر 
ســازمان خصوصی ســازی  اســت.  صنایــع 
در  ســهم  درصــد   56 فــروش  بــر  ایــران 
ــان کــه از شــرکت ســرمایه گذاری  شــرکت ذوب آهــن اصفه
تامیــن اجتماعــی گرفتــه اســت، نظــارت می کنــد. بــه گفتــه 
غام پــور، گــروه بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــادر نیســت پــول 
کل ســهم را پرداخــت کنــد. صنــدوق بازنشســتگی ۱7 درصــد 

ــروش گذاشــته شــده اســت. ــه ف ــه ب ــر ســهم دارد ک دیگ

مدیر واحد تحقیقات بانک سرمایه گذاری نوین اعالم کرد:
خارجی ها خریدار سهام ذوب آهن اصفهان

ــا  ــت: ب ــت گف ــم و صنع ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
اجرایــی شــدن برجــام، واردات مســتقیم خــودرو بــه کشــور 
آغــاز شــده و بــه تدریــج دســت کشــورهایی همچــون امــارات 
متحــده عربــی از بــازار خــودروی ایــران کوتــاه خواهــد شــد. 
امیرحســن کاکایــی اظهــار کــرد: در زمــان تحریــم بــه دلیــل 

 ۹0 حــدود  شــده  ایجــاد  محدودیت هــای 
درصــد خودروهــای خارجــی از کشــور امــارات 
متحــده عربــی وارد ایــران می شــد. وی بــا 
ــم، امــارات حکــم  ــان اینکــه در زمــان تحری بی
ترانزیــت مجــدد  بــرای  مرکــزی  و   محــل 
ــران  ــه ای ــا ب ــر کااله ــودرو و دیگ و واردات خ
ــود، خاطرنشــان کــرد: در ایــن  را پیــدا کــرده ب
ســال ها از محــل همیــن ترانزیــت خــودرو بــه 

ایــران، ســودهای کانــی نصیــب کشــور امــارات شــده اســت. 
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو ادامــه داد: ســود امــارات از 
ــران در حــدی  ــه ای ــی چــون خــودرو ب ــه واردات کاالهای ناحی
ــرای  ــیاری ب ــرمایه گذاری های بس ــا س ــه آن ه ــوده ک ــاد ب زی
ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای ترانزیــت خــودرو بــه ایــران 

انجــام داده انــد. وی افــزود: در چنیــن شــرایطی خوشــبختانه 
بــا اجرایــی شــدن برجــام، محدودیت هــای ســابق لغــو شــده 
ــون  ــورهایی چ ــای کش ــه ج ــج ب ــه تدری ــودرو ب و واردات خ
ــرد.  ــده صــورت می گی ــی تولیدکنن ــارات از کشــورهای اصل ام
ــورهایی  ــت کش ــدن دس ــاه ش ــه کوت ــان اینک ــا بی ــی ب کاکای
ــران عــاوه  ــازار خــودروی ای چــون امــارات از ب
افزایــش  واردات،  هزینه هــای  کاهــش  بــر 
ایمنــی خودروهــای وارداتــی را نیــز بــه دنبــال 
در ســال های گذشــته  دارد، تصریــح کــرد: 
بعضــی از خودروهــای وارداتــی بــه ایــران 
در امــارات دســتکاری شــده و بــه صــورت 
غیراصولــی و غیرایمــن آپشــن هایی چــون 
ــه  ــد ک ــه می ش ــا اضاف ــه آن ه ــوا ب ــه ه کیس
ــه  ــا را ب ــن خودروه ــدن ای ــتاندارد ش ــات، غیراس ــن اقدام ای
ــذف  ــا ح ــن ب ــرد: بنابرای ــان ک ــت. وی خاطرنش ــال داش دنب
امــارات از چرخــه واردات خــودرو به کشــور و واردات مســتقیم 
ایــن محصــوالت، امــکان دســتکاری خودروهــا و فریــب 

ــت. ــد رف ــن خواه ــز از بی ــی نی ــدگان ایران مصرف کنن

ــان  ــد ۱355 اصفه ــن متول ــاج الدی ــد ت ــش دوم(  ناهی  )بخ
سرویس  اقتصاد

علی حاجیان
فرزنــد آخــر یــک خانــواده شــش نفــره اســت. پــدر و بــرادر او 
از شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس هســتند. تــاج الدیــن در انتخابــات 
ــادن  ــر نه ــت س ــا پش ــت ب ــامی توانس ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل دهمی
ــه  ــان، راهــی خان ــوان منتخــب مــردم اصفه ــه عن ــای سرشــناس خــود ب رقب
ــی  ــته زیست شناس ــد در رش ــی ارش ــدرک کارشناس ــود. او داری م ــت ش مل
گرایــش ژنتیــک از دانشــگاه تربیــت مــدرس و همچنیــن دانشــجوی دکتــرای 
ژنتیــک دانشــگاه علــوم تحقیقــات تهــران اســت. بــا آغــاز کار مجلــس دهــم 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــده تازه نف ــن نماین ــا ای ــم ب ــم گرفتی تصمی

گفت وگویی انجام دهیم. آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.
برای رفع مشکل اشتغال جوانان چه برنامه ای دارید؟

ــم  ــی داری ــی علت ــاز درمان های ــان ب ــتغال جوان ــکات اش ــع مش ــاره رف  درب
ــان  ــان درم ــتغال جوان ــاره اش ــم درب ــر بخواهی ــی. اگ ــی عامت و درمان های
ــتغال  ــگ اش ــدا فرهن ــد ابت ــم، بای ــی کنی ــیم و کار اساس ــته باش ــی داش  علت
ــوب و  ــغل خ ــه از ش ــود جامع ــور و مقص ــه »منظ ــم؛ اینک ــف کنی را بازتعری
مناســب چیســت؟«، پرســش و نکتــه بســیار مهمــی اســت. بــر اســاس کــدام 
ضــرورت ایــران بایــد از لحــاظ تعــداد فــارغ التحصیــان رشــته مهندســی رتبــه 
ســوم دنیــا را بعــد از روســیه و آمریــکا داشــته باشــد؟ آیــا تمامــی مشــاغل 

ــد  ــه می بینی مناســب در رشــته های مهندســی خاصــه شــده؟ اینجاســت ک
فرهنــگ اشــتغال در ایــران، فرهنگــی معــوج اســت کــه بایــد اصــاح شــود. 
ــر  ــکل دیگ ــود. مش ــف ش ــران بازتعری ــی در ای ــت اجتماع ــا منزل ــد اساس بای
ــروی  ــفانه نی ــا متاس ــد م ــت؛ ببینی ــوزش اس ــکل آم ــران، مش ــتغال در ای اش
ــران  ــگاه در ای ــت و دانش ــه صنع ــت؛ فاصل ــد نیس ــروی کار توانمن ــان نی  کارم
ــام  ــای نظ ــا بن ــگاه ها و اساس ــای دانش ــون بن ــت؛ چ ــاداری اس ــه معن فاصل
ــران  ــدارس و دانشــگاه ها در ای ــه م ــا توانمندســازی نیســت؛ بلک آموزشــی م
ــران  ــدی در ای ــکل بع ــرانجام مش ــتند. س ــازی هس ــد دانشمندس ــط تولی خ
ــد ــش تولی ــار بخ ــان چه ــوازن می ــدم ت ــت؛ ع ــغلی اس ــاختار ش ــکل س  مش
خدمــات، خدمــات فنــی و توزیــع باعــث شــده چرخ هــای اشــتغال در یکدیگر 
ــت  ــن وضعی ــته ایم در ای ــوز نتوانس ــا هن ــر م ــوی دیگ ــد؛ از س ــت نچرخ درس
تنــش آبــی و بحــران آب، نیــروی کار بخــش کشــاورزی و ســرریز ایــن نیــرو 
بــه دیگــر بخش هــا را درســت مدیریــت کنیــم و این هــا بــر مشــکل اشــتغال 

افــزوده اســت.
برای اصالح فرهنگ جامعه چه نسخه ای پیشنهاد می کنید؟

ــد بگویــم اگــر فرهنــگ  ــه اصــاح فرهنــگ هــم بای ــاره ســوالتان در زمین  درب
ــات ــن، اخاقی ــا، قوانی ــا، هنره ــا، باوره ــده ای از دانش ه ــه پیچی  را مجموع
ــه عنــوان عضــوی از جامعــه از جامعــه خویــش  عــادات و هرچــه کــه فــرد ب

فرامی گیــرد، تعریــف کنیــم، هیــچ گاه از اصــاح فرهنــگ صحبــت نمی کنیــم؛ 
ــت  ــگ صحب ــر فرهن ــرات آن ب ــی و اث ــرات اجتماع ــت تغیی ــه از مدیری بلک

می کنیــم.
بایــد در دولــت و مجلــس جــا  نابرخورداری هــای اصفهــان را چگونــه 
انداخــت؟ چــون معمــوال اصفهــان را برخــوردار می داننــد و همیــن امــر باعــث 

می شــود. بیشــتر  عقب ماندگی هــای 
ــت  ــه دول ــد توج ــرم بای ــه نظ ــم ب ــان ه ــورداری اصفه ــث نابرخ ــاره بح  درب
ــان  ــغل در اصفه ــاد ش ــرانه ایج ــرد؛ س ــب ک ــان جل ــرانه های اصفه ــه س را ب
درآمــد ســرانه مــردم اصفهــان و دیگــر ســرانه ها؛ چــون ســرانه ها در اصفهــان 
ــان ۲5  ــکاری زن ــرخ بی ــردان ۱۴ و ن ــکاری م ــرخ بی ــجو و ن ــا 3۱0000 دانش ب

ــن اســت. درصــدی، پایی

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

فاصله صنعت و دانشگاه در ایران، فاصله معناداری است 

ل آال در ۳ سال نصف شد تولید قز
ل آال در ســال ۹۲ نزدیــک بــه ۱۵۰ هــزار تــن بــوده اســت  مدیــر عامــل اتحادیــه ماهیــان ســردآبی بــا بیــان اینکــه میــزان تولیــد ماهــی قــز

گفــت: در حــال حاضــر میــزان تولیــد ایــن ماهــی در کشــور بیشــتر از ۸۰ تــا ۸۵ هــزار تــن نیســت. عکــس: مهــر

در قاب تصویر

اخبار کوتاه

 با یک تلفن جنس ارزان 
وارد می کنند

پیمانــی  و  قــراردادی  کارگــران  اتحادیــه  رییــس 
صنعــت  از  سررشــته ای  کــه  عــده ای   می گویــد: 
ــادی  ــع اقتص ــه مناب ــبه ب ــک ش ــد و ی ــد ندارن و تولی
ــا ــه دنی ــر نقط ــن از ه ــک تلف ــا ی ــد، ب ــت یافته ان  دس

جنــس ارزان و انبــوه وارد کشــور می کننــد و نمی داننــد 
بــا ایــن کار چــه تعــداد جــوان را بیــکار می کننــد. 
فتــح هللا بیــات اظهــار کــرد: ســالیانه میلیاردهــا تومــان 
ــم؛  ــور می کنی ــاق در کش ــواع قاچ ــا ان ــارزه ب ــرف مب ص
ــتغال  ــث اش ــام را در بح ــن ارق ــر ای ــه اگ ــی ک  در حال
و کارآفرینــی هزینــه کنیــم جوانــان بیــکار نخواهنــد بــود 
و دنبــال بزهــکاری و مشــاغل کاذب نخواهنــد رفت. وی 
نبــود نقدینگــی را یکــی از مشــکات اصلــی بخش هــای 
خصوصــی و بنگاهــای کوچــک دانســت و افــزود: 
در حــال حاضــر بســیاری از بنگاه هــای اقتصــادی 
کوچــک نیازمنــد منابــع مالــی هســتند کــه اگــر دولــت 
ــهیات در  ــا وام و تس ــد ی ــال کن ــان را امه بدهی هایش
ــتند. وی  ــرپا بایس ــد س ــذارد، می توانن ــان بگ اختیارش
در پایــان گفــت: تــا زمانــی کــه منفعــت شــخصی 
ــان و  ــود و کارآفرین ــح داده ش ــی ترجی ــت مل ــر منفع ب
مدیــران دولتــی و خصوصــی بــرای تولیــد دل نســوزانند 
و در قبــال تولیــد داخلــی احســاس مســئولیت نداشــته 
باشــند بــه لحــاظ صنعتــی و اقتصــادی، تولیــد و کســب 

ــم خــورد. ــه خواهی و کار ضرب

 خانه نشینی ۲ میلیون مرد 
آماده به کار

بــا وجــود اینکــه دولــت می گویــد در دو ســال 
ــد  ــاد ش ــغل ایج ــون ش ــدود ۱.۲ میلی ــته ح گذش
ــد در  ــان می ده ــد وزارت کار نش ــزارش جدی ــا گ ام
ــکاران  ــداد بی ــر تع ــا ۹۴ ب ــتان ۹۲ ت ــه زمس فاصل
مطلــق کشــور 5۱5 هــزار نفــر افــزوده شــده اســت. 
وزارت کار در جدیدتریــن گــزارش خــود دربــاره 
ــور  ــق کش ــکاران مطل ــداد بی ــکاری، تع ــت بی  وضعی
را ۲ میلیــون و ۸۸7 هــزار نفــر اعــام کــرد. در عیــن 
ــر از  ــزار نف ــون و 6۴ ه ــد ۲ میلی ــام ش ــال اع ح
ــک  ــی ی ــون حت ــه تاکن ــکاران کشــور ک ــوع بی مجم
ســاعت هــم تجربــه شــغلی نداشــته اند، مــرد 
ــه  ــی ک ــتند. در حال ــز زن هس ــر نی ــزار نف و ۸۲۲ ه
ــال  ــتان س ــور در زمس ــی کش ــکاری عموم ــرخ بی ن
گذشــته کــه آخریــن گــزارش رســمی از اوضــاع بازار 
ــرخ بیــکاری  ــود، ن کار کشــور اســت، ۱۱.۸ درصــد ب
جوانــان ۱5 تــا ۲۴ ســاله در همیــن زمــان همچنــان 
زیــاد و بــه میــزان ۲۸.6 درصــد اســت؛ ایــن 
موضــوع نشــان می دهــد کــه بیــکاری جوانــان ۲.۴ 
ــر  ــه س ــران ب ــوده و در بح ــا ب ــایر گروه ه ــر س براب
می بــرد. از ســویی یــک میلیــون و 6۸5 هــزار نفــر 
از کل بیــکاران مطلــق کشــور زیــر 30 ســال و جــوان 
ــا زن هســتند  ــر از آن ه ــزار نف ــه 55۴ ه هســتند ک
و یــک میلیــون و ۱3۱ هــزار نفــر هــم مــرد. در حــال 
حاضــر، یــک میلیــون و ۲۹۴ هــزار نفــر از جوانــان 
بیــکار زیــر 30 ســال کشــور در شــهرها و 3۹۱ هــزار 

نفــر هــم در روســتاهای کشــور ســکونت دارنــد.

حقوق 38 میلیونی مدیر عامل 
صندوق بازنشستگی فوالد

نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس گفــت: مدیــر 
ــان  ــتگی کارکن ــت و بازنشس ــدوق حمای ــل صن عام
فــوالد کــه در ورشکســتگی بــه ســر می بــرد ماهانــه 
3۸ میلیــون تومــان حقــوق می گیــرد؛ ایــن در حالی 
اســت کــه بازنشســتگان تنهــا یــک میلیــون تومــان 
حقــوق می گیرنــد. ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده 
مــردم نجف آبــاد و عضــو کمیســیون حقوقــی و 
قضایــی مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو 
بــا فــارس، بــا اشــاره بــه حقوق هــای نجومــی 
برخــی مدیــران دولتــی اظهــار داشــت: متاســفانه مــا 
ــری می رســد؛  ــاغ ب ــن ب ــه هــر دم از ای ــم ک می بینی
ــون  ــود و اکن ــی ب ــای آنچنان ــان اختاس ه ــک زم ی
رنــگ آن عــوض و بــه حقوق هــای نجومــی تبدیــل 
شــده اســت. وی افــزود: ماهیــت ایــن حقوق هــای 
ــا زد و بندهــای  ــده ای ب ــه ع ــن اســت ک نجومــی ای
موقعیت هــای  از  سوءاســتفاده  و  سیاســی 
بــه خیانت هایــی می زننــد  شغلی شــان دســت 
ــا در  ــاس ی ــوان اخت ــن اســت تحــت عن ــه ممک ک
قالــب حقوق هــای نجومــی صــورت گیــرد؛ ولــی در 
ــت  ــه از بی ــت هســتند ک ــک ماهی ــت دارای ی حقیق

ــود. ــرف می ش ــال مص الم

مدیر عامل آبفای کشور:

تابستان امسال 35 میلیون نفر 
در معرض تنش آبی قرار دارند

مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب )آبفــا( 
ــون نفــر در  کشــور گفــت: تابســتان امســال 35 میلی
ــان، بوشــهر  ــه شــیراز، اصفه  30۱ شــهر کشــور از جمل
دارنــد.  قــرار  آبــی  تنــش  معــرض  در  و کرمــان 
ــبت  ــه مناس ــری ب ــت خب ــاز در نشس ــا جانب حمیدرض
فرارســیدن هفتــه صرفه جویــی در مصــرف آب افــزود: 
ــهر  ــزار و ۱36 ش ــک ه ــوع ی ــته از مجم ــال گذش س
 تحــت پوشــش خدمــات شــرکت آب و فاضــاب
ــر  ــون نف ــش از 50 میلی ــت بی ــا جمعی ــهر ب 5۴7 ش
بــا شــرایط تنــش آبــی مواجــه بودنــد و کمبــود 
ــود. وی  ــد ب ــهرها ۲3 درص ــرف آب در ش ــع مص مناب
ــارف  ــه مص ــع ب ــبت مناب ــی رود نس ــار م ــزود: انتظ اف
آب در ســال جــاری بــا کاهــش ۸.6 درصــدی مواجــه 
شــود. مدیــر عامــل آبفــای کشــور بــا اشــاره بــه 
ــزرگ  ــع ب ــن آب مجتم ــه تامی ــان و اینک ــهر اصفه ش
ــت ــده اس ــه ش ــکل مواج ــا مش ــز ب ــه نی ــوالد مبارک  ف
ــر  ــون نف ــش از 5 میلی ــی بی ــش آب ــرد: تن ــه ک اضاف
بــا  را  یــزد  و  اصفهــان  اســتان های  ســاکنان  از 
ــه همیــن منظــور  مشــکل مواجــه خواهــد کــرد کــه ب

تکمیــل  و  چاه هــا  حفــر  آب،  فشــار  مدیریــت 
اســت. کار  دســتور  در  آب  هوشــمند  ســامانه های 

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 184 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز ماشین لباسشویی در بازار )تومان(

لباسشویی 7کیلویی 
370NW ال جی

لباسشویی 8 کیلویی 
84481,950,000 نقره ای بلومبرگ

لباسشویی 8 کیلویی 
84481,900,000 سفید بلومبرگ

لباسشویی 8کیلویی 
84222,148,000 بلومبرگ

لباسشویی 6کیلویی 6200 
1,325,000سیلور بلومبرگ

لباسشویی 8 کیلویی 
327X04,390,000 تیتانیوم بوش

لباسشویی 8کیلویی 
328904,400,000 بوش

1,783,000

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت:
دست عرب ها از بازار خودروی ایران کوتاه شد
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ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــار اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
ــی در  ــاد مقاومت ــتای اقتص ــی در راس ــاب آب ــه انق اینک
 روســتاهای کرمــان در حــال صــورت گرفتــن اســت

ــی  ــدوق توســعه مل ــارات صن ــا تخصیــص اعتب گفــت: ب
ــون بودجــه ســال 94 ــد »ح« تبصــره 5 قان  از محــل بن

ــه  ــان ک ــتان کرم ــانی در اس ــع آبرس ــش از 80 مجتم بی
ــاد  ــاد اقتص ــق مف ــتای تحق ــا در راس ــورد از آن ه 62 م
بــه  اســت.  شــده  تعریــف  می باشــد،  مقاومتــی 
در  رشــیدی  علــی  ربیــع،  خبــری  پایــگاه  گــزارش 
جمــع خبرنــگاران همزمــان بــا هفتــه صرفه جویــی 
ایــن 80 مجتمــع  اینکــه  بیــان  بــا  در مصــرف آب 
شــرق  در  عمدتــا  و  اســتان  سراســر  در   روســتایی 
و جنــوب کرمــان واقــع شــده اند، افــزود: اعتبــاری بالــغ 
بــر 100 میلیــارد تومــان از محــل صنــدوق توســعه ملــی 
بــه آبفــار اختصــاص یافــت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در 
ــن  ــی از مهم تری ــی یک ــایل مال ــه مس ــی ک ــرایط فعل ش
ــتان  ــور و اس ــطح کش ــار در س ــرکت آبف ــای ش دغدغه ه
اســت، افــزود: بــا توجــه بــه مبانــی اقتصــاد مقاومتــی 
و سیاســت های 24 گانــه آن در ایــن پروژه هــا نیــز 
ســعی شــده بــا تکیــه بــر ایــن مفهــوم پیــش برویــم.

تامین آب شرب سالم 492 روستا
بــا  اســتان  آبفــار  رییــس هیئــت مدیــره شــرکت 
ــداد  ــن تع ــه اینکــه 34 مجتمــع از مجمــوع ای اشــاره ب
ــه  ــان ســال ب ــا پای ــل ت ــه شــکل کام ــا 391 روســتا ب ب

بهره بــرداری می رســد، اظهــار کــرد: همچنیــن فــاز 
ــا پایــان ســال  اول 28 پــروژه شــامل 101 روســتا نیــز ت
رشــیدی  رســید.  خواهــد  بهره بــرداری  بــه  جــاری 
 تصریــح کــرد: 492 روســتا بــا جمعیــت 165 هــزار 
ــروژه  ــاح کامــل پ ــب افتت و 166 نفــر در ســال 95 درقال
از نعمــت آب شــرب ســالم بهره منــد  یــا فــاز اول 
می شــوند. مدیــر عامــل شــرکت آبفــار اســتان بــا اشــاره 
بــه اینکــه 49 پــروژه تک روســتایی نیــز بــرای اســتفاده 
 از اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی تعریــف شــده اســت
ــغ  ــی بال ــه جمعیت ــتا ک ــداد، 21 روس ــن تع ــت: از ای گف

ــز، در ســال  ــر را تحــت پوشــش دارد نی ــر 21 هــزار نف ب
جــاری بــه آب شــرب ســالم دســت می یابنــد. رشــیدی 
ــاد  ــای اقتص ــام پروژه ه ــه تم ــه مناقص ــان اینک ــا بی ب
مقاومتــی ایــن شــرکت در قالــب 14 پیمانــکار بــه اتمــام 
رســیده و عملیــات اجرایــی بعضــی از آن هــا آغــاز شــده 
ــاد  ــی عنبرآب ــتان های جنوب ــرد: شهرس ــان ک ــت، بی  اس
قلعــه گنــج، منوجــان و رودبــار جنــوب بیشــترین حجــم 
ــا  ــیدی ب ــد. رش ــا را دارن ــتر پروژه ه ــداد بیش کاری و تع
ــا 11  ــز ب ــتان نی ــرقی اس ــتان ش ــه 4 شهرس ــان اینک بی
پــروژه بــزرگ در ایــن طــرح برنامه ریــزی شــده اند 

ــه  ــرای آبرســانی ب ــارد تومــان بودجــه ب گفــت: 25 میلی
ــه اســت. ــن 4 شهرســتان شــرقی اختصــاص یافت ای

مجتمع مرکزی فهرج
 وی یکــی از بزرگ تریــن پروژه هــای شــرق اســتان 
را در ایــن طــرح، پــروژه آبرســانی بــه مجتمــع مرکــزی 
فهــرج عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن پــروژه 7 روســتا از 
مجمــوع 67 روســتای تحــت پوشــش در فــاز اول به آب 
ــر عامــل  ــد. مدی ــدا می کنن شــرب ســالم دسترســی پی
ــت  ــه جمعی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــار اس ــرکت آبف ش
بســیار تحــت پوشــش ایــن پــروژه بــر اهمیــت آن 
افــزوده، تصریــح کــرد: از جمعیــت 22 هــزار نفــری ایــن 
ــه آب شــرب  ــر ب ــزار و 300 نف ــاز اول، 11 ه ــه در ف منطق

ــد.  ــدا می کنن ــی پی ــالم دسترس س
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در جنــوب اســتان نیز 
33 پــروژه جهــت اســتفاده از اعتبــار بنــد »ح« تبصــره 
شــده اند  برنامه ریــزی   94 ســال  بودجــه  قانــون   5
ــن  ــب ای ــان در قال ــوب اســتان کرم ــرد: در جن ــد ک تاکی
33 پــروژه، 338 هــزار میلیــون ریــال اعتبــار از صنــدوق 
ــا  ــیدی ب ــت. رش ــه اس ــص یافت ــی تخصی ــعه مل توس
ــی در  ــا انقاب ــن پروژه ه ــرای ای ــه اج ــر اینک ــد ب تاکی
ــد ــاد می کن ــتان ایج ــطح اس ــتایی در س ــانی روس  آبرس
ــتان  ــمال اس ــوزه ش ــز در ح ــرح نی ــرد: 36 ط ــار ک  اظه
و شهرســتان هایی چــون بافــت، ارزوئیــه و رابــر در 

ــت. ــده اس ــف ش ــتان تعری ــی اس ــه جنوب میان

مدیر عامل شرکت آبفار کرمان:

انقالب آبی روستاهای کرمان در راستای اقتصاد مقاومتی است

اصفهــان  اســتان  احمــر  هــال  جمعیــت  داوطلبــان  معــاون 
ــم  ــن مری ــراه در بیمارســتان عیســی ب ــدون هم ــاران ب ــت: بیم گف
ــراه  ــه هم ــه داوطلبان ــرادی ک ــی اف ــامت یار«، یعن ــمول »س مش
بیمــار هســتند، می شــوند. علیرضــا ســلیمی از اجــرای طــرح 
ــه  ــکی ب ــه غیرپزش ــات داوطلبان ــه خدم ــدف ارای ــا ه ــامت یار ب س

ــا مشــارکت  بیمــاران از تاریــخ 22 خردادمــاه ب
ســامت یاران داوطلــب جمعیــت هــال احمــر 
ــر داد و  ــم خب ــن مری در بیمارســتان عیســی ب
ــن طــرح ســامت یاران از لحظــه  افــزود: در ای
پذیــرش بیمــار بــرای رفــع مشــکات بیمــاران، 
ــی  ــایل روحی-روان ــت مس ــت و مدیری مراقب
آن هــا بــه ارایــه خدمــات می پردازنــد. معــاون 
داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر اســتان 
در  ســامت یاران  داشــت:  اظهــار  اصفهــان 

ایــن طــرح پــس از اعــام آمادگــی و گذرانــدن دوره هــای آموزشــی 
ــامت ــکی و س ــات پزش ــام آزمایش ــش و انج ــل گزین ــی مراح  ط

ــود  ــت خ ــتان گردی، فعالی ــور بیمارس ــام ت ــکی و انج ــه پزش تاییدی
ــه اینکــه یکــی  ــا توجــه ب ــد. ســلیمی افــزود: ب را رســما آغــاز کردن

کمــک  احمــر  هــال  جمعیــت  رســالت های  اساســی ترین   از 
ــت  ــن جمعی ــت، ای ــه اس ــیب پذیر جامع ــار آس ــت از اقش و حمای
ــازماندهی  ــذب و س ــه در ج ــترده ای ک ــت گس ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
بهبــود  بــه  می توانــد  دارد،  داوطلــب  انســانی  ســرمایه های 
 وضعیــت بیمــاران بــدون همــراه در بیمارســتان ها کمــک کنــد 
و ســامت یاران می تواننــد در ایــن طــرح 
بــا اختصــاص ســاعاتی از روز بــه انجــام 
امــر  ایــن  در  داوطلبانــه  فعالیت هــای 
اظهــار  وی  باشــند.  ســهیم  خداپســندانه 
داشــت: در طــرح ســامت یار، داوطلبــان 
از بیمــاران حمایت هــای روحــی و روانــی 
بیمــار بیــن   می کننــد و حلقــه مفقــوده 

ــرد.  ــد ک ــر خواهن ــک را پ ــک و پیراپزش پزش
ســلیمی تصریــح کــرد: ســامت یاران در 
 اقداماتــی نظیــر همراهــی بیمــار در آزمایشــگاه، تصویربــرداری 
و همراهــی و رفــع مشــکل بیمــار از لحظــه ورود بــه بیمارســتان تــا 
لحظــه ترخیــص، کمــک بــه بیمارانــی کــه همــراه ندارنــد و اقداماتی 

کــه خــود نمی تواننــد آن را انجــام دهنــد، فعالیــت می کننــد.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان:
سالمت یاران به کمک بیماران اصفهانی می آیند

اســتاندار یــزد در دیــدار بــا جامعــه جراحــان اســتان بــر ضــرورت 
تدویــن طــرح جامــع پیشــگیری از تصــادف و حــوادث ترافیکــی 
ــا  ــدار ب ــدی در دی ــیدمحمد میرمحم ــرد. س ــد ک ــتان تاکی در اس
جامعــه جراحــان اســتان گفــت: بایــد یــک برنامه ریــزی درســت 
 جامــع و عملیاتــی بــرای کاهــش حــوادث ترافیکــی اســتان 

و پیشــگیری از تصادفات داشــته باشــیم. وی 
ــتمر  ــوزش مس ــای آم ــرد: برنامه ه ــار ک اظه
 مهــارت رانندگــی، نحــوه رانندگــی درســت 
و همــراه بــا نظــم و مقــررات، گفتمان ســازی 
فرهنــگ رانندگــی، گســترش تشــکل های 
ــات  ــگیری از تصادف ــوزه پیش ــی در ح مردم
و نحــوه تســهیل معاینــات فنــی خــودرو 
از جملــه مهم تریــن محورهــای  می توانــد 
تصادفــات  از  پیشــگیری  جامــع  طــرح 

ــرای  ــت ب ــته اس ــه داد: شایس ــدی ادام ــد. میرمحم ــتان باش اس
کاهــش حــوادث ناشــی از تصادفــات در اســتان فرهنــگ عمومــی 
آن در جامعــه رواج پیــدا کنــد و پیشــگیری از تصادفــات بــه 
ــه  ــه هم ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــل ش ــه تبدی ــی جامع ــه عموم مطالب

ــرد  ــک ف ــه ی ــا ب ــک تصــادف تنه ــن درک برســند ی ــه ای  مــردم ب
ــه شــدید و اساســی  ــد، بلکــه ضرب ــه وارد نمی کن ــواده ضرب و خان
ــانه های  ــرد: رس ــح ک ــتاندار تصری ــود. اس ــه وارد می ش ــه جامع ب
گروهــی، صــدا و ســیما و ســازمان های مردم نهــاد در تحقــق 
ایــن مهــم نقــش تاثیرگــذاری دارنــد و اگــر همــه اقشــار مــردم بــا 
معضــات ناشــی از دقــت نکــردن در رانندگــی 
و رعایــت نکــردن مقــررات آشــنا شــوند 
شــاهد کاهــش تصادفــات در اســتان خواهیم 
ــود و در ایــن صــورت اســت کــه می توانیــم  ب
ترافیکــی  حــوادث  از  پیشــگیری  امــر  در 
موفــق باشــیم. میرمحمــدی افــزود: الزم 
اســت طرح هــای تشــویقی و مزایایــی بــرای 
رانندگانــی کــه کمتــر دچــار تخلفــات ترافیکــی 
ــه بخشــودگی های عــوارض  می شــوند از جمل
و معافیت هــای مالیاتــی در نظــر گرفتــه شــود. عالی تریــن مقــام 
ــت و  ــتار مراقب ــود خواس ــخنان خ ــان س ــتان در پای ــی اس اجرای
ــد  ــه در چن ــی از جمل ــی و رانندگ ــس راهنمای ــتر پلی ــرل بیش کنت
ــد. ــوت ش ــای پایل ــوان خیابان ه ــه عن ــتان ب ــی اس ــان اصل خیاب

 دکتر ذواالنواری سرپرست 
دانشگاه علمی کاربردی اصفهان شد

در حکمــی از ســوی دکتــر محمــد اخبــاری، رییــس دانشــگاه 
جامــع علمی کاربــردی، دکتــر ســید عبدالعلــی ذواالنــواری بــه 
عنــوان سرپرســت واحــد اســتانی اصفهــان منصــوب شــد. در 
بخشــی از حکــم انتصــاب سرپرســت واحــد اســتانی اصفهــان 
آمــده اســت: بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان »سرپرســت 
ــت  ــوید. الزم اس ــوب می ش ــان« منص ــتانی اصفه ــد اس واح
ــرای تحقــق اهــداف کان دانشــگاه در جهــت آموزش هــای  ب
 مهارتــی نهایــت ســعی و تــاش خــود را بــه کار بگیریــد 
باشــید:  داشــته  ذیــل  مــوارد  بــه  ویــژه ای  اهتمــام  و 
فعالیت هــای  بــه  کیفیت بخشــی  جهــت  برنامه ریــزی 
بــر  نظــارت  برنامه ریــزی جهــت  مهارت محــور مراکــز - 
حســن اجــرای برنامه هــای مهارت افــزا - نظــارت دقیــق 
و کامــل بــر امــور مراکــز و ارایــه برنامه هــای تحول گــرا- 
پودمانــی. آموزش هــای  بــرای گســترش  ظرفیت ســازی 

مهار ریزگردهای دشت سگزی اصفهان
طــرح پژوهشــی خاکپــوش رســی بــا اســتفاده از بنتونیــت 
ــون در  ــان تاکن ــگزی اصفه ــت س ــای دش ــار ریزگرده ــرای مه ب
ــرد  ــت گ ــون برداش ــوان کان ــه عن ــه ب ــار از منطق ــطح 35 هکت  س
و غبــار در اســتان اصفهــان عملیاتــی شــده اســت. ایــن طــرح در 
ســطح 50 هکتــار از اراضــی منطقــه دشــت ســگزی کــه بــه عنــوان 
 کانــون برداشــت گــرد و غبــار در اســتان اصفهــان تلقــی می شــود

صــورت می گیــرد. در حــال حاضــر 35 هکتــار آن اجرایــی شــده 
اســت و طبــق مشــاهدات صحرایــی مکان هــای مالچ پاشــی 
 شــده از مقاومــت خوبــی در مقابــل فرســایش بــادی برخوردارنــد 
و آزمــون صــورت گرفتــه بــا اســتفاده از تونــل بــاد نیــز بیانگــر ایــن 
ــه گفتــه دکتــر جالیــان، مجــری طــرح ــوده اســت. ب  موضــوع ب

ــرای  ــی مناســب ب ــه کارای ــوان ب ــن طــرح می  ت ــوت ای ــاط ق از نق
ــب، دوام  ــده مناس ــام ش ــت تم ــادی، قیم ــایش ب ــش فرس کاه
ــرد  ــت محیطی در کارب ــرات زیس ــت و نبودخط ــاد رس بنتونی زی

ــرد. ــاره ک ــوش اش خاک پ

 آغاز برداشت گندم دیم
 درچهارمحال و بختیاری

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
ــار از  ــزار هکت ــدم در 61 ه ــاری گن ــی ج ــال زراع ــت: در س گف
مــزارع ایــن اســتان کشــت شــد. ســیروس بیک بــکان افــزود: 
ــزار و 500  ــار 3 ه ــر هکت ــی در ه ــدم آب ــت گن ــن برداش میانگی
کیلوگــرم و گنــدم دیــم هــزار و 300 کیلوگــرم اســت و برداشــت 
ــان تابســتان ادامــه دارد. وی افــزود: 34 مرکــز  ــا پای ــدم ت گن
خریــد گنــدم مــازاد بــر نیــاز کشــاورزان فعــال شــده و هــر کیلــو 
ــد  ــال از کشــاورزان خری ــزار و 705 ری ــه قیمــت 12 ه ــدم ب گن
ــود  ــی می ش ــزود: پیش بین ــکان اف ــود. بیک ب ــی می ش تضمین
ــت  ــتان برداش ــدم در اس ــن گن ــزار ت ــش از 100 ه ــال بی  امس

و افزون بر 59 هزار تن خرید تضمینی شود.

اخبار کوتاه 

قائم مقام مدیر عامل ذوب آهن:
چاره ای جز صرفه جویی و بومی سازی 

نداریم
خریــد  معــاون  طیب نیــا،  محمدیاســر   مهنــدس 
ــی  ــور مال ــن در ام ــل ذوب آه ــر عام ــام مدی  و قائم مق
چگونگــی  و  بحرانــی  شــرایط  دربــاره  بازرگانــی  و 
ــی  ــرایط بحران ــت: در ش ــرایط گف ــن ش ــت در ای  فعالی
و کمبــود نقدینگــی در شــرکت، بحــران حاکــم بــر اقتصاد 
ــا ــنگین تحریم ه ــایه س ــوالد و س ــت ف ــی و صنع  جهان
وظیفــه حــوزه خریــد بســیار دشــوار و بــا ریســک زیــاد 
ــن  ــود ای ــا وج ــرکت ب ــه ش ــی ک ــوده و در حال ــراه ب هم
ــون  ــه 3 میلی ــیدن ب ــش و رس ــرای افزای ــکات ب مش
ــن  ــون ت ــد 9 میلی ــرده، بای ــزی ک ــد برنامه ری ــن تولی ت
ــود  ــل ش ــه منتق ــه کارخان ــداری و ب ــه خری ــواد اولی  م
ــی، کاهــش  ــاره ای جــز صرفه جوی ــن شــرایط چ و در ای
 هزینه هــای تولیــد، بومی ســازی کاالهــا و تجهیــزات 
و برنامه ریــزی بهتــر بــرای حمــل و نقــل مــواد نداریــم. 
از  تعیین شــده  اهــداف  بــه  عنایــت  بــا  طرفــی  از 
ســوی مدیــر عامــل شــرکت، تشــکیل معاونــت جدیــد 
پشــتیبانی ســاخت و تولیــد، حــذف بوروکراســی اداری 
ــد در  ــت خری ــرعت و کیفی ــش س ــا و افزای در خریده
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــد ق ــوزه خری ــتور کار ح ــال در دس س

ــود.  ــال می ش ــتری دنب ــرعت بیش ــت و س دق
مهنــدس طیب نیــا نقدینگــی مــورد نیــاز ســالیانه بــرای 
ــارد  ــه را 3 هــزار میلی ــدارک نیازهــای کارخان تامیــن و ت
ــوع تولیــد ــا تن ــراز امیــدواری کــرد ب ــرآورد و اب  تومــان ب

ــم  ــش حج ــی و افزای ــازار داخل ــر از ب ــری بهت و بهره گی
ــن شــود. ــاز تامی ــورد نی صــادرات نقدینگــی م

 161 کشته در حوادث جاده ای 
دو ماه اخیر اصفهان

بــه  اصفهــان  قانونــی  پزشــکی  کل  مدیــر 
در  تصــادف  از  ناشــی  حــوادث  تلفــات  افزایــش 
نســبت  جــاری  ســال  مــاه  دو  طــی  اصفهــان 
کــرد  اشــاره  قبــل  ســال  مشــابه  مــدت   بــه 
ــود  ــان خ ــر ج ــی 161 نف ــازه زمان ــن ب ــت: در ای  و گف
ــد. علــی ســلیمانی پور اظهــار داشــت:  را از دســت دادن
ایــن آمــار در مقایســه بــا آمــار ســال گذشــته بــا 
افزایــش شــش دهــم درصــدی روبــه رو بــوده اســت. 
تلفــات حــوادث  از مجمــوع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــر زن  ــتان 40 نف ــن اس ــاری در ای ــال ج ــی س ترافیک
و 121 نفــر مــرد بوده انــد، ابــراز داشــت: بیشــترین 
ــای  ــر در جاده ه ــا 91 نف ــی ب ــوادث ترافیک ــات ح تلف
درون شــهری  مســیرهای  نفــردر   60  برون شــهری، 
ــای  ــر در جاده ه ــای روســتایی، 5 نف ــر در جاده ه 2 نف
خــارج اســتان و 3 نفــر نامعلــوم گــزارش شــده اســت.

اخبار کوتاه 

دادنامه 
))رای شورا (( در خصوص دعوی مطروحه  از ناحیه محمود زارع فرزندعبد الرسول    ساکن 
الرگان خ روبروی دهیاری به/ طرفیت مهدی دباغی ساکن   مجهول المکان  به خواسته مطالبه 
بابت وجه  یک فقره چک 685925 مورخ 92/8/25 عادی ومطالبه  مبلغ 45/000/000 لاير 
خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه واطاع 
ابراز  خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوی مطروح ومستندات 
شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستندنیز نشده 
ودلیل ومدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ودالیل ارایه شده از سوی 
خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا با اتفاق نظر 
مستندا به مواد  198و522قانون آیین دادرسی مدنی وماده 312و311 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت  اصل خواسته وخسارت تا خیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک /سفته یا تقدیم دادخواست به مبلغ ....لاير  لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
محکوم می نماید .واجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در 
حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی 
است  وظرف مهلت  20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین  شورا می باشد . به انضمام 

هزینه دادرسی شماره : 117/ م الف
رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف فاورجان
آگهی ابالغ رای

به تاریخ 95/3/10  در وقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 51/95 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده 
، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می شود. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای علی منعمیان فرزند 
ماشاء اله  به طرفیت آقایان 1- محمد علی فیضی 2- احمد دلیری به ترتیب  فرزندان : 1- 
رحمت اله 2- محمد به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به 
مبلغ پانزده میلیون ریال  و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی اغز سوی بانک 
محال علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و 
استحاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه 
خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی 
دادرسی  آئین  قانون  مواد 198-502-519و 522  استناد  به  و  داده  وارد تشخیص  را  خواهان 
مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق 
مقررات و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : 5/22/95/174/ م الف 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
آگهی ابالغ رای

به تاریخ 95/3/16  در وقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 51/95 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده 
، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می شود. 
رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای آیت سنجر به وکالت از آقای رضا محمودیان فرزند 
داود به طرفیت آقای علیرضا بوربور مرادی فرزند سلیم به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 
با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ شصت و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم 
امکان پرداخت ، تنظیمی اغز سوی بانک محال علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی 
بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار 
از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه 
اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 
198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان 

اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت 
اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان 
می باشد. شماره : 5/22/95/176/ م الف قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل 

امیر حسین رزاقی 
آگهی ابالغ رای

به تاریخ 95/3/10  در وقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 796/95 تحت نظر است . با عنایت به محتویات 
پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود. 
رای قاضی شورادر خصوص دعوی علی منعمیان بیدگلی  فرزند ماشاء اله  به طرفیت آقای 
محمد دهقانزاده  فرزند اسکندر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در 
پرونده به مبلغ هفت میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات 
پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی اغز سوی 
بانک محال علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده 
و استحاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه 
خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی 
دادرسی  آئین  قانون  مواد 198-502-519و 522  استناد  به  و  داده  وارد تشخیص  را  خواهان 
مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق 
مقررات و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : 5/22/95/175/ م الف 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی
آگهی مفقود شدن سند مالکیت 

شهود  وامضای  هویت  محلی که  استشهادیه  برگ  دو  پیوست  به  آرانی    صادق شیخ  آقای 
رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین  به شماره 
718فرعی از2645اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران وبید گل که در صفحه 242دفتر 
64اماک ذیل شماره  15045به نام آقای صادق شیخ آرانی   ثبت وسند مالکیت دفتر چه ای 
به شماره 0260744صادر وتسلیم گردیده است در اثرجابجایی مفقود واینک در خواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده ومعامله دیگری صورت نگرفته است لذا طبق تبصره یک ماده 120 
اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود تاهرکس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا10روز به این اداره 
مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تامراتب 
صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضی واصل 
نگردد یا در صورت اعتراض اصل سندارائه نشود المثنی سند مالکیت مذبور  صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد شد .
رئیس اداره ثبت اسناد واماک آران وبید گل -عباس عباس زادگان -م الف 5/22/95/179

آگهی مفقودی برگ سبز   
برگ سبزسواری پژو206مدل1394تیپ 5TU206به رنگ سفید به نام علی آقا برفی وشماره 
 310240FEVFg13NAAP 0159292  وشماره شاسیB163: پاک 27543و89و شماره موتور

وشماره بدنه 310240Fgمفقود واز درجه  اعتبارساقط است .
اخطار اجرایی

مشخصات  محکوم علیه:نام:نوروز نام خانوادگی :قاسمی نسب فرزند رضاشغل :آزاد  نشانی 
مجهول المکان –مشخصات محکوم له :نام:جعفر  نام خانوادگی :شریف زاده نام پدر :مصطفی 
شغل :آزاد   نشانی محل اقامت :پیر بکران –روستای کاد –خ طالقانی کوچه نساءپاک 36 - 
محکوم به:به موجب رای شماره 13تاریخ 95/1/28حوزه قضایی شورای حل اختاف شهرستان 
فاورجان  که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به:حضور در دفتر اسناد رسمی 
وانتقال رسمی  سند اتومبیل  به شهربانی 615ی18-ایران 43به نام محکوم له به انضمام هزینه 
های  دادرسی ووخسارت وارده وپرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت .ماده 34قانون اجرای 
احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 10روز مفاد 

آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی ندارد صریحا 

اعام نماید . شعبه3حقوقی شورای حل اختاف فاورجان  
اخطار اجرایی

مشخصات  محکوم علیه:نام:عباس  نام خانوادگی :حسن پور  فرزند ...شغل :... نشانی مجهول 
المکان –مشخصات محکوم له :نام:یوسف   نام خانوادگی :فیاضی نام پدر :محمد تقی  شغل 
:...  نشانی محل اقامت :گلشهر- وداغ –خ امیر کبیر کوچه آسیا - محکوم به:به موجب رای 
شماره 209تاریخ 94/5/31حوزه سوم شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان  که قطعیت یافته 
وانتقال سند رسمی  یک  اسناد رسمی  در دفتر  به:حضور  علیه محکوم است  است. محکوم 
دستگاه خودرو به شماره انتظامی 17816اهواز 14در حق خواهان  .ماده 34قانون اجرای احکام 
همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 10روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر مالی ندارد صریحا اعام 

نماید . شعبه3مجتمع 1 شورای حل اختاف گلپایگان    –م الف 138
دادنامه 

شماره داد نامه 9509973620200202 تاریخ تنظیم 95/3/4شماره پرونده :9409983620201058 
شماره بایگانی شعبه : 941079 خواهان : آقای محمد حیدر زاده  فرزند نعمت اله با وکالت آقای 
مصیب مرشدی آرانی فرزند عباس  به نشانی :اصفهان –آران وبیدگل – آران وبیدگل م سپاه 
روبروی سالن شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی  خوانده گان :  1-آقای مهدی موالی  فرزند 
قاسم  به نشانی مجهول المکان  2-علی محمد رزاقی آرانی  فرزند حسین   به نشانی :آران 
وبیدگل- خ ولی عصر )عج(-کوچه شهید دستفروش خواسته مطالبه وجه چک .گردشکار:با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام  و با استعانت از ذات اقدس الهی وباتکیه 
بروجدان وشرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود  : رای قاضی شورای حل اختاف: 
در خصوص دعوی  آقای مصیب مرشدی آرانی به وکالت آقای محمد حیدر زاده  فرزند نعمت اله 
به طرفیت1-آقای علی محمد رزاقی آرانی  2- آقای مهدی موالی  به ترتیب فرزندان 1-حسین 
2- قاسم  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ شصت  
میلیون لاير مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده ووبطور 
مشخص تصویر مصدق چک مذکور وگواهی عدم پرداخت تنظیمی  از سوی بانک محال علیه 
ووبا التفات به حاکمیت وصف تجریدی براوراق تجاری واماره مدیونیت خواندگان واستحقاق 
خواهان در مطالبه وجه مذکور وبا استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان 
(اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه ویا تحصیل نشده است بنابراین دعوی 
خواهان را وارد تشخیص داده وبه استناد مواد 198و502و519و522قانون آیین دادرسی مدنی 
ماده 310و311و313قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک حکم برمحکومیت 
دادرسی وفق  ونیز هزینه  اصل خواسته  عنوان  به  مبلغ مذکور  پرداخت  به  تضامنی خواندگان 
مقررات وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه ونیزخسارت تا خیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسامی  ایران از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت آ ن در حق خواهان صادر 
واعام می نماید .رای صادره غیابی است  وظرف مهلت  20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
همین  شعبه وسپس ظرف مهلت 20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر  استان 
اصفهان می باشد . رئیس  شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی آران وبیدگل    –امیر حسین رزاقی  

-م الف 5/222/95/177
ابالغ رای شورا

کاسه پرونده 94/2شماره داد نامه 479 -94/12/4 تاریخ رسیدگی 94/11/24 مرجع رسیدگی 
شعبه 11ح ف شورای حل اختاف فاورجان. خواهان : علیرضا غفاری باالنی   به نشانی :پیر 

بکران –خ ش بهشتی – کوی شهید غام رضا کاشفی 
خوانده: 1- آقای آیت هللا اسماعیلی  به نشانی :سود رجان خ مطهری –خ شهدا منزل شخصی   
و2- آقای فضل اله یاری برئی   به نشانی لرستان -خرم آباد -خ 60متری – مجتمع گلستان- 
پاک 5 واحد - خواسته :الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم وانتقال 
قطعی یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان به شماره پاک 916ب19-ایران 31. گردشکا ر:پس 
ازارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی 

اعضای شورا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورای حل اختاف: در خصوص دعوی آقای علی رضا غفاری باالنی   به طرفیت 1- آقای 
آیت هللا اسماعیلی  و2- آقای فضل اله یاری برئی   به خواسته :درخواست  الزام خواندگان به 
حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم وانتقال قطعی یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان به 
شماره پاک 916ب19-ایران 31به انضمام مطلق خسارات وارده وهزینه های دادرسی با توجه 
به بررسی محتویات پرونده وکپی مصدق قولنامه مورخ 91/8/3واظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی وبا توجه به استعام انجام شده سند ومدارک ماشین به نام خوانده ردیف دوم می 
باشد وباتوجه به اینکه خواندگان علی رغم اباغ قانونی در جلسه شورا حضور پیداننموده اند لذا 
شورا خواسته خواهان راوارد وثابت تشخیص داده است وبه استناد مواد 237و362ق.م رای به 
محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی وانتقال رسمی اتومبیل سواری 
پیکان به شماره انتظامی 916ب19ایران 31به انضمام خسارات دادرسی به نام خواهان صادر می 
نماید .ودر خصوص خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر می شود رای صادره  غیابی وظرف 
مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی فاورجان می باشد .
قاضی شورای حل اختاف شعبه 11 حوزه قضایی حقوقی فاورجان  –

ابالغ رای شورا
مرجع   95/3/18 رسیدگی  تاریخ   95/3/22- نامه123  داد  94/513شماره  پرونده  کاسه 
رسیدگی شعبه 11حقوقی شورای حل اختاف فاورجان. خواهان : آقای حسن جعفری   به 

نشانی :کلیشاد خ مطهری کوی ش تقی رحینی 
خوانده: آقای صاحبعلی سالی به نشانی :مجهول المکان خواسته :تقاضای مطالبه وجه واریزی 
به مبلغ پانزده میلیون لاير به انضمام مطلق خسارات وهزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه  
گردشکا ر:پس ازارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ 
نظریه مشورتی اعضای شورا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورای حل اختاف: در خصوص دعوی آقای حسن جعفری   به طرفیت 
آقای صاحب علی سالی به خواسته : تقاضای مطالبه وجه واریزی به مبلغ پانزده میلیون لاير 
به انضمام مطلق خسارات وهزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه با توجه به بررسی محتویات 
پرونده وفتوکپی مصدق فیش انتقال وجه  واظهارات خواهان در جلسه رسیدگی وباتوجه به اینکه 
خوانده  علی رغم اباغ در روزنامه  در جلسه شورا حضور پیداننموده اند ودلیلی که موید برائت 
از ذمه خویش باشد ارائه ننموده است لذا شورا خواسته خواهان راوارد وثابت تشخیص داده 
است وبه استناد ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت ومبلغ  پانزده 
میلیون لاير به انضمام مطلق خسارات وهزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه  در حق خواهان 
صادر می نماید .ودر خصوص خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر می شود رای صادره  غیابی 
وظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از آن قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی فاورجان می باشد .
قاضی شورای حل اختاف شعبه 11 حوزه قضایی حقوقی فاورجان  –

دادنامه 
رای شورا :در خصوص دعوی مطروحه  از ناحیه محمد زارع   ساکن فاورجان  خ امام بعد از 
مسجد حجتیه مرکز جهیزیه سلیمان به طرفیت غام محمدی عبده وند  مجهول المکان  به 
خواسته مطالبه مبلغ 30/500/000 لاير بابت سه فقره سفته/ چک سند عادی ومطالبه خسارت 
تاخیر تادیه به شرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه واطاع خوانده 
از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوی مطروح ومستندات ابراز شده از 
ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستندنیز نشده ودلیل 
ومدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ودالیل ارایه شده از سوی خواهان 
حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندا 
به مواد  198و522قانون آیین دادرسی مدنی وماده 310و311قانون تجارت خوانده را به پرداخت 
مبلغ 30/500/000 لاير بابت  اصل خواسته وخسارت تا خیر تادیه از تاریخ سر رسید چک /سفته 
یا تقدیم دادخواست به مبلغ ....لاير  لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید 
.واجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید 
شده احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی است  وظرف مهلت  

20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین  شورا می باشد 
قاضی شورای حل اختاف - م الف 131

حتما بخوانید!
سالمت یاران به کمک بیماران ...

سه شنبه 1 تیرماه 1395
ـــمـــاره 184 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

استاندار یزد تاکید کرد:
ضرورت تدوین طرح جامع پیشگیری از تصادفات
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حتما بخوانید!
فضاسازی هنرسرای خورشید با ...

ــگاران  ــا حضــور خبرن ــات ب ــری ســازمان تبلیغ  نشســت خب
و مدیــر کل ســازمان تبلیغــات اســتان اصفهــان صبــح 
دیــروز در ســالن جلســات ایــن ســازمان برگــزار شــد. 
ــر  حجــت الســام و المســلمین رحمــت هللا عروجــی، مدی
کل ســازمان تبلیغــات اســتان اصفهــان در ابتــدای ســخنان 
خــود گفــت: یکــی از موضوعاتــی کــه همیشــه در طــول تاریخ 
ــه  ــغ ب ــت. تبلی ــات اس ــئله تبلیغ ــوده، مس ــن ب تحول آفری
معنــی رســاندن یــک پیــام اســت و رســالت مبّلــغ، رســاندن 
پیغــام تبلیــغ و محتــوا در جامعــه هــدف اســت. از عناصــر 
کاربــردی و تاثیرگــذار و تاریخ ســاز در طــول تاریــخ بیــن 
ــردم  ــن سرنوشــت م ــه ســبب تعیی ــه حــق و باطــل ک جبه

ــت. ــوده اس ــات ب ــود، تبلیغ می ش
  تبلیغات گسترده جبهه باطل

ــت:  ــل گف ــه باط ــترده جبه ــات گس ــه تبلیغ ــاره ب ــا اش وی ب
رســالت مبّلغــان فرهنــگ متعالــی اســامی، تشــکیل 
جبهــه تدافعــی در مقابــل جبهه هــای تبلیغاتــی باطــل 
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــات اصفه ــر کل ســازمان تبلیغ اســت. مدی
در زمــان حــال، تبلیغــات میــان جبهــه مخالــف و طرفــداران 
ــدارک  ــد از ت ــرد؛ نبای ــه ســر می ب ایــن نظــام در نقطــه اوج ب
ــات  ــی در عرصــه تبلیغ بی ســابقه و گســترده اســتکبار جهان
ــرد:  ــریح ک ــرد. وی تش ــت ک ــامی غفل ــوری اس ــه جمه علی
ــوان  ــام ت ــا تم ــی ب ــی و تبلیغ ــور فرهنگ ــان ام ــه  متولی  هم
و مجاهدانــه و سختکوشــانه در عرصــه اطاع رســانی درســت 
و تبلیــغ ارزش هــا بایــد بــه میــدان بیاینــد تــا عرصــه بــرای 
جبهــه باطــل تنــگ شــود. تبیلغــات مســمومی کــه در 
ــای مزاحــم  ــت ریزگرده ــم در حقیق ــا آن مواجهی ــگ ب فرهن
تنفــس جامعــه اســامی اســت کــه بــا غلظت هــای مختلــف 
هــوای پــاک و رایحــه نــاب تعالی بخــش، فرهنــگ دینــی مــا 

را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و جوانــان مــا در معــرض ایــن 
ریزگردهــای مزاحــم در معــرض آســیب هســتند. 

 وی تاکیــد کــرد: متولیــان امــور اجرایــی بایــد بــا رصــد دقیــق 
ایــن  حرکتدهــی  و  شــکل گیری  مراکــز  شناســایی  و 

ریزگردهــای آلــوده فرهنگــی، رســالت خودشــان را در توقــف 
ــانند. ــام برس ــه انج ــموم ب ــور مس ــن ام ای

  351 تشکل قرآنی
ــرد  ــوان ک ــازمان عن ــن س ــی از ای ــه گزارش ــی در ادام  عروج

و گفــت: 351 تشــکل قرآنــی در ســطح اســتان بــا ســازمان 
تبلیغــات همــکاری و ارتبــاط دارنــد و از ایــن ســازمان مجــوز 
گرفته انــد. 5 هــزار هیئــت مذهبــی زیــر نظــر ســازمان 
مشــغول فعالیــت هســتند، 26 شــورای هیئت هــای مذهبــی 
در اســتان شــکل گرفته انــد، 287 مرکــز آمــوزش مداحــی نیز 
مجــوز فعالیــت دارنــد، 26 کانــون مداحان در شهرســتان های 
ــد  ــکل گرفته ان ــی ش ــکل های صنف ــوان تش ــه عن ــف ب  مختل
و زیــر نظــر ســازمان تبلیغــات اســتان اصفهــان قــرار دارنــد. 
ــن  ــه تعیی ــود دارد ک ــجد وج ــرد: 5328 مس ــح ک وی تصری
امــام جماعــت آن بــر عهــده ماســت. 4 هــزار امــام جماعــت 
بومــی داریــم و بــه هــزار مســجد نیــز بــه صــورت مناســبتی 
مبّلــغ و امــام جماعــت اعــزام می شــود و 350 مســجد هــم 
بــه دو شــیوه اعــزام روحانیــون از ســازمان یــا از حوزه هــای 

علمیــه داریــم.
  طرح هجرت

وی در رابطــه بــا روحانیــون مســتقر و طــرح هجــرت گفــت: 
ــت؛ در  ــوده اس ــر ب ــال 94، 108 نف ــون در س ــداد روحانی تع
ســال 95 افزایــش پیــدا کــرده و بــه 154 نفــر رســیده اســت 
ــری  ــش 43 نف ــل افزای ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــه امس ک
 داشــته ایم کــه 85 نفــر تمام اســتقرار، 30 نفــر پاره وقــت 

و 39 نفر خوداستقرار بوده اند.
ــوان یکــی از  ــه عن ــان ب ــزود: اســتان اصفه ــان اف  وی در پای
اســتان های برتــر و پیشــتاز در حــوزه فرهنــگ دینــی کشــور 
و جهــان اســام اســت کــه ایــن امــر ســبب می شــود 
ــته  ــه الزم داش ــکات توج ــات و مش ــه معض ــئوالن ب مس
باشــند و مــا را یــاری کننــد تــا در حوزه هــای مختلــف 
 بتوانیــم در حــد نــام و آوازه ایــن دیــار عــرض انــدام 

کنیم.

مدیر کل سازمان تبلیغات استان اصفهان عنوان کرد:

جوانان در معرض آسیب ریزگردهای فرهنگی 

تــورج اصانــی از فیلمبــرداران ســینمای ایــران کــه در خــارج 
بــه  ضمــن  دارد،  توجهــی  جالــب  تجربه هــای  هــم  کشــور  از 
بررســی  مشــغول  بیــن  المللــی  پــروژه  دو  رســاندن  پایــان 
اصانــی  تــورج  اســت.  گرجســتان  کشــور  از  فیلمنامــه   یــک 
فیلمبــردار تجربه گــرای ســینما دربــاره فعالیت هــای اخیــرش گفــت: 

ــکاری  ــکان هم ــه ام ــت ک ــالی اس ــه س دو س
بــا دوســتان ســینمایی ایرانــی بــرای مــن 
ــرای  ــرداری ب ــرا فلیمب میســر نشــده اســت؛ زی
ــغل  ــک ش ــز ی ــه ج ــری ب ــف دیگ ــن تعری م
دارد. نابســامانی تولیــد و شــباهت بســیاری 
از فیلم هــای ســینمایی ایرانــی بــه یکدیگــر 
باعــث شــده بــه پیشــنهادهای خارجــی خــودم 
ــر کشــورها  ــا دیگ ــکاری ب ــرا هم ــم؛ زی ــر کن فک
تجربه هــای مختلــف و تــازه ای را بــا خــود 

بــه همــراه دارد. البتــه ســال گذشــته یــک فیلــم ســینمایی بــه نــام 
»مالیخولیــا« بــه کارگردانــی مرتضــی آتش زمــزم را بــه پایــان رســاندم 
ــردار  ــه نشــد. فیلمب ــم فجــر پذیرفت ــه متاســفانه در جشــنواره فیل ک
»هامــون و دریــا« ســاخته ابراهیــم فــروزش بــا اشــاره بــه اینکــه در 

ایــن دو ســاله بــا کمپانــی »میتــوس فیلــم« آلمــان و یــک کمپانــی 
ــری  ــوع دیگ ــرد: موض ــان ک ــت، بی ــته  اس ــکاری داش ــی هم انگلیس
تحــت عنــوان »ناامــن بــودن فضــای شــغلی« در ســینمای  مــا باعــث 
ــاره  ــی درب ــاس نگران ــرایطی احس ــن ش ــراد در چنی ــت اف ــده اس ش
آینــده خــود داشــته باشــند. همان طــور کــه دیده ایــد در ایــن ســال ها 
بســیاری از پروژه هــای ســینمایی تعطیــل 
ــه  ــا توجــه ب ــوان کــرد: ب شــده اند. اصانــی عن
ــر راه  ــر س ــه ب ــکاتی ک ــدات و مش ــوع تولی ن
 تولیــد فیلم هــای مــا وجــود دارد، تمرکــزم 
ــرده ام.  ــی ک ــای خارج ــه فیلم ه ــوف ب را معط
ــت  ــم اس ــر مه ــت اث ــن کیفی ــرای م ــه ب  البت
و ایرانــی و خارجــی بــودن آن اهمیتــی نــدارد؛ 
امــا بــه هــر حــال ایــن روزهــا مشــغول 
خوانــدن فیلمنامه هایــی هســتم کــه لوکیشــن 
آن هــا در آن ســوی مرزهاســت؛ زیــرا هنگامــی کــه در چنیــن آثــاری 
حضــور پیــدا می کنــم از فیلمنامــه تــا پســت پروداکشــن درگیــر کار 
می شــوم. آرزو دارم ایــن رونــد در ســاخت آثــار داخلــی نیــز جدی تــر 

گرفتــه شــود.

تورج اصالنی:
تمرکزم معطوف به چند پروژه خارجی است

حســن جوهرچــی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون درخصــوص 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرادر« گف ــریال »ب ــود در س ــش خ ــای نق ایف
ــوار اســت  ــی خان ــه ســبد غذای ــط ب ــرادر« مرتب ــه قصــه »ب  اینک
و اصــوال دربــاره برنــج و واردات برنــج خارجــی اســت، مــن 
نقشــی تبلیغاتــی ایفــا می کنــم؛ نقــش ســرمایه داری کــه در امــر 

 واردات محصــوالت غذایــی یــد طوالیــی دارد 
و همــه تــاش خــود را می کنــد کــه بهتریــن 
ــه دســت  ــت ب ــن کیفی ــا بهتری محصــول را ب
مــردم برســاند. جوهرچــی در ادامــه بــا بیــان 
اینکــه هیــچ هنرمنــدی دوســت نــدارد زیر نام 
و برنــد تبلیغــات رود، بیــان کــرد: شــاید خــود 
 مــن هیــچ عاقــه ای بــه ایــن نداشــته باشــم 
و اصــوال هیــچ هنرمنــد و بازیگــری دوســت 
نــدارد زیــر عنوانــی تبلیغاتــی رود؛ امــا وقتــی 

ــنهاد  ــنگری پیش ــخصیت روش ــگاه و ش ــا آن ن ــار ب ــواد افش ج
می دهــد، نمی تــوان رد کــرد و بــه حتــم یقیــن دارم ایــن نقــش 
ــه  ــه می شــود. وی ب ــر شــخصیت ها خــوب ارای ــد دیگ ــم مانن ه
ــا جــواد افشــار اشــاره کــرد و گفــت: افشــار از  همــکاری خــود ب

کارگردان هــای خــوب و پــرآوازه سیماســت و در هــر زمانــی کــه 
بــه مــن هــر نقشــی را پیشــنهاد کنــد، بــه حتــم قبــول می کنــم 
ــی را هــم از ســمت مــردم  و مطمئــن هســتم کــه بازخــورد خوب
ــوص  ــا« درخص ــی »کیمی ــه تلویزیون ــر مجموع ــرم. بازیگ می گی
دالیــل انتخابــش بــرای ایفــای نقــش در ســریال »بــرادر« عنــوان 
ــا طراحــی خــوب  ــن قصــه ب کــرد: اصــوال ای
و نویســندگی هوشــمند آرش قــادری بــه 
نــگارش درآمــده و همچنیــن در کنــارش 
ــه ای  ــی حرف ــی و تهیه کنندگ ــروه کارگردان گ
ــه  ــا را از مجموع ــتر آن ه ــه بیش ــرار دارد ک ق
ــام  ــیم و تم ــا« می شناس ــی »کیمی تلویزیون
ســختی ها و جذابیت هــای کار بــا حضــور 
در  دارد. جوهرچــی  افشــار وجــود  جــواد 
ــارک  ــاه مب ــن م ــت: در ای ــار داش ــان اظه پای
ــد، آرامــش و آســایش  ــز ســامتی، امی ــردم عزی ــه م ــرای هم ب
آرزو دارم و امیــدوارم همان طــور کــه ســریال »بــرادر« بــه ســبد 
ــه اســت، ســفره ها ســالم و ان شــاء هللا  ــی پرداخت ســالم غذای

ــع ــت باشــد. ربی پربرک

- پــس از پایــان مراحــل پیش تولیــد، فیلــم ســینمایی »نهنــگ 
عنبــر: سلکشــن رؤیــا« بــه کارگردانــی ســامان مقــدم بعــد از مــاه 

مبــارک رمضــان جلــوی دوربیــن مــی رود.
- حامــد عنقــا، نویســنده ســریال »عقیــق« بــا اشــاره بــه اهمیــت 
برخــورداری از فیلمنامــه ای کامــل در ابتــدای سریال ســازی گفــت: 
ایــن اتفاقــی بســیار خــوب اســت کــه ســریال ها بــا فیلمنامــه ای 

کامــل کلیــد بخورنــد.
ــن  ــوص آخری ــینما درخص ــده س ــا، تهیه کنن ــن توکلی نی - حس
ــر  ــی اصغ ــه کارگردان ــوازی« ب ــایه های م ــران »س ــت اک وضعی
ــد  ــا چن ــت و ت ــخص نیس ــش مش ــخ اکران ــت: تاری ــی گف نعیم
روز آینــده تعییــن می شــود؛ امــا بــه طــور قطــع فصــل تابســتان 

ــود. خواهــد ب
عمومــی  اکــران  بــرای  پــاس«  و  »آس  فیلــم  عوامــل   -
بازیگــران  هســتند.  قــرارداد  بررســی گزینه هــای  حــال  در 
شــریفی نیا محمدرضــا  معیریــان،  آرش  فیلــم   تازه تریــن 
ــوی ــواب صف ــام ن ــی٬ حس ــحر قریش ــی٬ س ــا هدایت  محمدرض

لیا بلوکات٬ بهاره رهنما و مهران غفوریان هستند.
ابراهیــم  بــه کارگردانــی  نمی کنیــم«  »عــادت  فیلم هــای   -
ابراهیمیــان، »ایســتاده در غبــار« ســاخته محمدحســین مهدویان 
ــب در  ــه ترتی ــری ب ــز صب ــی پروی ــه کارگردان ــی« ب ــه ُنقل و »نن
ــران می شــوند. ــا اک ــی و ماندان ــان، زندگ ــه ایرانی گروه هــای اریک

- ایــدن ترنــر، بازیگــر ســریال تلویزیونــی »پولدارک« در فهرســت 
گزینه هــای »جیمــز بانــد« قــرار گرفــت.

تیتــراژ  ترانه هــای  اســت  معتقــد  کاکایــی  عبدالجبــار   -
برنامه هــای مــاه مبــارک رمضــان ارتبــاط مســتقیمی بــا مفاهیــم 

ــد. ــاه ندارن ــن م ای
ــان  ــا بی ــن« ب ــده  زمی ــم »دون ــردان فیل ــزی، کارگ ــال تبری - کم
ــم می دانســتم ممکــن اســت  اینکــه در زمــان ســاخت ایــن فیل
ــاره  آن دوره   ــود درب ــد، گفــت: اگــر قــرار ب هرگــز کســی آن را نبین
ــن  ــاید همی ــم، ش ــه ام بنویس ــتی در دفترچ ــاله یادداش هشت س

اتفاقــات )درون فیلــم( را می نوشــتم.
- »در جســتجوی دوری« بــا فــروش بیــش از 136 میلیــون 
 دالر، بزرگ تریــن افتتاحیــه یــک فیلــم انیمیشــن داخلــی 

را در آمریکای شمالی رقم زد.
ــاره  ــر و تلویزیــون درب - صالــح میرزاآقایــی، بازیگــر ســینما، تئات
ــان  ــای نقش هــای منفــی در طــول ســال های فعالیتــش بی ایف
کــرد کــه کلکســیون نقش هــای ضدقهرمــان شــده، ولــی از 

ــت. ــی اس ــش راض انتخاب های
- آنتــون یلچیــن، بازیگــر »ســفر ســتاره ای« در 27 ســالگی 

درگذشــت.
ــی  ــن  الملل ــم جشــنواره بی ــن فیل ــی بهتری ــزه جــام طای - جای
ــم  ــرای فیل ــی ب ــه« کارگــردان چین ــو جی ــه »لئ شــانگهای 2016 ب
»د الن« شــد. ایــن در حالــی بــود کــه فیلــم »خشــم و هیاهــو« 
 ســاخته »هومــن ســیدی« بــه عنــوان نماینــده ســینمای ایــران 
 و آثــاری از کشــورهای فنانــد، لهســتان، آمریــکا، ایتالیــا، فرانســه

دانمــارک، ژاپــن و آلمــان در ایــن بخــش بــا فیلــم »جیــه« رقابت 
کردند.

اکران »زاپاس« در سینما فلسطین
فیلــم ســینمایی »زاپــاس« بــه کارگردانی بــرزو نیک نــژاد بعد 
از لیالــی قــدر در ســینما فلســطین اصفهــان اکــران می شــود. 
ــم فجــر  ــن جشــنواره فیل ــه در ســی و چهارمی ــاس« ک »زاپ
 روی پــرده رفــت، در بخــش بهتریــن بازیگر نقــش مکمل زن
ــان آورد  ــه ارمغ ــی ب ــرای شــبنم مقدم ــن را ب  ســیمرغ بلوری
و نامــزد دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهترین چهره پردازی شــد. 
 امیــر جعفــری، ریمــا رامین فــر، جــواد عزتــی، احمــد مهران فر

شبنم مقدمی و... بازیگران این فیلم هستند.

 »مهربان ترین ضامن« 
در چهارمحال و بختیاری تدوین شد 

مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری چهارمحــال و بختیــاری 
ــن  ــوان »مهربان تری ــا عن ــوی ب ــور رض ــاب مص ــت: کت گف
ضامــن« در مرکــز کانــون پــرورش فکــری اســتان تدویــن 
شــد. فــرزاد رحیمــی بــا بیــان اینکــه خلــق این گونــه آثــار 
زمینــه ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی را فراهــم می کنــد، 
اظهــار داشــت: کتــاب مصــور رضــوی توســط 2 نفــر از 
 اعضــای کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
اســماء صادقــی و فاطمــه رفیعــی در 10 صفحــه و طــی 3 

هفتــه تهیــه شــده اســت.

 فضاسازی هنرسرای خورشید 
با تصاویر هنرمندان موسیقی کشور

هنرســرای خورشــید بــا نــگاه جدیــدی بــه فضاســازی مرکــز 
ــیقی  ــدان موس ــر هنرمن ــوب تصاوی ــرح دیوارک ــه ط ــه ارای ب
ــن  ــان ای ــا بی ــی ب ــرده اســت. منصــور قربان ــدام ک کشــور اق
مطلــب گفــت: تعــداد 40 تابلــو از تصاویر هنرمندان موســیقی 
ــنتور  ــار، س ــه ت ــار و س ــی، آواز ت ــاتید ن ــامل اس ــور ش  کش

و ... در این هنرسرا نصب شده است.
ــاج ــن ت ــال الدی ــایی، ج ــن کس ــت: حس ــار داش   وی اظه
فرهنگ فــر ناصــر  مشــکاتیان،  پرویــز  شــهناز،   جلیــل 

ــر  ــات، علی اکب ــک بی ــک، باب ــر مل ــون، جهانگی جــال ذوالفن
 شــهنازی، ایــرج بســطامی منصــور صرامــی، علــی تجویــدی

غامحســین بنــان، حســین قوامــی، پرویــز یاحقــی، فرامــرز 
پایــور، حســین یــاوری و ... از جملــه اســاتید بنــام موســیقی 
کشــور هســتند کــه تصاویــر آن هــا در قــاب تصویــر بــه 
ــید  ــرای خورش ــزود: هنرس ــت. وی اف ــده اس ــش درآم نمای
ــان  ــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه وابســته ب
در حــوزه موســیقی در دو بخــش تخصصــی در قالــب 
ــت  ــل و بزرگداش ــیقی، تجلی ــی موس ــر تخصص ــاد دفت ایج
ــب اجــرای  ــی، در قال اســاتید موســیقی و در بخــش خدمات
ــروه موســیقی اردوی  ــه کنســرت های گ ــی از جمل برنامه های
ــیقی  ــوت موس ــدان پیشکس ــا هنرمن ــدار ب ــدان و دی هنرمن

فعالیــت می کنــد.

اخبار کوتاه 

دادنامه
شماره دادنامه : 119-95/1/30 شماره بایگانی : 94-1967 خواهان : فرهاد رنجبر علون 
آبادی نشانی : میدان آزادی اول سعادت آباد . وکیل : هادی محمدی کیچی نشانی : خ 
نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت طبقه 6 واحد 309 خوانده : طهمورث خسروانی نشانی 
میلیون  مبلغ یکصد و شصت و هشت  : مطالبه ی  . خواسته  المکان  : فعا مجهول 
ریال بابت وجه چهار فقره چک به انضمام مطلق خسارات.گردشکار : شورا با عنایت به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا

آقای  وکالت  با  فرزند محمد علی  آبادی  علون  رنجبر  آقای فرهاد  در خصوص دعوی 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  طهمورث خسروانی  آقای  طرفیت  به  محمدی کیچی  هادی 
یکصد و شصت و هشت میلیون ریال بابت وجه چکهای شماره 154416 به سر رسید 
94/8/20 به مبلغ پانزده میلیون ریال و 154421 به سر رسید 94/8/20 به مبلغ چهل 
و   94/8/20 به سر رسید  ریال  میلیون  پنج  و  مبلغ سی  به  و 154408  ریال  میلیون 
عهده  به  ریال همگی  میلیون  و هشت  هفتاد  مبلغ  94/8/20به  به سررسید   290841
بانک ملی شعبه چهارراه آپادانا به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و بقاء اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از 
جانب بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آنها را به میزان خواسته را دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی ) نشر آگهی( در 
جلسه دادرسی شرکت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و اعتراضی به 
عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد د310و 
313 قانون تجارت و 198و 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ سه میلیون و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب 
 154416( موصوف  چکهای  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  احکام  اجرای 
 290841 و   94/8/20 مورخ  و 154408   94/8/20 مورخ   154421 و   94/8/20 مورخ 
مورخ 94/8/20 ( لغایت تاریخ اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن  قابل تجدید نظر در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 8597/ م الف  قاضی شعبه 13 شورای حل اختاف 

اصفهان مریم نباتی
دادنامه 

شماره   1394/11/07  : تنظیم  تاریخ   9409976836100868  : دادنامه  شماره 
کاسه  پرونده   940173  : شعبه  بایگانی  شماره   9309980351601381  : پرونده 
9309980351601381 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 
9409976836100868 خواهان : خانم فریده ترابی فرزند عباس با وکالت آقای علیرضا 
کوهی السیبی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان بلوار آیینه خانه ساختمان آیینه طبقه 
اول پاک 60 خوانده : آقای رحمت اله شریفی فرزند حاجی اکبر به نشانی شهرستان 

اصفهان مجهول المکان خواسته : طاق به در خواست زوجه
رای دادگاه

خواسته خانم فریده ترابی فرزند عباس با وکالت اقای علیرضا کوهی بطرفیت آقای 
برای صیغه  اعمال وکالت  بر اجازه  اکبر صدور حکم  اله شریفی فرزند حاجی  رحمت 
طاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن العقد است. با عنایت به تصویرمصدق سند ازدواج 
به شماره ترتیب 579 دفتر رسمی شماره 6 حوزه ثبت قم رابطه زوجیت به سبب عقد 
نکاح دائم بین آن ها محرز است خواهان در توضیح اظهار داشته از سال 1372 خوانده 
اقدام به ترک منزل مشترک نموده است با توجه به اینکه از شروط ضمن عقد تخلف 
نموده است تقاضای صدور حکم به اجازه اعمال وکالت در طاق دارم خوانده با وصف 
اباغ از طریق  انتشار اگهی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است دادگاه با 
توجه به اظهارات خواهان و شهو د تعرفه شده که در دادگاه حضور یافته و شهادت به 
اند و اینکه بیشتر از 5 سال از تاریخ ترک زندگی مشترک  ترک منزل مشترک داده 
توسط زوج می گذرد از سوی دیگر تاش داور زوجه و مرکز مشاوره خانواده و دادگاه در 
جهت ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است و با توجه به نظر موافق مشاور قضایی 

بنابر این دادگاه با استناد به مواد 1139، 1134،1119 قانون مدنی و مواد 29 ، 27، 26 
قانون حمایت خانواده ضمن احراز شرط چهار از شرایط مندرج در سند ازدواج به خواهان 
اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفتر رسمی طاق ثبت طاق و با اختیارات حاصله 
از بند ب یاد شده با انتخابات یکی از انواع طاق خود را مطلقه سازد. اعتبار این گواهی 
برای تسلیم به دفتر رسمی طاق سه ماه از تاریخ قطعیت رای می باشد با عنایت به 
مفاد مواد 31و 37قانون حمایت خانواده رعایت جهات شرعی و قانون اجرای صیغه 
طاق و ثبت آن و یاد آوری حقوق تکالیف آنها پس از طاق به عهده سر دفتر ثبت طاق 
می باشد در مورد حقوق فیمابین از جمله مسائل مالی : با توجه به اینکه خواهان مطالبه 
ننموده است دادگاه مواجه با تکلیف نیست رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ  
اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شماره : 8633/ م الف رئیس شعبه اول 

دادگاه خانواده اصفهان – عباسعلی عرب پور
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای روح اله اعظمی   دارای شناسنامه شماره 20متولد 1360
 به شرح دادخواست به کاسه 296/95 ش 1 از این شورا  در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا اعظمی بشناسنامه 7مورخ 
حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  1394/12/8اقامتگاه  تاریخ  در   1311/4/9
به شرح  دائمی که  به سه پسر دختر – یک همسر  است  آن مرحوم منحصر  الفوت 
متولد1360    20 به ش ش  رضا   محمد  فرزند  اعظمی  اله  روح   -1  : باشد  می  ذیل 
صادره از گلپایگان  2- مصطفی اعظمی فرزند محمد رضا به ش ش 29متولد 1362 
992متولد  ش  ش  به  رضا  محمد  فرزند  اعظمی  عباسعلی   -3 گلپایگان  از  صادره 
صادره   1366 141متولد  ش  ش  به  اعظمی   فاطمه   -4 گلپایگان    از  1345صادره 
از گلپایگان   5- صدیقه اعظمی فرزند محمد رضا به ش ش 5متولد 1350 صادره 
صادره   1351 37متولد  ش  ش  به  رضا  محمد  فرزند  اعظمی  زهرا   -6 گلپایگان   از 
از  10/متولد 1327 صادره  به ش ش  فرزند محمد  اعظمی  گلپایگان  7- خواتون  از 
نوبت  دریک   مزبوررا  انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  و الغیر  گلپایگان 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی 
تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
اختاف شهرستان  اول حقوقی شورای حل  رئیس شعبه  الف  : 133/م   شد. شماره 

گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم طاهره بیاتی دارای شناسنامه شماره 1770متولد 1365
 به شرح دادخواست به کاسه 287/95 ش  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بنی اله بیاتی بشناسنامه 6مورخ 1360/5/1 
آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  1395/2/30اقامتگاه  تاریخ  در 
مرحوم منحصر است به یک پسر – یک دختر -همسردائمی و مادر  که به شرح ذیل 
می باشد : 1- محمد جواد بیاتی  فرزند بنی اله  به ش ش 6- 034309-121 متولد 
1393صادره از گلپایگان  2- مطهره بیاتی  فرزند نبی اله  به ش ش 121-023176-1 
بیاتی فرزند تقی  به ش ش 1770متولد  از گلپایگان 3- طاهره  متولد 1385صادره 
1365 صادره از گلپایگان  4- نرگس بیاتی فرزند محمد به ش ش 18متولد 1326 
صادره از خوانسار و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
اختاف شهرستان شورای حل  حقوقی  اول  رئیس شعبه  الف  132/م   :  شد. شماره 

 گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم زهرا نور بخت دارای شناسنامه شماره 636متولد 1355به شرح دادخواست به 
و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا   از    1 کاسه 280/95 ش 
در   1355/12/1 بشناسنامه 1904مورخ  تقی حسینی   داده که شادروان سید  توضیح 
تاریخ 1395/2/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
باشد  به شرح ذیل می  پدر که  مادر-  به یک دختر – همسردائمی –  منحصر است 
متولد  به ش ش 127-316146-7  تقی    فرزند سید  غزاله سادات حسینی    -1  :

336متولد  ش  ش  به  ابراهیم   فرزند  بخت   نور  زهرا   -2 اصفهان   از  1379صادره 
1237متولد  ش  ش  به  فرج   فرزند  هاشمی  کبری   -3 گلپایگان  از  1355صادره 
1337 صادره از بوئین میاندشت  4- سید کریم حسینی فرزند سید میرزا به ش ش 
1212متولد 1336 صادره از بوئین میاندشت  و الغیراینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 131/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

کاسه  به  دادخواست  شرح  20به  شماره  شناسنامه  دارای  عظیمی  معصومه  خانم 
358/95 / ش 1  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جواهر عابدین آبادی آرانی  بشناسنامه 7511 در تاریخ 95/2/8اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- معصومه 
عظیمی به ش ش 20 2- زهرا عظیمی فرزند عباس به ش ش 134 3- فاطمه عظیمی 
فرزند عباس به ش ش 219 همگی دختران آن مرحوم والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13/2/95/178/م الف رئیس شعبه 

اول دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل
آگهی ابالغ 

بدین وسیله اعام می گردد آقا / خانم احسان اسامیان فرزند علی محمد دادخواستی 
مطرح  این شعبه  در  وجه  مطالبه  بر  مبنی  مردان  فرزند  رضائی   بنی هللا  طرفیت  به 
رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق اباغ می گردد در تاریخ 95/5/13 چهارشنبه ساعت  
19/30جهت رسیدگی در شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دقت شعبه مراجعه نماید./ شماره : 

5/22/95/180/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان احسان اسامیان  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
مسیح اله حسن لو و ابوالفضل عباسپور به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه .... حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 771/94 ثبت 
و برای تاریخ 95/5/5 ساعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه 
دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به 
منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. شماره : 5/22/95/181/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران 

و بیدگل
آگهی احضار متهم

در خصوص شکایت حشمت اله محمدی نژاد علیه فریدون حسینی و بالعکس به اتهام 
رباخواری تحت کاسه 941859 وقت رسیدگی مورخه 95/6/10 ساعت 9 صبح  تعیین 
گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده  344 قانون 
آئین دادرسی کیفری بموجب  این آگهی به متهم فوق الذکر اباغ میگردد که در تاریخ 
تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر و در برابر اتهام منتسبه از 
خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت 
عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب و دادگاه وفق 
مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شماره : 159/ م الف مدیر دفتر 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 317/95 خواهان علی دانشمند دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
مورخ  روز.......  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  به طرفیت حسن صادقی   

95/5/12ساعت5 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  تا خوانده قبل  منتشر 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 8551/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

با  عسگریه  اعتباری  و  مالی  شرکت  خواهان   505  -95 پرونده کاسه  خصوص  در 
مدیریت جوادی با و کالت شیروانی زاده   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه وام   به 
طرفیت بهمن خوشخو و زهرا سید زمانی و زهرا غامچیان و سید مهدی شاه رضایی 
– امید هاشمی نژاد   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  95/6/6 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع 
اختاف  حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  57 کد  پاک   – صبا  ساختمان 
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: 8602/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

اسماعیلی  سینا  رضایی  ژاله  خواهان   4 ش   284/95 کاسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت خسرو اسماعیلی تقدیم نموده است . 
وقت رسیسدگی برای روز ............ مورخ 95/5/24 ساعت 8/30 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 ارباب مجتمع شماره یک 
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 : 8537/ م 

الف مدیر دفترشعبه  4 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

آیدین اسکندری  دادخواستی  در خصوص پرونده کاسه 140/95ش ح 1 ه خواهان 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت داوود حسین پور    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روزشنبه  مورخ 95/5/23ساعت9 صبح تعیین گردید  با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
روی  روبه  پیروزی  چهارراه  از  بعد  شرقی  بهشت  هشت  خ  نشانی  به  شعبه  این  به 
مسجد امام علی )ع ( مجتمع شماره 3 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 
شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در 
 شود.شماره: 8558/م الف مدیر دفتر شعبه 101مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  آبادی   پرونده کاسه 138/95 خواهان صفورا سهرابی فیل  در خصوص 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد رضا امید علی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
مجهول  به  توجه  با  تعیین گردید   مورخ 95/5/23ساعت8:30 صبح  روزشنبه   برای 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 
روبه روی مسجد امام علی )ع ( مجتمع شماره 3 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  – شعبه شورای حل 
اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ 
اتخاذ می شود.شماره: 8557/م الف مدیر دفتر شعبه 101مجتمع شماره 3 شورای حل 

اختاف اصفهان

حسن جوهرچی:
هیچ بازیگری زیر بار عنوان تبلیغاتی نمی رود



شرط امیدوارکننده در قرارداد طارمی
ــی از  ــانه یونان ــد رس ــی چن ــی و حت ــانه های ایران ــد رس هرچن
تیــم »پائــوک ســالونیکا« بــه عنــوان مشــتری مهــدی طارمی و 
ــد، ولــی پیگیری هــا  مقصــد نهایــی ایــن بازیکــن یــاده کرده ان
نشــان می دهــد کــه ایــن تیــم یونانــی، پائــوک نیســت و یــک 
ــه خدمــت گرفتــن آقــای گل لیــگ  باشــگاه دیگــر خواهــان ب
پانزدهــم ایــران شــده اســت. از ســوی دیگــر طارمــی هنــوز در 
ــی  ــم یونان ــام تی ــار نظــر نکــرده و حتــی ن  ایــن خصــوص اظه
ــا  ــق ب ــروط تواف ــی از ش ــه یک ــرا ک ــت؛ چ ــرده اس ــام نک را اع
ایــن تیــم یونانــی واریــز ۵۰ درصــد از مبلــغ قــرارداد تــا پایــان 
ــه همیــن دلیــل  ایــن هفتــه اســت. طارمــی و نزدیــکان وی ب
ــم  ــن تی ــا ای ــان نداشــتند ت ــاره حضــورش در یون صحبتــی درب
شــرطش را عملــی کنــد. یکــی از نــکات قــرارداد طارمــی بــا تیم 
یونانــی شــرط ترانســفر بــه بونــدس لیــگای یــک در ســال دوم 
اســت. در واقــع ایــن بنــد در قــرارداد طارمــی گنجانــده شــده که 
ســال دوم بــه یــک تیــم در بونــدس لیــگای یــک آلمــان منتقل 
ــان  ــگ یون ــی در لی ــور طارم ــورت، حض ــن ص ــه در ای ــود ک ش

ــن بازیکــن باشــد. ــرای ای ــاق بزرگــی ب ــد اتف می توان

ابطال مزایده باشگاه نفت
جوانــان  و  ورزش  وزیــر  مشــاور  گرشاســبی،  حمیدرضــا 
حقوقــی  امــور  در  نفــت  وزیــر  مشــاور  بــه  نامــه ای   در 
ــت  ــی نف ــی ورزش ــه فرهنگ ــذاری موسس ــه واگ ــو کمیت و عض
ــه  ــرد ک ــام ک ــت اع ــگاه نف ــده باش ــوص مزای ــران در خص ته
مزایــده مجــدد بــا شــرایط اعامــی از ســوی فدراســیون فوتبــال 
ــه  برگــزار شــود. در نامــه حمیدرضــا گرشاســبی مشــاور وزیــر ب
دکتــر هنــدی آمــده اســت: »عطــف بــه نامــه مــورخ 9۵/3/27 
رییــس فدراســیون فوتبــال و اطاعیــه ســازمان لیــگ فوتبــال 
ــال  ــت، ابط ــده اس ــال ش ــت ارس ــه پیوس ــات آن ب ــه مکاتب ک
ــران  ــت ته ــی نف ــی ورزش ــه فرهنگ ــذاری موسس ــده واگ  مزای
ــه دلیــل عــدم رعایــت دســتورالعمل شــماره 22/9118/261  را ب
ــاس  ــن اس ــر همی ــی دارد. ب ــام م ــاده ۵( اع ــیون م )کمیس
ــا  ــده ب ــاره مزای ــزاری دوب ــرای برگ ــق وقــت ب ــه ضی ــا توجــه ب ب
شــرایط اعــام شــده از ســوی فدراســیون فوتبــال اقــدام کنیــد.«

معرفی رشته های ناشناخته ورزشی 
به اصفهانی ها

ــافت بال ــال، س ــوت، بیس ب ــون ب ــپک تاکرا، دراگ ــی، س  فوتوال
ــه  ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــکی و کریک ــت اس ج
ــان، شــاید  ــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفه نق
ــار  ــرای اولین ب ــی را ب ــته های ورزش ــن رش ــام ای ــیاری ن بس
شــنیده باشــند؛ رشــته هایی کــه همگــی زیرمجموعــه هیئــت 
بیشــتر اصفهانی هــا  امــا  انجمن هــای ورزشــی هســتند؛ 
ــام  ــاید ن ــه ش ــند، بلک ــته ها را نمی شناس ــن رش ــا ای ــه تنه ن
ــه باشــد. بیشــتر  ــز برایشــان ناآشــنا و غریب ــن رشــته ها نی ای
رشــته های تحــت پوشــش انجمن هــای ورزشــی، رشــته های 
ورزشــی جدیــدی هســتند کــه چنــد ســالی اســت وارد کشــور 
شــده اند و بــه همیــن واســطه شــناخت چندانــی دربــاره آن هــا 
ــکاری  ــا هم ــان ب ــهرداری اصفه ــن رو ش ــدارد؛ از ای ــود ن وج
ــه  ــم ب ــان تصمی ــتان اصفه ــی اس ــای ورزش ــت انجمن ه هیئ
برگــزاری جشــنواره ملــی ورزشــی زاینــده رود در چهــار ســطح 
بیــن  المللــی، کشــوری، اســتانی و شــهری گرفــت. هــدف از 
برگــزاری ایــن جشــنواره، معرفــی ورزش هــای ناشــناخته بــه 
مــردم، معرفــی تولیــدات داخلــی ورزشــی در رشــته هایی 
هماننــد دارت و فوتبــال روی میــز بــه شــهروندان و همچنیــن 
اهمیــت رودخانــه زاینــده رود بــا تاکیــد بــر احیــای آن عنــوان 

شــده اســت.
مســابقه  خانوادگــی،  بالگردهــای  مســابقات  برگــزاری   
ــی اســتان  ــی جهت یاب ــی، مســابقه انتخاب ماشــین های کنترل
مســابقات بیس بــال و مســابقات بین المللــی کریکــت از 
برنامه هــای ایــن جشــنواره هســتند. همچنیــن بــرای آشــنایی 
رشــته های  هیجانــی، مســابقات  ورزش هــای  بــا  مــردم 
بانجــی جامپینــگ، پــرواز بــا هواپیماهــای دونفره، ســقوط آزاد 
ــن  ــنواره از اولی ــن جش ــود. در ای ــزار می ش ــواری برگ و بالن س
بالــن ایرانــی در اصفهــان نیــز رونمایــی خواهد شــد. مســابقات 
قهرمانــی فوتبــال روی میــز اســتان، مســابقات عمومــی دارت 
 شــهر اصفهــان، مســابقات انتخابــی طناب کشــی اســتان

مســابقات انتخابــی جهت یابــی اســتان، مســابقات ُبــرد 
ــوری  ــی کش ــه راگب ــابقات چهارجانب ــی، مس ــی عموم جهت یاب
مســابقات  اســتان،  بیس بــال  تیــم  دو  بیــن  مســابقات 
ــده  ــدارک دی ــه مســابقات ت ــرا از جمل ــه ســپک تاک چهارجانب
شــده بــرای ایــن جشــنواره اســت. مســابقات بین المللــی جام 
 زاینــده رود کریکــت بــا حضــور تیم هایــی از کشــورهای ایــران

ــی  ــن دوره مســابقات بین الملل هندوســتان و پاکســتان، اولی
 ســافت بال بانــوان جــام زاینــده رود بــا حضــور اصفهــان
ــتیوال  ــی، فس ــتانه فوتوال ــابقه دوس ــراق، مس ــتان و ع گرجس
 دراگــون بــت، مســابقات جــت اســکی قهرمانــی اســتان 
و نمایش هــای اســکی روی آب مســابقات دیگــری هســتند 
ــه  ــتان و مجموع ــل شهرس ــو و پ ــل خواج ــل پ ــد فاص ــه ح ک
ــده  ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــام آن ه ــرای انج ــار ب ــی آبش ورزش

اســت.

 نمی توانیم 1.5 میلیارد به یک 
بازیکن بدهیم

ــوان  ــرد: در ت ــار ک ــادان اظه ــت آب ــال نف ــم فوتب ــرمربی تی س
باشــگاه نیســت کــه 1.۵ میلیــارد بــه یــک بازیکــن بدهنــد؛ امــا 
ــادر دست نشــان  ــد. ن ــی کردن ــق ضمن ــو تواف ــد طالب ل ــا وحی ب
ــرف و  ــارج از ع ــا خ ــن مبلغ ه ــال ای ــر ح ــه ه ــرد: ب ــان ک بی
ــارد  ــغ 1.۵ میلی ــت مبل ــی پرداخ ــت. توانای ــم ماس ــی تی توانای
تومــان بــه بازیکــن را نداریــم. در هــر صــورت دوســتان 
ــاد  ــن زی ــن چنی ــا ای ــه قیمت ه ــد ک ــام می دهن ــی انج تحرکات
ــه  ــق ب ــه موف ــی ک ــن بازیکنان ــم همی ــت. می دانی ــده اس ش
ــن طــور  ــی ای ــی هســتند؛ ول ــرات خوب جذبشــان نشــدیم، نف
ــد  ــم و ناامی ــذب کنی ــی ج ــم بازیکن ــر نتوانی ــه دیگ ــت ک نیس
ــط  ــا فق ــت و م ــاد نیس ــی زی ــان خیل ــه بازیکن ــیم. فاصل باش
مجبــور هســتیم کار و تــاش بیشــتری داشــته باشــیم. مطمئنا 
ایــن کمبودهــا و فاصلــه بازیکنــان را بــا تــاش و انــرژی 

ــرد. ــم ک ــران خواهی ــتری جب بیش

کوتاه از ورزش

واکنش جالب گوتسه به انتقادها
ــش بســیار  ــان واکن ــال آلم ــی فوتب ــم مل ســتاره تی
ــود  ــه از او می ش ــادی ک ــای زی ــه انتقاده ــی ب جالب
ــن  ــاره ای ــاله درب ــن 24 س ــن بازیک ــان داد. ای نش
ــه او  ــوال ب ــپ گواردی ــرن، پ ــرا در بای ــه چ ــوال ک س
ــک  ــوان ی ــه عن ــخ داد: ب ــز، پاس ــرد نی ــاد نک اعتم
بازیکــن حرفــه ای بایــد نگاهــی رو بــه جلــو داشــت 
ــورو  ــی در ی ــال قهرمان ــه دنب ــا ب ــب. االن تنه ــه عق ن
ــی  ــن توان ــه چنی ــاور ک ــن ب ــر ای ــتم و ب  2۰16 هس
را هــم داریــم. تیــم ملــی فوتبــال آلمــان از دو بــازی 
خــود تنهــا 4 امتیــاز کســب کــرده و بــه دنبــال 
کســب پیــروزی در دیــدار ســوم خــود برابــر ایرلنــد 

شــمالی اســت.

اینیستا: توپ طال برایم اهمیتی ندارد
هافبــک تیــم ملــی اســپانیا تــوپ طــا را بی اهمیــت 
عنــوان کــرد. اینیســتا گفــت: تــوپ طــا برایــم 
ــزه  ــن جای ــر ای ــم اگ ــر می کن ــدارد. فک ــی ن اهمیت
ــل مســی  ــه نیســت. لیون ــد، عادالن ــه مــن بدهن را ب
همچــون کریســتیانو رونالــدو شایســته دریافــت این 
جایــزه اســت. هــر کســی عقیــده ای دارد. حضــور در 
ــای  ــا معن ــا آن ه ــت ب ــزرگ و رقاب ــان ب ــار بازیکن کن
ــی اســپانیا ایــن  ــال کنون ــم دارد. در فوتب ــی برای خوب

ــود.  ــده می ش ــوع دی موض
آنــدرس اینیســتا در دو بــازی اخیــر اســپانیا در یــورو 
ــان  ــدان انتخــاب شــد و بازیکن ــن بازیکــن می بهتری
و هــواداران بــه تمجیــد از او پرداختنــد. هافبــک 
بارســلونا در ایــن بــاره اظهــار کــرد: از همــه بــه دلیــل 
حرف هایــی کــه دربــاره ام می زننــد، سپاســگزارم؛ 
امــا می دانــم هــر اتفــاق، زمــان مربــوط بــه خــودش 
ــوز  ــم، امــا هن ــذت می بری را دارد. از ایــن لحظــات ل
ــده اســت  ــه گروهــی باقــی مان ــازی از مرحل ــک ب  ی
و ســپس مراحــل حذفــی از راه می رســند کــه بایــد 

خودمــان را بــرای آن آمــاده کنیــم.

 تیمی که پوگبا دوست دارد 
راهی آن شود

ســتاره سرشــناس تیــم ملــی فوتبــال فرانســه 
دوســت دارد راهــی تیمــی از اســپانیا شــود و مدیــر 
ــد کــرد.  ــز چنیــن موضوعــی را تایی برنامه هایــش نی
ــوس  ــار ســال حضــورش در یوونت ــا در چه ــل پوگب پ
خیــره کننــده ظاهــر شــده اســت و ثابــت کــرده کــه 
ــان جهــان در پســت خــود اســت.  از بهتریــن بازیکن
ایــن بازیکــن فرانســوی مــورد توجــه تیم هــای 
ــی از  ــت. یک ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــال اروپ ــزرگ فوتب ب
تیم هایــی کــه ســخت بــه دنبــال جــذب ایــن 
ــت  ــد اسپانیاس ــال مادری ــت، رئ ــوان اس ــن ج بازیک
ــر  ــدان ب ــن زی ــن الدی ــم را زی ــن تی ــت ای ــه هدای ک
ــا  ــای پوگب ــر برنامه ه ــوال، مدی ــو رای ــده دارد. مین عه
ــد  ــال مادری ــا رئ ــره ب ــال مذاک ــرد در ح ــراف ک اعت
اســت و خــود پوگبــا هــم دوســت دارد پیراهــن 
رئــال را بــر تــن کنــد. او در گفت وگویــی کــه بــا 
مــارکا داشــت، در این بــاره گفــت: بایــد اعتــراف 
ــد  ــال مادری ــگاه رئ ــا باش ــره ب ــال مذاک ــم در ح کن
هســتیم؛ امــا هنــوز همــه چیــز بــه صــورت مقدماتــی 
ــا دوســت دارد پیراهــن  ــی رود. خــود پوگب ــش م پی
رئــال مادریــد را بــر تــن کنــد و شــاگرد زیــن الدیــن 
ــی  ــه رئال ــک را ب ــن کم ــن بهتری ــود و ای ــدان ش زی

شــدن او می کنــد.

فان خال گزینه هدایت میالن
گاتزتــا دلــو اســپورت مدعــی شــد کــه لوییــس 
در  منچســتریونایتد  ســابق  ســرمربی  فان خــال، 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــرای فصــل بع ــان ب لیســت آث می
ــف در  ــل ضعی ــس از دو فص ــال پ ــان خ ــت. ف اس
اولدترافــورد، از هدایــت ایــن تیــم برکنــار شــد 
ــز در  ــان نی ــد. می ــین او ش ــو جانش و ژوزه مورینی
اواخــر فصــل میهایلوویــچ را از نیمکتــش اخــراج 
کــرد و کریســتین بروکــی تــا پایــان فصــل هدایــت 
ــد ــل بع ــرای فص ــی ب ــت؛ ول ــده گرف ــر عه ــم را ب  تی
ــار  ــم را در اختی ــد تی ــد دارن ــونری قص ــران روس س
دهنــد.  قــرار  خبــره  و  باتجربــه  مربــی  یــک 
پیگرینــی  مانوئــل  میــان  پیشــین   گزینه هــای 
ــه  ــد گزین ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــری بودن ــای ام و اون
ســوم بــرای هدایــت روســونری، لوییــس فان خــال 
ــادی در  ــی زی ــت و منف ــاط مثب باشــد. فان خــال نق
کارنامــه اش دارد و مســلما ســران میــان بــا بررســی 
ایــن کارنامــه، رای بــه جــذب او داده انــد؛ نــه بــرای 

ــد. عملکــرد اخیــرش در یونایت

رونالدو همچنان پنالتی زن اول 
پرتغال است

فرنانــدو ســانتوس، ســرمربی پرتغــال، اعــام کــرد: 
ــدو  ــس رونال ــردن کری ــراب ک ــی خ ــم پنالت علی رغ
ــی زن  ــان پنالت ــش، او همچن ــل اتری ــدار مقاب در دی
ــاوی  ــا تس ــه ب ــدار ک ــن دی ــت. در ای اول سلسائوس
۰-۰ بــه پایــان رســید، رونالــدو بهتریــن فرصــت 
پرتغالی هــا را از ســوی نقطــه پنالتــی از دســت داد؛ 
امــا ســانتوس تاکیــد کــرد کــه همچنــان بــه کاپیتــان 
تیمــش اطمینــان دارد. او بــه خبرنــگاران گفــت: 
ــس  ــد کری ــاق بیفت ــی ای اتف ــازی پنالت ــر در ب »اگ
بــه  او  و گل می کنــد.  زد  را خواهــد  آن  رونالــدو 
ــده اســت و وقتــی  ــی عــادت دارد. او یــک برن گلزن
ــش درســتی دارد.  ــد، واکن اشــتباهی انجــام می ده

ــم.« ــار داری ــه از او انتظ ــت ک ــزی اس ــن چی ای

گواردیوال خواهان جذب
 هافبک رئال

هافبــک  اســت  مایــل  ســیتی  جدیــد  مربــی 
ــرًا  ــرد. ظاه ــدش بب ــم جدی ــه تی ــال را ب ــی رئ آلمان
ــای  ــت خریده ــاالی لیس ــروس در ب ــی ک ــام تون ن
روزنامــه  می خــورد.  چشــم  بــه  منچسترســیتی 
ادعــا کــرد ســیتیزن ها  انگلیســی »اکســپرس« 
ــوال را در رأس کادر  ــپ گواردی ــی پ ــل آت ــه از فص ک
 48 پیشــنهادی  داشــت؛  خواهنــد  خــود  فنــی 
ــک 28  ــن هافب ــذب ای ــرای ج ــی ب ــون یوروی میلی
ســاله آلمانــی کــه تــا ســال 2۰2۰ بــا رئــال مادریــد 
قــرارداد دارد، ارایــه کرده انــد. گفتنــی اســت کــروس 
در صــورت پیوســتن بــه ســیتی بــا هموطنــش 
ایلــکای گونــدوگان همبــازی خواهــد شــد کــه او هــم 
ــیتی  ــه منچسترس ــد ب ــیا دورتمون ــی از بروس به تازگ

ــت. ــته اس پیوس

همگام با ورزش

فوتبــال، گل زدن  نهایــی در     هــدف 
سرویس  ورزش

 دامون رشیدزاده

ــه  ــی ک ــتند تیم های ــه هس ــت؛ البت اس
ــا روح  ــد، ام ــه زمیــن می رون ــرای گل نخــوردن ب فقــط ب
ــف.  ــور دروازه حری ــه ت ــوپ ب ــاندن ت ــی رس ــال یعن فوتب
ــگ  ــم در لی ــت ک ــه دس ــت ک ــران سال هاس ــال ای فوتب
مهاجمــی را کــه بیشــتر از 2۰ گل بزنــد، بــه خــود ندیــده 
 اســت و همیــن موضــوع اهمیــت گرفتــن یــک مهاجــم 
را بیــش از پیــش نشــان می دهــد. در حــال حاضــر 
از نظــر جــذب مهاجــم وضعیــت متفاوتــی  تیم هــا 
ــا  ــش تیم ه ــط آت ــه خ ــروری ب ــت م ــد نیس ــد؛ ب دارن

داشته باشیم. با ما در این گزارش همراه باشید.
  استقالل

ــن  ــی ای ــذب کاوه رضای ــرای ج ــرخابی ها ب ــل س در دوئ
اســتقال بــود کــه برنــده شــد. بــه ایــن ترتیــب حداقــل 
ــه از نظــر داشــتن بازیکــن  ــا اینجــای کار در خــط حمل ت
می کنــد.  ســنگینی  آبی هــا  ســود  بــه  تــرازو  کفــه 
پــری  نــوک ســبد  مهاجــم  پســت  در  اســتقالی ها 
دارنــد. ایــن تیــم، کاوه رضایــی را از چنــگ پرســپولیس 
درآورد. از طرفــی علــی قربانــی و ســجاد شــهباززاده 
ــرار  ــرات اســتقال ق ــع نف ــم در جم ــر انصــاری ه و جاب
دارنــد. احتمــال جــذب آرش افشــین هــم وجــود 
ــه  ــی چ ــه آب ــط حمل ــد در خ ــان می ده ــن نش دارد. ای
ترافیکــی وجــود دارد و حتــی ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــش  ــم تیم ــک مهاج ــرد ی ــم بگی ــان تصمی ــه منصوری  ک

را رد کند.

  پرسپولیس
برخــاف منصوریــان، دســت برانکــو خالــی اســت. 
طارمــی در فکــر جدایــی اســت؛ کاوه رضایــی هــم از تــور 
قرمزهــا پریــد. پرســپولیس در حــال حاضــر حتــی یــک 
ــم  ــتن مهاج ــد از داش ــدارد؛ هرچن ــم ن ــوک ه ــم ن مهاج
ــا  ــت. مطمئن ــد اس ــده آل بهره من ــرایطی ای ــاری در ش کن
ــذب  ــده ج ــای آین ــپولیس در روزه ــی پرس ــدف اصل ه
ــود  ــه ب ــی گفت ــو زمان ــت. برانک ــدانگ اس ــم شش مهاج
مهاجــم قاتــل می خواهــد؛ امــا فعــا نــه تنهــا خبــری از 

قاتــل نیســت، بلکــه مهاجمــان پرســپولیس یکــی یکــی 
مقتــول می شــوند.

  سپاهان
عبــدهللا ویســی گفتــه تیمــش تکمیــل اســت. ســپاهان 
لوســیانو پریــرا را فعــا در تیــم خــود دارد. مهــرداد 
محمــدی و جــال الدیــن علی محمــدی هــم مهاجمانــی 

ــن فصــل جــذب کــرده اســت. هســتند کــه ویســی ای
 استقالل خوزستان

 قهرمــان لیــگ مثلــث معــروف خــود ZBZ زهیــوی 

بیت سعید و زبیدی را حفظ کرده است.
  تراکتورسازی

ــرزاد  ــت. ف ــی اس ــم طوفان ــا ه ــش تبریزی ه ــط آت خ
 حاتمــی، مهاجــم نــوک ایــن تیــم اســت. از ادینیــو

محمــد ابراهیمــی، مهــدی شــریفی و ســروش رفیعــی 
هــم نبایــد غافــل شــد. واقعــا ایــن خــط آتــش ترســناک 

اســت.
  ذوب آهن

ذوبی هــا وضعیتــی پیچیــده در خــط حملــه دارنــد. 
کاوه رضایــی را از دســت دادنــد؛ مســعود حســن زاده 
هــم ســاز جدایــی را کــوک کــرده اســت. فعــا مرتضــی 
تبریــزی تنهــا مهاجــم معــروف باقی مانــده بــرای یحیــی 
ــم  ــد مهاج ــی خری ــا یحی ــت و مطمئن ــدی اس  گل محم
ــته  ــای گل دس ــی آق ــر فیض ــتور کار دارد. یاس را در دس
دوم یکــی از خریدهــای ذوب آهــن در ایــن پســت بــوده 

اســت.
  سایر تیم ها

ــرای تقویــت خــط  ــری هــم ب دیگــر تیم هــای لیــگ برت
آتششــان بیــکار ننشســتند. ماشین ســازی فعــا ســعید 
ــد  ــا خری ــوالد ب ــترش ف ــت. گس ــه اس ــی را گرفت دقیق
ــت.  ــته اس ــزرگ داش ــدی ب ــری خری ــا خلعتب محمدرض
صبــا، محمــد قاضــی را حفــظ کــرد و امیرارســان مطهری 
را بــه خدمــت گرفــت. پیــکان هــم روی بازگشــت آرش 
برهانــی بــه اوج حســاب بــاز کــرده اســت. فــوالد، ســایپا 

و... هــم فرصــت دارنــد تــا تیمشــان را تکمیــل کننــد.

نگاهی به خط حمله تیم های لیگ برتر

گلزن ها و گل نزن ها

ســرمربی پرســپولیس خواســتار در نظــر گرفتــه شــدن جریمــه 
ــد  ــت. احم ــده اس ــش ش ــان تیم ــی از ملی پوش ــرای یک ــنگین ب س
ــا  ــچ پ ــه م ــپولیس از ناحی ــنبه پرس ــن روز یکش ــی در تمری نورالله
ــن امــروز تیمــش شــرکت  ــل در تمری ــن دلی ــه ای مصــدوم شــد و ب

نکــرد. دکتــر حقیقــت، پزشــک پرســپوللیس در 
ــزاری تســنیم  ــگار ورزشــی خبرگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
مصدومیــت ایــن بازیکــن را چنــدان جــدی ندانســت 
و اعــام کــرد کــه وی بــه زودی بــه تمرینــات 
ــا توجــه  ــد گشــت. ب گروهــی سرخپوشــان بازخواه
ــان  ــی در ارمنســتان، بازیکن ــم مل ــو اردوی تی ــه لغ ب
ملی پــوش پرســپولیس از صبــح ادیــروز در تمریــن 

ایــن تیــم شــرکت کردنــد. رامیــن رضاییــان تنهــا بازیکــن ملی پــوش 
 پرســپولیس اســت کــه هنــوز خــودش را بــه برانکــو معرفــی نکــرده 
و از ایــن رو ســرمربی پرســپولیس از مســئوالن ایــن باشــگاه خواســتار 
ــوند  ــد ترکاش ــت. محم ــده اس ــن ش ــن بازیک ــنگین ای ــه س جریم
مســئول نقــل  و انتقــاالت باشــگاه پرســپولیس صبــح روز دوشــنبه به 

محــل تمریــن پرســپولیس رفــت تــا درخصــوص بازیکنــان خارجــی 
معرفــی شــده بــه وی بــا برانکــو صحبــت کنــد. باشــگاه پرســپولیس 
ــن در  ــرده و ای ــدام نک ــچ اق ــوکا ماری ــرداد ل ــد ق ــرای تمدی ــوز ب هن
شــرایطی اســت کــه او مبلــغ زیــادی را از ایــن باشــگاه طلبــکار اســت. 
اردوی  برگــزاری  بــه  توجــه  بــا  پرسپولیســی ها 
ــه نوعــی اقدامــات خــود  ــی در ارمنســتان ب  تیــم مل
را بــرای برگــزاری اردوی تیمشــان در اوکرایــن متوقف 
ــاال  ــی ح ــم مل ــو اردوی تی ــا لغ ــا ب ــد، ام ــرده بودن ک
ــر  ــروز پیگی ــپولیس از ادی ــگاه پرس ــئوالن باش مس
ــوع  ــن موض ــاید ای ــدند. ش ــان ش ــزای سرخپوش وی
باعــث شــود پرسپولیســی ها یکــی دو روز دیرتــر 
از تاریــخ قبــل )6 تیــر( راهــی اوکرایــن شــوند. بنــا بــر اعــام پنــدار 
ــگاه  ــن باش ــولیس ای ــگاه پرس ــی باش ــط عموم ــر رواب ــو، مدی خمارل
همچنــان پیگیر شــکایت خــود ار محمدحســین کنعانی زادگان اســت. 
ایــن باشــگاه مدعــی اســت مدافــع تــازه وارد اســتقال همچنــان بــا 

ــرارداد دارد. تســنیم باشــگاه پرســپولیس ق

تنش در اردوی قرمزها
جریمه سنگین برانکو برای یک ملی پوش

در حالــی کــه قــرار بــود عصــر روز دوشــنبه اردوی جدیــد تیــم 
ــن  ــی ای ــم کادر فن ــا تصمی ــود ب ــکیل ش ــران تش ــال ای ــی فوتب مل
باشگاه هایشــان  اختیــار  در  ملی پوشــان  تــا  شــد  لغــو  اردو 
در  شــرکت کننــد.  تیم هایشــان  تمرینــات  در  و  بگیرنــد  قــرار 

اطاعیــه ای  فوتبــال  فدراســیون  زمینــه   ایــن 
را درخصــوص اردوی تیــم ملــی فوتبــال صــادر 
ــه نقــل  ــع و ب ــری ربی ــگاه خب ــه گــزارش پای کــرد. ب
از ســایت رســمی فدراســیون، متــن اطاعیــه بدیــن 
ــی ســرمربی  ــه قبل ــر اســاس برنام شــرح اســت: ب
تیــم ملــی فوتبــال در مســیر صعــود تــا جــام جهانــی 
ــماره  ــه ش ــی نام ــال ط ــگ فوتب ــازمان لی 2۰18، س

11۰/1698 در مــورخ 9۵/3/11 برنامه هــای پیــش رو را بــه اطــاع 
ــه  ــه نســبت ب ــز متعهدان باشــگاه ها رســاند و رســانه های گروهــی نی
ــی  ــل تامل ــرا طــی صحبت هــای قاب ــد. اخی ــدام کردن پوشــش آن اق
ــم پرســپولیس  ــرم تی ــو ایوانکویچ-ســرمربی محت ــه توســط برانک ک
ــام  ــش اع ــای از پی ــن برنامه ه ــا ای ــت ب ــاره مخالف ــران - درب ته

شــده، صــورت گرفــت و مخالفــت  چنــد باشــگاه و نگرانــی هــواداران 
ــتند و از  ــی هس ــم مل ــگی تی ــار همیش ــه ی ــپولیس ک ــده پرس ارزن
ــی در  ــم مل ــوب تی ــدون و مص ــای م ــرای برنامه ه ــه اج ــی ک آنجای
ــه  ــا جــام جهانــی بــدون همــکاری قاطــع و صادقان مســیر صعــود ت
بــا  لــذا  نیســت،  امکان پذیــر  باشــگاه ها  همــه 
بررســی شــرایط موجــود در جلســه ای کــه امــروز بــا 
حضــور مهــدی تاج-رییــس فدراســیون، محمدرضــا 
ســاکت- مدیــر تیم هــای ملــی و کارلــوس کــی 
ــال تشــکیل شــد،  ــی فوتب روش-ســرمربی تیــم مل
برنامــه تیــم ملــی لغــو شــد و کلیــه بازیکنــان تیــم 
ــت  ــد گرف ــرار خواهن ــار باشــگاه های ق ــی در اختی مل
و پــس از برگــزاری جلســات و مذاکــرات بعــدی، برنامــه جدیــد تیــم 
ملــی اعــام خواهــد شــد. در ایــن راســتا مراتــب ســپاس از بازیکنــان 
ارزنــده تیــم ملــی و حمایت هــای رســانه ها، هــواداران خونگــرم تیــم 
ملــی و باشــگاه هایی کــه همکاری هــای الزم را انجــام دادنــد، اعــام 

ــگاهی. ــی و باش ــال مل ــرای فوتب ــت ب ــا آرزوی موفقی ــود. ب می ش

ــران  ــرات المپیکــی ای ــان اینکــه اســامی نف ــا بی ــی کشــتی آزاد ب عضــو شــورای فن
پــس از حضــور در تورنمنت هــای پیــش رو قطعــی خواهــد شــد گفــت: وضعیــت 
رضــا یزدانــی بــرای المپیــک نامشــخص اســت. ابراهیــم جــوادی دربــاره تصمیمــات 
شــورای فنــی کشــتی آزاد درخصــوص ســه وزن المپیکــی ایــران اظهــار کــرد: ایــن 
ــی پــس از حضــور در رقابت هــای جــام  ــم مل ــی تی ــاره گــزارش کادر فن جلســه درب
 جهانــی برگــزار و دربــاره آخریــن وضعیــت آزادکاران حاضــر در ایــن رقابت هــا بحــث 
ــد  ــید احم ــری و س ــم نصی ــد میث ــرار ش ــرم ق ــد. در وزن 6۵ کیلوگ ــی ش و بررس
ــا پــس از مشــاهده عملکــرد آن هــا  ــت ارمنســتان شــوند ت ــازم تورنمن محمــدی ع
در ایــن مســابقات تصمیــم نهایــی بــرای معرفــی نماینــده ایــران در المپیــک اتخــاذ 
ــاره تصمیمــات اتخــاذ شــده درخصــوص وزن 97 کیلوگــرم و اینکــه  شــود. وی درب
ــر خاطــر نشــان  ــا خی ــه رقابت هــای المپیــک خواهــد رســید ی ــی ب ــا رضــا یزدان آی
ــد و همزمــان در  ــی خــود را طــی می کن ــد درمان ــی در حــال حاضــر رون کــرد: یزدان
خانــه کشــتی مشــغول بــه تمریــن اســت. قــرار اســت تــا چنــد روز آینــده پزشــکان 
درخصــوص آخریــن وضعیــت او اظهــار نظــر کننــد. اگــر او بتوانــد خــود را بــه المپیک 
برســاند بایــد حتمــا پیــش از حضــور در ایــن رقابت هــا عــازم یــک تورنمنــت خارجــی 
ــود. از ســوی دیگــر عبــاس  ــه احتمــال فــراوان در داغســتان خواهــد ب شــود کــه ب
ــن  ــدارد؛ بنابرای ــک ن ــرای حضــور در المپی طحــان آســیب دیده اســت و شانســی ب

تصمیــم گرفتــه شــد امیــر محمــدی بــه تورنمنــت ارمنســتان اعــزام شــود.

وضعیت مبهم رضا یزدانی

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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مسابقات تنیس جام رمضان جایزه بزرگ 500 امتیازی در اصفهان

عکس: محمد شریف / ایمنا

نشــده  ثبــت  حــدادی  احســان  رکــورد  میدانــی  و  دو  جهانــی  فدراســیون  جدیــد  رنکینــگ   در 
و او جایــی در ایــن رده بنــدی نــدارد. در جدیدتریــن رده بنــدی فدراســیون جهانــی دو و میدانــی »حســن 
تفتیــان«، دونــده 1۰۰ متــر ایــران بــا رکــورد 1۰.13 در جایــگاه هفتــاد جهــان قــرار گرفــت. »جیمــی ویکــو« 
بــا زمــان 9.86 و »یوســین بولــت« بــا 9.88 اول و دوم هســتند. در پــرش ارتفــاع نیــز کیــوان قنبــرزاده و 
محمدرضــا وظیفه دوســت بــا 2.21، هــر دو هشــتاد و ششــم جهــان هســتند. محمــد ارزنــده هــم بــا 7 متــر 
و 97 ســانتیمتر، جایــگاه پنجاهــم پــرش طــول را در اختیــار دارد. در مــاده پرتــاب دیســک محمــود صمیمــی 
بــا رکــورد 6۵ متــر در جایــگاه ســی ام قــرار دارد. محمــد صمیمــی هــم بــا 64.4۰، رده ســی و ششــم جهان را 
در اختیــار دارد. بهنــام شــیری هــم بــا رکــورد 6۰.48 کــه در رقابت هــای ترکیــه بــر جــای گذاشــت، در رده 1۰9 
قــرار گرفــت. یکــی از نــکات عجیــب رنکینــگ جدیــد فدراســیون قــرار نگرفتــن رکورد احســان حــدادی در آن 
اســت. او همزمــان بــا رقابت هــای »ارزروم« ترکیــه کــه دو و میدانــی کاران ایرانــی در آن حضــور داشــتند، بــا 
رکــورد 64.6۵ قهرمــان شــد. بــا وجــود اینکــه رکــورد بقیــه دو و میدانــی کاران ایــران کــه همزمــان بــا حــدادی 
مســابقه دادنــد در ایــن رده بنــدی ثبــت شــده، امــا رکــورد حــدادی جایــی در رنکینــگ نــدارد. ماالخوفســکی 
ــا  ــا 68.۰2، اول ت ــی ب ــک جاماییکای ــا 68.۰6 و فدری ــی ب ــگ آلمان ــا 68.1۵، کریســتف هارتین لهســتانی ب
ســوم هســتند. روبــرت هارتینــگ هــم بــا 6۵.97 چهاردهــم اســت. در پرتــاب چکــش پژمــان قلعه نویــی 
ــر و 8۰ ســانتیمتر رده ســی و ششــم  ــا 74 مت ــم ب ــا 7۵.96 بیســت و پنجــم اســت و کاوه موســوی ه  ب

را به خود اختصاص داده است. رضا مقدم نیز با 7۰.۰8 صدو یکم است.

غیبت حدادی در رنکینگ جهانی پرتابگران

یورو 2016

سه شنبه 1 تیر 1395

23:30 ترکیه-جمهوری چک

23:30 جمهوری ایرلند-ایتالیا

20:30 لهستان-اوکراین

 23:30 اسپانیا-کرواسی

 23:30 بلژیک-سوئد

 20:30 آلمان-ایرلند شمالی

چهارشنبه 2 تیر 1395

20:30 اتریش-ایسلند

 20:30 پرتغال-مجارستان

بیانیه فدراسیون درباره لغو اردوی تیم ملی
 دنبال تعامل با باشگاه ها هستیم
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حتما بخوانید!
کشف سفالینه های دوران ایلخانی ...

در  المپیــک  بازی هــای  دیگــر  نیــم  و  مــاه  یــک  از  کمتــر 
ــی  ــف تماشــاگران ایران ــوز تکلی ــاز می شــود و هن ــرو آغ ریودوژانی
ــدادی از  ــه تع ــا آنک ــت. ب ــده اس ــخص نش ــداد مش ــن روی در ای
ــروش  ــازی ف ــایت های مج ــه س ــافرتی و البت ــای مس آژانس ه
تورهــای المپیــک ریــو را شــروع کرده انــد، امــا در ایــن تورهــا هیــچ 
 خبــری از بلیــت بازی هــا و همچنیــن مراســم های افتتاحیــه 
ــه  ــع، کمیت ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــه نیســت. ب و اختتامی
از  یکــی  تبلیــغ  از  آگاه شــدن  بــه محــض  المپیــک  ملــی 
ــاری  ــده انحص ــده نماین ــی ش ــه مدع ــافرتی ک ــای مس آژانس ه
تورهــای المپیــک اســت، بــه جــای پیگیــری حقوقــی، پــا پــس 
 کشــیده و صرفــا اعــام کــرده هیــچ امتیــازی را بــه جایــی نــداده 
ــای  ــته در رویداده ــخ گذش ــات تل ــر اتفاق ــه خاط ــم ب ــد ه و بع
مشــابه، اعــام بی عاقگــی بــرای درگیــر شــدن در تعییــن مجــری 
ایــن تورهــا کــرده اســت. امــا واکنــش ایــن کمیتــه، مانــع فعالیت 
 گروهــی کــه در حــال تبلیــغ تورهــای المپیــک 2016 ریــو هســتند
نشــده و آن هــا بــدون مزاحمــت و دردســر همچنــان بــه ایــن کار 
خــود ادامــه می دهنــد. از ســوی دیگــر ســازمان میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری نامــه ای را بــه وزارت ورزش نوشــته و خواســته 
 پــای میــز مذاکــره بیایــد تــا پیــش از آنکــه اتفاقــات المپیک هــا 
ــه  ــه ای ک ــد. نام ــی بیابن ــرار شــود، راه ــی تک ــی قبل ــام جهان و ج

ــت. ــداده اس ــخی ن ــه آن پاس ــوز ب وزارت ورزش هن

   توسعه گردشگری
ــراث  ــاون گردشــگری ســازمان می ــی موحــد، مع مرتضــی رحمان
ــت:  ــارکت گف ــن مش ــرورت ای ــاره ض ــگری درب ــی و گردش فرهنگ
ــای  ــه ج ــل هم ــگری مث ــوزه گردش ــا در ح ــی از همکاری ه بخش
ــت  ــا در خدم ــی رویداده ــاص دارد؛ یعن ــه ورزش اختص ــا ب دنی
ــق آن  ــت رون ــگری در خدم ــت گردش ــت و صنع ــگری اس گردش

ــداد.  روی
ایــن اصلــی کامــا پذیرفتــه شــده اســت کــه بــا چنیــن 
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان   رویکــردی 
ــا  ــه ای را امض ــان تفاهمنام ــا وزارت ورزش و جوان ــگری ب و گردش
کــرد کــه یکــی از ضمیمه هــای همــکاری آن، اســتقبال متقابــل از 
رویدادهــای ملــی، منطقــه ای و بیــن  المللــی اســت کــه بایــد بــر 
آن اســاس، هــر یــک از دســتگاه ها بســترهای اجرایــی را ایجــاد 
کننــد تــا آن رویــداد بــه توســعه گردشــگری و جلــب توجه بیشــتر 

مــردم بــه آن رویــداد منجــر شــود.

  نامه به وزارت ورزش
ــرای  ــا ب ــی آژانس ه ــوش بعض ــت خودج ــه فعالی ــپس ب او س
فــروش تورهــای المپیــک اشــاره کــرد و از نــگارش نامــه ای 
خطــاب بــه وزارت ورزش و جوانــان خبــر داد و اظهــار کــرد: ایــن 
نامــه را 10 روز پیــش فرســتادیم و برگــزاری جلســه هماهنگــی این 
رویــداد را مطابــق یادداشــت تفاهــم موجــود، درخواســت کرده ایــم. 
ــه تســهیات  ــک متصــدی دارد ک ــدادی ی ــه هــر حــال هــر روی  ب
ــذار  ــی واگ ــای مل ــه نهاده ــق آن ب ــده از طری ــای برگزارکنن  و مزای
و در کشــور توزیــع می شــود. حلقــه وصــل ایــن نهادهــا و مــردم 

هــم فعــاالن گردشــگری و دفاتــر خدمــات مســافرتی هســتند کــه 
تورهــای متناســب بــا آن رویــداد )المپیــک( را تعریــف می کننــد 
ــن  ــزا را تامی ــگاه و وی ــا، اقامت ــت بازی ه ــل بلی ــهیاتی مث  و تس
و شــرایط حضــور را فراهــم می کننــد. رحمانــی موحــد تاکیــد کــرد: 
ــد  ــخی نده ــا پاس ــه م ــان ب ــه وزارت ورزش و جوان ــی ک ــا زمان  ت
و شــرایط را اعــام نکنــد، مــا هــم نمی توانیــم جزییــات تورهــای 
ــد  ــاغ کنیــم. هرچن ــه زیرمجموعه هــای خــود اب ــداد را ب ایــن روی
در ایــن میــان عــده ای بــر اســاس مراجعــات مــردم بــه معرفــی 
و فــروش تورهــای المپیــک ریــو اقــدام کرده انــد کــه البتــه 
ــراث  ــازمان می ــا )س ــترک م ــت های مش ــع سیاس ــک تاب هیچ ی

ــتند. ــگری و وزارت ورزش( نیس ــی و گردش فرهنگ

  مردم باید از وجود خدمات تبلیغ شده مطمئن شوند
ــای  ــروش توره ــه ف ــه ب ــزی ک ــر و مراک ــرد: دفات ــد ک وی تاکی
ــا  ــه ای کام ــد، برنام ــدام کرده ان ــی اق ــن  الملل ــداد بی ــن روی ای
توافق هاســت؛  از  خــارج  کــه  می کننــد  اجــرا  را  شــخصی 
ــم  ــدی می کن ــه ج ــا توصی ــن توره ــان ای ــه متقاضی ــن ب بنابرای
ــا  ــر آگاه شــوند ت ــن دفات ــه ای ــوع وظیف ــت و ن ــت ماموری از اصال
ــرای  ــده اج ــری از عه ــه مج ــد ک ــی نخرن ــرده خدمات ــی نک خدای
ــات  ــود خدم ــد از وج ــردم بای ــد. م ــه برنیای ــور غریب آن در کش
ــر  ــن دفات ــر ای ــه داد: اگ ــوند. وی ادام ــن ش ــده مطمئ ــغ ش تبلی
ــد،  ــور خــود لحــاظ نکرده ان ــک را در ت ــای المپی تســهیات و مزای
یعنــی دارنــد تــور معمولــی می فروشــند و مــردم بایــد در جریــان 
ایــن واقعیــت قــرار بگیرنــد. رحمانــی موحــد گفــت: کمیتــه ملــی 
ــانه ها  ــه و انتشــار اعتراضــش در رس ــه جــای مصاحب ــک ب المپی
دربــاره آژانس هایــی کــه تــور المپیــک را بــا ادعــای حــق انحصاری 
از ایــن کمیتــه بــه فــروش گذاشــته اند، گــزارش آن را بــه مــا ارایــه 

ــم.  ــا خاطــی برخــورد کنی ــا مــا ب دهــد ت

گردشگری ورزشی در تور کالهبردارها

تخلف های تکراری در تورهای المپیک

ــه  ــی، محوط ــی های باستان شناس ــواهد و بررس ــاس ش ــر اس ب
فیض آبــاد، شــهری در دوران ایلخانــی بــوده و از دو بخــش مهــم 
ارگ و شارســتان تشــکیل شــده اســت. رضــا نــوری شــادمهانی 
سرپرســت هیئــت باستان شناســی محوطــه تاریخــی فیض آبــاد 
ــه  ــی محوط ــای باستان شناس ــل کاوش ه ــن فص ــت: چهارمی گف
ــوزش و آشــنایی دانشــجویان  ــا هــدف آم ــاد ب تاریخــی فیض آب

بــا  کاشــان  دانشــگاه  کارشناســی  دوره 
فعالیت هــای میدانــی باستان شناســی در 
فروردین مــاه امســال آغــاز شــد. وی گفــت: 
محوطــه فیض آبــاد کــه بــا توجــه بــه شــواهد 
و بررســی های باســتان شناســی، شــهری 
متعلــق بــه دوران ایلخانــی بــوده، از دو بخش 
مهــم ارگ و شارســتان تشــکیل شــده اســت. 
شــادمهانی افــزود: کاوش فصــل نخســت 
ایــن محوطــه در بخــش شارســتان بــود کــه 

منتــج بــه آگاهی هــای باستان شــناختی و معمــاری مربــوط بــه 
دوران ایلخانــی شــد. بــه گفتــه وی کاوش باستان شناســی ایــن 
فصــل در بخــش ارگ محوطــه فیض آبــاد بــا هــدف پاســخگویی 
اســتقراری  دوره هــای  از  آگاهــی  ماننــد  پرســش هایی   بــه 

و مشــخص ســاختن فازهــای معمــاری در بخــش ارگ محوطــه 
شــناخت ماهیــت و خصوصیات معمــاری محوطــه در بخش ارگ 
و بازشناســی مراتــب فضایــی حاکــم بــر محوطــه انجــام گرفــت. 
ــه اینکــه فعالیت هــای باستان شــناختی  ــا اشــاره ب شــادمهانی ب
ــبت  ــر نس ــی متاخرت ــایی بنای ــه شناس ــر ب ــارم منج ــل چه فص
ــای  ــن بن ــت: ای ــل شــد، گف ــاری فصــول قب ــه ســازه های معم ب
خشــتی بــا کــف و انــدود گچــی، متشــکل 
از فضایــی مســتطیل شــکل بــا پاطاق هــای 
بــزرگ اســت کــه ســقف آن در زمــان 
ــد پوشــش  ــا طــاق آهنــگ و گنب ــی ب برپای
داشــته و جهتــی شــرقی – غربــی دارد. 
وی گفــت: ابعــاد تقریبــی آن )بــا محاســبه 
ــر اســت؛  بخــش کاوش نشــده( 10×20 مت
کاربــری آن فعــا ناشــناخته و نیازمنــد بــه 
کاوش در بخــش غربــی ایــن بناســت؛ 
ــاز  ــه ممت ــه طبق ــق ب ــا متعل ــن بن ــاد ای ــال زی ــه احتم ــی ب ول
جامعــه بــوده اســت. بــه گفتــه ایــن باستان شــناس، یافته هــای 
ــده آن ســفالینه ها  ــه بخــش عم ــن فصــل ک باستان شناســی ای

ــع ــد. ربی ــق دارن ــی تعل ــه دوران ایلخان اســت، ب

کشف سفالینه های دوران ایلخانی در فیض آباد اصفهان
مشــاور معــاون قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــی  ــای موضوع ــاپ قرآن ه ــدد چ ــه درص ــی ک ــت: در صورت گف
ــودکان  ــنی ک ــروه س ــرای گ ــه ب ــام ترجم ــم، انج ــور برآیی  و مص

و نوجوانان میسر و موثرتر خواهد بود. 
معــاون  مشــاور  و  نویســنده  ســیدعلی کاشفی خوانســاری، 
 قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی دربــاره ترجمــه 

نوجوانــان  و  کــودکان  ویــژه  قــرآن 
گفــت: ترجمــه قــرآن بــرای ایــن گــروه 
مصطفــی  ســوی  از  نخســتین بار  ســنی 
ــزء اول  ــد؛ وی ج ــام ش ــت انج  رحماندوس
و دوم قــرآن را ارایــه کــرد و ســپس متوقــف 
ابراهیمــی  جعفــر  تاکنــون  البتــه  شــد؛ 
ــه  ــرآن را ترجم ــزء ۳0 ق ــم ج ــاهد( ه )ش
ــچ  ــه نظــر می رســد هی ــا ب ــرده اســت؛ ام ک
کــدام نتوانســته اند توفیــق الزم را پیــدا کننــد 

ــد.  ــم نیامدن ــه چش ــدان ب و چن
ــه  ــت ک ــانی اس ــی از کس ــز یک ــی نی ــه زنبق ــزود: فرزان وی اف
 پیــش از ایــن دو نفــر، ترکیبــی از ترجمــه و تفســیر قــرآن 
ــاران«  ــه »ب ــدا در ماهنام ــرد و در ابت ــه ک ــان ارای ــرای نوجوان را ب

ــورت  ــه ص ــگ ب ــخ و فرهن ــر تاری ــپس در نش ــد و س ــاپ ش چ
کتــاب در ۳0 جــزء، یعنــی در قالــب ۳0 جلــد کتــاب بــه چــاپ 
ــات  ــام آی ــه تم ــوط ب ــه و تفســیر مرب ــن ترجم ــه ای رســید؛ البت
ــروه  ــا گ ــات متناســب ب ــی از آی ــه منتخب ــرآن نمی شــود؛ بلک ق

ــود.  ــامل می ش ــوان را ش ــودک و نوج ــنی ک س
کاشفی خوانســاری بــا اشــاره بــه ضــرورت ترجمــه قــرآن بــرای 
ــرآن  ــه ق ــت: ترجم ــان گف ــودکان و نوجوان ک
ــروری  ــم ض ــان ه ــودکان و نوجوان ــرای ک ب
 و هــم میســر اســت؛ امــا بایــد تعریــف 
و نــگاه خــود را در ایــن زمینــه تغییــر دهیــم 
و در صورتــی کــه بــه ســمت قرآن هــای 
ــرای  ــه ب ــم، ترجم ــور بروی ــی و مص موضوع
ایــن گــروه شــدنی تر و موثرتــر خواهــد 
ــرض  ــرد: ف ــح ک ــن نویســنده تصری ــود. ای ب
کنیــد تمــام آیاتــی کــه دربــاره رفتــار بــا پــدر 
ــس)ع(  ــه قصــه حضــرت یون ــا ب ــازل شــده اســت ی ــادر ن و م
ــار  ــرآن در کن ــف ق ــای مختل ــد از بخش ه ــردازد، می توان می پ
هــم قــرار گیــرد و بــا کمــک تصویــر بــرای کــودکان ساده نویســی 

ــا ــه شــود. ایکن و ترجم

ضرورت چاپ قرآن های موضوعی و مصور برای کودکان

کدهای رهبری برای مبلغان
شــبکه  عملکــرد  اســامی  تبلیغــات  ســازمان  رییــس 
ــرد  ــف ک ــوب توصی ــاب را خ ــس از انق ــور پ ــی کش  تبلیغ
و گفــت: مقــام معظــم رهبــری در هــر ســخنرانی کدهایــی 
ــه  ــا ب ــن کده ــری ای ــه کارگی ــه ب ــد ک ــان می دهن ــه مبّلغ ب
االســام  حجــت  می شــود.  منجــر  مبّلغــان   موفقیــت 
ــازمان  ــس س ــی، ریی ــدی خاموش ــید مه ــلمین س و المس
تبلیغــات اســامی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــغ اســامی  ــر اســاس اصــول تبلی ــن در کشــور ب ــغ دی تبلی
ــا  ــه آی ــن اســت ک ــر منظــور ای ــت: اگ ــر، گف ــا خی هســت ی
ــه توانمندی هــای خاصــی  ــغ در امــر تبلیــغ ب طلبه هــای مبّل
ــی  ــور طبیع ــه ط ــت ب ــد گف ــر، بای ــا خی ــتند ی ــلح هس مس
وقتــی طــاب وارد حوزه هــای علمیــه می شــوند، یکــی 
ــت. وی  ــغ اس ــبک، روش تبلی ــاظ س ــان از لح از تمریناتش
ــوان  ــغ عن ــوای تبلی ــاب را محت ــوزش ط ــر از آم ــی دیگ یک
کــرد و گفــت: درس هایــی کــه طــاب می خواننــد مقــداری 
از محتــوای تبلیــغ را تامیــن می کنــد؛ امــا خبرگــی و تســلط 
ــه وی، شــناخت ســوال های  ــزان مطالع ــه می ــغ ب ــک مبّل ی
مخاطبــان، روش القــای مطالــب و ســبک مــورد اســتفاده 
ــه مخاطــب بســتگی دارد  ــب ب ــال مســئله و مطل  او در انتق
و همیــن مســایل موجــب شــده اســت کــه برخــی از 
ــری  ــق کمت ــر توفی ــی دیگ ــند و برخ ــر باش ــان موفق ت مبّلغ

ــند. ــته باش داش

تربیت ۳۰ هزار حافظ قرآن تا پایان 
سال جاری در اصفهان

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره  کل اوقــاف و امــور 
خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: ایــن اداره  کل بایــد تــا 
ــظ  ــر حاف ــزار نف ــر ۳0 ه ــغ ب ــال بال ــفندماه امس ــان اس پای
قــرآن در طــرح ملــی حفــظ تربیــت کنــد. حجــت  االســام 
ــاظ  ــه لح ــان ب ــتان اصفه ــرد: اس ــار ک ــری اظه ــن امی حس
ــاص  ــتان های خ ــزو اس ــی، ج ــای قرآن ــرای فعالیت ه اج
ــتان  ــم، اس ــظ قرآن کری ــه حف ــزود: در زمین ــت. وی اف اس
دارد  ویــژه ای  و  اول  مقــام  ســطح کشــور  در   اصفهــان 
و در مســایل مذهبــی و قرآنــی جــزو اســتان های برجســته 
ــدد در  ــی متع ــای قرآن ــه فعالیت ه ــا اشــاره ب اســت. وی ب
بقــاع متبرکــه اســتان، بیــان کــرد: اداره کل اوقــاف اســتان 
اصفهــان بــه لحــاظ اجــرای فعالیت هــا و برنامه هــای 
ــری  ــت. امی ــوم اس ــا س ــتان های اول ت ــزو اس ــوع، ج متن
ــی  ــای قرآن ــا و فعالیت ه ــون کاره ــرد: تاکن ــان ک  خاطرنش
 در شــأن و جایــگاه قــرآن، در جامعــه انجــام نشــده اســت 
نتوانســته ایم فرهنــگ و معــارف عمیــق قــرآن را در  و 
جامعــه نهادینــه کنیــم. وی افــزود: وقتــی کــه مقــام معظــم 
رهبــری ایــن خواســته را دارنــد کــه بایــد 10 میلیــون حافــظ 
قــرآن در کشــور تربیــت شــود، نگاهشــان بــه ایــن مســئله 
مهــم اســت کــه فضــای خانواده هــا قرآنــی شــود و ســبک 

و ســیره قرآنــی در جامعــه گســترش پیــدا کنــد.

اخبار کوتاه

حمام علی قلی آقا اصفهان
  حمــام علی قلــی آقــای اصفهــان یکــی 

سرویس گردشگری
 آیدین بهاری

از جاذبه هــای کمتــر شــناخته شــده 
نصــف جهــان اســت. ایــن حمــام تاریخــی در دوره 
مــوزه  بــه  تبدیــل  و  داده  کاربــری  تغییــر  حاضــر 
ــک  ــه ی ــا در منطق ــن بن ــت. ای ــده اس ــی ش مردم شناس
ــده  ــع ش ــا واق ــی آق ــه علی قل ــادی، محل ــان بیدآب خیاب

است. 
مجموعــه تاریخــی علی قلــی آقــا از اثــرات هنــری 
ــه اســت   معمــاری و شهرســازی دوران پرعظمــت صفوی
 و شــامل بــازار و چهــار ســوق، مســجد، مکتبخانــه، حمــام
ــوده  ــه و کاروانســرا و دکه هــای کســبه مختلــف ب زورخان
ــن  ــمت هایی از ای ــان قس ــرور زم ــه م ــفانه ب ــه متاس ک
مجموعــه تخریــب شــده اســت. حمــام علی قلــی آقــای 
اصفهــان بــه وســیله علی قلــی آقــا از درباریــان دو 
پادشــاه صفــوی، شــاه ســلیمان و شاه ســلطان حســین 
ــه  ــوده، ب ــی آن ب ــود بان ــه خ ــه ای ک ــوی در مجموع صف

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــری س ــری قم ــال 112۵ هج س
ایــن حمــام از نــوع معمــاری ســبک اصفهــان در اواخــر 
ــام  ــامل دو حم ــام ش ــای حم ــت. بن ــوی اس ــر صف عص
بــزرگ و کوچــک و فضــای چــال حــوض اســت. هــر یک 
از ایــن دو حمــام از دو بخــش اصلــی ســربینه و گرم خانه 
 تشــکیل یافتــه اســت، بــه طــوری کــه در آن دوره مــردان 
و زنــان بــه صــورت جداگانــه می توانســتند از آن اســتفاده 
ــوده  ــرای همــه مــردم آزاد ب ــد. اســتفاده از حمــام ب  کنن
ــروب  ــا غ ــر ت ــا و از ظه ــم روز مرده ــا نی ــحرگاه ت و از س

زنــان حمــام می کردنــد. 
البتــه در بعضــی دوره هــا ماننــد دوره قاجــار، ثروتمنــدان 
و افــراد بانفــوذ ســاعاتی گرمابــه را قــرق یــا اجــاره 
می کردنــد و اجــازه ورود را تــا زمانــی کــه خــود مشــغول 
ــه مــردم عــادی نمی دادنــد. مخــزن  ــد ب اســتحمام بودن
حمــام از ســوختن چــوب و زغــال گــرم می شــد و حتــی 
دود حاصــل از آن از طریــق لوله هایــی کــه در کــف تعبیــه 
شــده بــرای ضدعفونــی و گــرم کــردن ســایر قســمت ها 
نیــز اســتفاده می شــد؛ بدیــن ترتیــب از کمتریــن انــرژی 

ــد.  ــه بهتریــن وجــه اســتفاده می کردن موجــود، ب
ــه، سیســتم نوردهــی  ــب ایــن گرماب ــکات جال یکــی از ن
آن اســت. روشــنایی از روزنه هایــی تامیــن می شــود 
کــه بــر روی ســقف گنبــدی شــکل حمــام قــرار دارد؛ در 
ایــن روزنه هــا شیشــه های محدبــی و عدسی شــکل 

ــود دارد.  وج
خاصیــت محدبــی ایــن شیشــه ها عــاوه بــر جلوگیــری 
می شــود  نــور  شکســت  باعــث  انــرژی،  اتــاف   از 
ــر  ــب دیگ ــی جال ــد. ویژگ ــش می کن ــنایی را پخ و روش
ــد  ــور می دهن ــور را عب ــرف ن ــک ط ــه ها از ی ــه شیش اینک
ــل  ــد داخ ــد نمی توان ــام باش ــت ب ــه در پش ــی ک و کس

ــد. ــام را ببین حم

گشت و گذار

مفاد آراء 
به  الحاق موادی  از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1قانون  آراء صادره  ابالغ مفاد  آگهی 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  در  وعرضه مسکن مستقر  تولید  از  قانون ساماندهی وحمایت 

شهرستان تیران وکرون 
نظر به اینکه طبق آراءصادره باستناد مدارک تسلیمی تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
زیر در شهر تیران  شهر رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان احراز گردیده است . لذا طبق 
قسمت اخیر بند مذکور وماده 10 آیین نامه اجرایی مراتب برای یک نوبت آگهی  می گردد 
تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 
روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون 
تسلیم و پس از تاریخ تسلیم اعتراض ، ظرف یک ماه  دادخواست خود را به دادگاه 
صالحه تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این واحد ثبتی ارایه نماید . بدیهی است  در 
صورت عدم وصول اعتراض وگواهی طرح دعوی  ظرف مدت مقرر دراجرای رای صادره 

اقدام  و سند مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد.
شهر تیران 1 - اصلی

1- رای شماره 1۵۵۳ مورخ 1۳94/12/27 به نام آقای جواد فدائی فرزند رضا ششدانگ 
یکباب خانه پاک 2448 فرعی 6۵ اصلی ، بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 122/40 
مترمربع که مقدار 178/80 مترمربع تصرفات متقاضی از پاک ۳24 فرعی و مقدار 21/9۵ 

مترمربع از پاک ۳2۳ فرعی  میباشد  . 
2- رای شماره 1۵6۳ مورخ 1۳94/10/0۵ به نام آقای مهدی امینی تهرانی فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه پاک 482 فرعی از 1- اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 

168/۳1 مترمربع . 
۳- رای شماره 1۵64 مورخ 1۳94/10/0۵ به نام خانم مریم حسین زاده تهرانی فرزند 
ابراهیم ششدانگ یکباب خانه پاک 7104 فرعی مجزی شده از ۳192 فرعی از 1 - اصلی 

بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 110/8۵ مترمربع . 
فرزند  تهرانی  دادخواه  سعید  آقای  نام  به   1۳9۵/01/2۵ مورخ   1۵6۵ شماره  رای   -4
حسین ششدانگ یکباب خانه پاک 7227 فرعی از 1- اصلی بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت 164/67 مترمربع . 
فرزند  تهرانی  دادخواه  محمد  آقای  نام  به   1۳9۵/01/2۵ مورخ   1۵66 شماره  رای   -۵
حسین ششدانگ یک قطعه زمین محصور پاک 7229 فرعی مجزی شده از ۳192 فرعی 

از 1 - اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 49/10 مترمربع . 
شهر رضوانشهر 2 - اصلی

6- رای شماره 1۵67 مورخ 1۳94/10/1۵ به نام آقای علی غامی فرزند محمد ششدانگ 
یکباب خانه پاک 47۳ فرعی از 2- اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت ۳66/۳۳ 

مترمربع . 
7- رای شماره 1۵68 مورخ 1۳9۵/02/06 به نام آقای امیر فخری فرزند نصراله ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور پاک ۳776 فرعی مجزی شده از 261۵ فرعی از 2- اصلی 

بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 480/8۵ مترمربع . 
8- رای شماره 1۵69 مورخ 1۳9۵/01/28 به نام آقای سید مهدی مطلبی فرزند سید 
رحیم )یک دانگ مشاع ( و اقای سید محمد مطلبی فرزند سید رحیم ) سه دانگ مشاع 
( و آقای سید علی مطلبی فرزند سید رحیم ) دو دانگ مشاع( از ششدانگ یکباب خانه 
پاک ۳777 فرعی مجزی شده از 2222 فرعی از 2- اصلی بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت 8۵۳/0۵ مترمربع . 
9- رای شماره 1۵70 مورخ 1۳9۵/02/۳0 به نام آقای علی امینی اسفیدواجانی فرزند 
محمد ششدانگ یکباب خانه پاک ۳791 فرعی از 2- اصلی بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت ۳22/21 مترمربع . 
تاریخ انتشار  1  /   04 /1۳9۵

رئیس ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون
  مهدی شبان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای محمد مهدی رفیعی دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت احمد خدادادی به 
این شورا تسلیم که به کاسه 9۵/126 ثبت و برای روز 9۵/0۵/19 و ساعت 17:1۵ سه 

شنبه وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، 
لذا حسب ماده 7۳ 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 اباغ 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 اسامی ۵/۳7/۳40/م الف به تاریخ 9۵/0۳/2۵
آگهی حصر وراثت

آقای ولی اله ابراهیمی  دارای شناسنامه شماره 7۵ به شرح دادخواست به کاسه 160/9۵ 
ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه سعید خرزوقی بشناسنامه 117 در تاریخ 1۳94/04/24  اقامتگاه 
به:1- ولی  آن مرحوم منحصر است  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود 
)2( محمود ش.ش 8۳۳  متوفی(   )همسر  فرزند حسن ش.ش 7۵  ابراهیمی  اله 
)۳( مهدی ش.ش 61 هردو ابراهیمی فرزند ولی اله )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 اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳۵2/م الف به تاریخ 9۵/0۳/۳0
برگ اخطاریه

نام نام خوانوادگی : سعید گودرزی فرزند محمد حسین به نشانی مجهول المکان  محل 
حضور شعبه چهار شورای حل اختاف دستگرد  واقع در خ شهید بهشتی جنب امامزاده 
وقت حضور دوشنبه 9۵/04/28 ساعت 0۵:1۵  عصر علت حضور : دعوی آقای محمد رضا 

بخشی علیه شما در خصوص مطالبه وجه در وقت مقرر در شورا حاضر شوید.
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳41/م الف به تاریخ 9۵/0۳/۳0
دادنامه

کاسه پرونده : 9۵/19 شماره دادنامه : 71-9۵/0۳/26 مرجع رسیدگی شعبه ۵ شورای 
حل اختاف برخوار خواهان : مجید معتمدی فرزند محمد به نشانی محسن آباد خ شهید 
مهاجر روب روی مدرسه شهید مطهری خوانده: مسلم شیر محمدی به نشانی مجهول 

المکان خواسته مطالبه
در خصوص دعوی مجید معتمدی فرزند محمد بطرفیت مسلم شیر محمدی بخواسته 
-71۵900  – 8۵00000ریال  ملی  بانک  فقره چک  وجه سه  ریال   ۳0۵00000 مبلغ  مطابه 

94/12/20 و 11000000 ریال- 71۵897-94/11/24 و 11000000 ریال -9۵/02/20-71۵896 
با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
و افزایش خواسته خواهان در جلسه اول و ماحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی 
و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا 
حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خوهان ایراد و اعتراضی ننموده9 و دلیلی بر برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را واغرد و ثابت تشخیص داده و مستندا 
قانون  و ۵22   ۵19 و  و 198  مدنی  قانون   1۳01 و   1291 و  تجارت  قانون  مواد 249  به 
و  اصل خواسته  بابت  ریال   ۳0۵00000 مبلغ  پرداخت  به  را  دادرسی مدنی خوانده  آئین 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  نیز  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   907۵00 مبلغ 
صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی 
محکوم  خواهان  حق  در  شد  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  توسط  مرکزی که  بانک 
مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 
 شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی برخوار 

میباشد. 
دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳۵۵/م الف به تاریخ ۳1 /9۵/0۳

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خواهان : امان امینی و رحمت اله فتاحی و خیرالدین شریفی  دادخواستی به طرفیت 
خوانده علیرضا معینی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطابه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه 
پرونده 940998۳7۵1401107  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/06/16 و ساعت 
10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 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 اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳02/م الف به تاریخ 9۵/0۳/17
برگ اخطاریه

نام نام خوانوادگی : هاشم صابری فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان  محل حضور 
شعبه 6 شورای حل اختاف واقع در خورزوق وقت حضور 9۵/0۵/26 ساعت 0۵:۳0  عصر 

علت حضور : دعوی خانم وجیهه ابراهیمی در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳۵8/م الف به تاریخ 9۵/0۳/۳1
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  امینی     فاطمه  خواهان   26/9۵ پرونده کاسه  خصوص  در 
وقت   . است  نموده  تقدیم  فنایی    رضا  به طرفیت  فقره چک    بابت یک  ریال   8/۵00/000
رسیدگی برای روز ............. مورخه 9۵/۵/6 ساعت ۵/۳0 عصر تعیین گردیده است . لذا با 
عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 
۵7 کد پستی 816۵7۵6441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 1۵ مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی تلقی شده 
و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .شماره: 8۵۳۵/م الف مدیر دفتر شعبه 1۵ مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف اصفهان
دادنامه

شماره دادنامه : 9409970۳۵۳701786 تاریخ تنظیم : 1۳94/12/26 شماره بایگانی شعبه : 
940600، 940۵97 شماره پرونده ها : 9409980۳۵۳700029و 9409980۳۵۳700028 پرونده 
های کاسه 9409980۳۵۳700029و 9409980۳۵۳700028 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان ) 111 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970۳۵۳701786 خواهان : 1. آقای 
حسین علی برادران اصفهانی فرزند محمد باقر با وکالت آقای مجید بنکدار فرزند احمد به نشانی 
اصفهان خیابان شمس آبادی ابتدای خیابان آیت اله طیب بن بست شهید محمد مهدی مهدوی 
مجتمع پزشکی اداری آرمان بلوک غربی طبقه چهارم شماره ۵09 خواندگان : 1. آقای حبیب اله 
حریری 2. آقای مرتضی حریری ۳. آقای سید علی میرنیا 4. آقای عبد الرضا شیرانی ۵.آقای 
جال شفیعیون 6. آقای محمد مهدی کاظمی 7 . آقای علی فرشادی فر 8. خانم بتول فیروزه 
9- آقای محمد حسن حریری 10. آقای عبد الباقی مشکی 11. آقای اکبر حریری 12. آقای 
عبدالحسین شیرانی 1۳. آقای حسین واثق نیا 14.  آقای نصرت  اله موسوی 1۵. خانم اشرف 
میر بد 16. آقای محمد حریری 17. آقای ولی اله حریری همگی به نشانی مجهول المکان 18. 
شرکت ریسندگی و بافندگی نوین شهرضا به نشانی اصفهان خ فردوسی ساختمان رضا طبقه دوم 
19.  آقای محمد رجبی یزدی فرزند علی محمد به نشانی شهرستان اصفهان پل مارنان محله 

ناژوان دنبال نهر فرشادی نبش بن بست باران پ
1۵1 ط اول خواسته ها : 1. جلب ثالث )مالی منقول و غیر منقول( 2. واخواهی مطالبه وجه چک 
۳. جلب ثالث )مالی منقول و غیر منقول (گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 

ختم رسیدگی اعام به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دادخواست مجید بنکدار فرزند احمد به وکالت از حسینعلی برادران 
فرزند محمد باقر بطرفیت محمد رجبی یزدی فرزند علی محمد بخواسته واخواهی از دادنامه 

غیابی شماره998-9۳/7/۳0 صادره از این شعبه و در خصوص دادخواست حسینعلی برادران 
فرزند محمد باقر با وکالت مجید بنکدار فرزند احمد بطرفیت 1- محمد رجبی فرزند علی محمد 
2. شرکت ریسندگی و بافندگی نوین شهرضا ۳- نصرت اله موسوی 4- علی فرشاد فر ۵- 
عبدالحسین  شیرانی 6- عبدالرضا شیرانی 7- مرتضی حریری 8-  محمد حریری 9- حبیب 
حریری 10- ولی اله حریری 11-  محمد حسن حریری 12- اکبر حریری 1۳- حسین واثق نیا 
14- عبد الباقی مشکی 1۵- بتول فیروزه 16- اشرف میر بد 17- جال شفیعیون 18- محمد 
مهدی محمد کاظمی 19- سید علی میر نیا بخواسته جلب ثالث و الزام مجلوبین به پرداخت و 
تسویه حساب به مبلغ چهار صد و دوازده میلیون و یکصد و بیست و دو هزار ریال و دویست و 
نه ریال با نرخ تورم و مطلق خسارات دادرسی و استرداد الشه چک تضمینی شماره 6۳0771 با 
عنایت به محتویات پرونده ها و اینکه وکیل خو اهان قبل از حلول وقت رسیدگی طی الحیه ای 
دادخواست های خود را مسترد نموده لذا مستندا به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی 
قرار ابطال دادخواستهای خواهان را صادر و اعام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز 
پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد 

. /ک شماره : 8617/ م الف براتی رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو اصفهان
آگهی ابالغ رای

کاسه پرونده : 94-1188 مرجع رسیدگی شعبه 2۳ شورای حل اختاف اصفهان خواهان : 
کیوان بکرانی به نشانی فارابی شمالی –کوچه 21 پاک 2۵/1 خوانده : احمد رضا نیک پور نشانی 
: مجهول المکان خواسته : مطالبه به تاریخ 9۵/۳/22 شعبه 2۳ شورای حل اختاف به تصدی 
امضا ء کننده زیر تشکیل پرونده کاسه 94-1188 مفتوح است با ماحظه اوراق پرونده ، شورا با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
به خواسته مطالبه  پور  به طرفیت احمد رضا نیک  بکرانی  رای شورادر خصوص دعوی کیوان 
ریال عهده  به مبلغ ده میلیون  وجه یک فقره چک تحت شماره 128۵69 مورخ 18/12/2۵ 
بانک ملت به انضمام تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به القاء اصول مستندات نزد خواهان 
که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده هیچ گونه ایراد و دفاع 
به عمل  برانت ذمه خویش  و  دین  پرداخت  بر  مبنی  و  دعوای مطروحه  در خصوص  موجی 
نیاورده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198، ۵19، ۵1۵، 
۵22 ق . آ. د. م رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
تاخیر  و خسارت  آگهی  نشر  و  دادرسی  انضمام هزینه  به  ریال  هزار  و شصد  یکصد  مبلغ  به 
تادیه280/000 ریال بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید مورخه 88/12/2۵ تا 
زمان وصول در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ 
اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
اختاف قاضی شعبه 2۳ شورای حل  الف  م   /8۵67 : . شماره  باشد  اصفهان می   حقوقی 

 اصفهان
دادنامه –رای شورا 

در خصوص دعوی مطروحه  از ناحیه محمود زارع فرزند عبد الرسول    ساکن اردکان روبروی 
دهیاری  به طرفیت علی حسن زاده تاج آبادی فرزند حسین   مجهول المکان  به خواسته 
مطالبه مبلغ 26/700/000لاير بابت دوفقره سفته/ چک سند به شماره 8۵7116۵-92/12/۳به 
مبلغ 1۳0/700/000لاير و8۵7164-92/10/۳به مبلغ 1۳/000/000هردو بانک سپه عادی ومطالبه 
خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه واطاع 
خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوی مطروح ومستندات ابراز شده 
از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستندنیز نشده ودلیل 
ومدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ودالیل ارایه شده از سوی خواهان 
حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد. بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندا 
به مواد  198و۵22قانون آیین دادرسی مدنی وماده۳07و۳09و ۳10و۳1۳قانون تجارت خوانده 
را به پرداخت مبلغ بیست وشش میلیون وهفت صد هزار لاير بابت  اصل خواسته وخسارت تا 
خیر تادیه از تاریخ سر رسید چک /سفته یا تقدیم دادخواست به مبلغ ....لاير  لغایت اجرای 
حکم وپرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید .واجرای احکام مکلف است 
خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده 
اخذ وبه خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی است  وظرف مهلت  20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین  شورا می باشد 
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اصول روزه داری )1( 
ایــن روزها ســفره رحمــت، برکت، مغفرت و نعمت الهی گســترده 
 اســت و مســلمانان سراســر دنیــا پــای ســفره های نورانــی افطار 
ــه  ــی ب ــد و تن ــره ببرن ــرکات آن به ــا از ب ــینند ت ــحر می نش و س
دریــای رحمــت الهــی بزننــد و بــرای 11 مــاه دیگــر ســال توشــه 

برگیرنــد.
بایــد توجــه داشــته باشــیم روزه داری نیــز اصــول خــاص و ویــژه 
خــود را دارد. بــرای همــه  آن هایــی کــه در ایــن روزهــا از خــوردن 
و آشــامیدن خــودداری می کننــد و دل بــه رحمــت الهــی 
ــن اصــول  ــت ای ــا رعای ــه ب ــه شــده اســت ک می ســپارند توصی
ســامت خــود را تضمیــن کننــد. قبــل از هــر چیــز روزه داران باید 
بــه وقــت افطــار خــوب بخورنــد )نــه اینکــه زیــاد بخورنــد( و بــه 
ــدن را تامیــن  ــد آب ب ــا بتوانن ــدازه  کافــی مایعــات بنوشــند ت ان
ــاه  ــا م ــم ت ــه  داری ــرای شــما 6 توصی ــب ب ــن مطل ــد. در ای کنن
ــا  ــا م ــد. ب ــا ســامت پشــت ســر بگذاری پربرکــت رمضــان را ب

همــراه باشــید.
تامین آب بدنتان مهم است

ــن آب  ــرای روزه داران تامی ــئله ب ــن مس ــا مهم تری ــن روزه در ای
بــدن اســت. زمانــی کــه پــای ســفره  افطــار نشســتید و روزه تــان 
ــات  ــادی مایع ــزان زی ــه می ــد ب ــحر بای ــا س ــد ت ــاز کردی را ب
 مصــرف کنیــد. توجــه داشــته باشــید ســحری را حــذف نکنیــد 
و قبــل از اذان صبــح نیــز بــه انــدازه کافــی مایعــات بنوشــید تــا 
در طــول روز کمتــر تشــنه شــوید و آب بدنتــان حفــظ شــود. از 
میوه هــای آبــدار ماننــد هندوانــه غافــل نشــوید. ســبزی خــوردن 
را در افطــار و ســحر داشــته باشــید. شــوید و جعفــری بــه شــما 
کمــک می کنــد. بعــد از افطــار فرامــوش نکنیــد کــه آب، چــای، 

ــدار میــل کنیــد. آب میوه هــای طبیعــی و میوه هــای آب
 مهم است که تغذیه  سالمی داشته باشید

ــالم را در  ــی س ــواد غذای ــت. م ــم اس ــیار مه ــار بس ــان افط زم
 اولویــت برنامــه  غذایی تــان قــرار دهیــد. لطفــا شــیرینی ها 
را از خــود دور کنیــد. خودتــان کــه می دانیــد منظورمان چیســت؟ 
ــاد  ــوردن زی ــرب. خ ــیرین و چ ــای ش ــا و بامیه ه ــان زولبی هم
 مــواد غذایــی شــیرین بــرای افطــار شــما را ســیر نخواهــد کــرد 

و بدن را به هم خواهد ریخت.
توجــه داشــته باشــید کــه ســر افطــار الزم نیســت غــذای 
ســنگین بخوریــد. می دانیــم کــه روزهــا بلنــد اســت و گرســنگی 
اذیــت می کنــد؛ خــوردن غــذای زیــاد و ســنگین بعــد از 
ــر  ــاوه ب ــزد و ع ــم می ری ــه ه ــدن را ب ــنگی، ب ــاعت ها گرس س

ــود. ــواب می ش ــی در خ ــاد اختاالت ــث ایج ــن باع ای
ادامه دارد...

ماه رمضان

 شکنجه های عجیب یک مرد 
برای دخترانش

ــد ــی می کن ــهد زندگ ــع مش ــه ربی ــه خواج ــه در منطق ــادری ک  م
بــه کارشناســان اجتماعــی و مــددکاری گفــت: 15 ســال قبــل بــا 
ــع  ــاد دارد و مان ــدر اعتی ــواد مخ ــه م ــردم. او ب ــرم  ازدواج ک همس
ــم شــده اســت. ایــن زن 35 ســاله در  از ادامــه تحصیــل دختران
ــتناک  ــن و وحش ــای خش ــرد از رفتاره ــوان می ک ــه عن ــی ک حال
نداریــم  امنیــت جانــی  و  بــه شــدت می ترســیم   همســرم 
ــا  ــتند؛ ام ــوان هس ــوش و درس خ ــیار باه ــم بس ــزود: فرزندان اف
ــراه  ــه گم ــط مدرس ــا در محی ــه آن ه ــا ک ــن ادع ــا ای ــرم ب همس
می شــوند از تحصیــل آن هــا جلوگیــری می کنــد و از ســوی 
 دیگــر نیــز بــا بهانه هــای خیلــی بی ربــط، دختــران بی گنــاه 
را مــورد ضــرب و جــرح قــرار می دهــد. ایــن زن ادامه داد: همســرم 
ــف  ــه ک ــدد و ب ــاب می بن ــا طن ــم را ب ــای فرزندان ــت و پاه دس
پاهــای آن هــا بــا کابــل و ســیم لــوازم صوتــی و تصویــری شــاق 
ــزل  ــم در من ــت بکن ــا مقاوم ــراض ی ــم اعت ــن ه ــر م ــد! اگ  می زن
را قفــل می کنــد و مــرا نیــز بــه شــدت کتــک می زنــد. کارشناســان 
بهزیســتی پــس از صحبــت بــا پــدر معتــاد کــودکان طــی گزارشــی 
ــاله ــاد 40 س ــرد معت ــه م ــد ک ــام کردن ــی اع ــتگاه قضای ــه دس  ب

ــه دســتور  ــن ب ــی و پرخاشــگر اســت. بنابرای ــردی بســیار عصب ف
مقــام قضایــی، ایــن مــرد بــرای مشــاوره و اقدامــات روانپزشــکی 
در یکــی از مراکــز درمانــی بســتری شــد؛ امــا مدتــی بعــد از ایــن 
ماجــرا، دوبــاره بــه آزار و اذیــت کودکانــش ادامــه داد این بــار مــادر 
کــودکان بــا طــرح شــکایتی از همســرش، اظهــار داشــت کــه او 2 
دختــر 12 و 10 ســاله را شــکنجه کــرده اســت. بنابرایــن بــه دســتور 
قاضــی پرســا )معــاون قضایــی دادســتان مشــهد( کــودکان مذکور 
بــه پزشــکی قانونــی معرفــی شــدند و پزشــکان وجــود آثــار ضــرب 
ــادر  ــد. م ــد کردن ــودکان را تایی ــدن ک ــف ب ــاط مختل و جــرح در نق
کــودکان گفــت: همســرم اعتقــاد دارد نبایــد دختــران غــذای کامــل 
بخورنــد و تنهــا بایــد بــه نــان اکتفــا کننــد. از ســوی دیگــر هــم او 
آخــر هــر هفتــه آن هــا را محاکمــه می کنــد کــه در طــول هفتــه چــه 
ــا شــاق  ــد و ســپس آن هــا را ب کارهــای اشــتباهی انجــام داده ان
ــدام  ــر ک ــت ه ــرده اس ــم را وادار ک ــد. او دختران ــازات می کن مج
 بایــد 150 بــار شــنا برونــد و بــرای هــر بــار کــه کمتــر رفتــه باشــند 
آن هــا را شــاق می زنــد. 2 دختــر مذکــور کــه تحــت فشــار شــدید 
جســمی  و روحــی قــرار داشــتند بــه قاضــی ســبحانی گفتنــد: مــا 
از پدرمــان می ترســیم؛ شــما را بــه خــدا او را آزاد نکنیــد! یکــی از 
دختــران ادامــه داد: مــن از تــرس پــدرم تعمیــرات لــوازم صوتــی 
و تصویــری را آموختــه ام؛ امــا پــدرم می گویــد نبایــد بــه مدرســه 
ــر  ــا ب ــد!  بن ــه می کن ــا را تنبی ــف م ــای مختل ــه بهانه ه ــد و ب بروی
ــی  ــی در شــعبه 217 دادســرای عموم ــام قضای ــزارش، مق ــن گ ای
ــران و مطالعــه  ــارات دخت  و انقــاب مشــهد پــس از شــنیدن اظه
ــاد در  ــه مــرد معت گــزارش کارشناســان بهزیســتی، دســتور معاین

کمیســیون روانپزشــکی را صــادر کــرد. 
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ــیاری  ــای بس ــادر مزای ــیر م ــا ش ــه ب ــر، تغذی ــزارش  مه ــه گ ب
از آن جملــه  نــوزادان در طــول عمرشــان دارد کــه  بــرای 

می تــوان بــه کاهــش ریســک ســندروم، مــرگ ناگهانــی نــوزاد، 
ــه افســردگی در  ــا ب ــه لوســمی در دوران کودکــی و ابت ــا ب ابت
ــگاه  ــان دانش ــد محقق ــه جدی ــرد. مطالع ــاره ک ــالی اش بزرگس
ــکان  ــا ام ــادر ب ــا شــیر م ــه ب ــد تغذی آکســفورد نشــان می ده
بهبــود ســاختار و عملکــرد قلــب نوزادانــی کــه زودتــر از موعــد 
ــال 2014  ــت. در س ــط اس ــز مرتب ــد نی ــا آمده ان ــه دنی ــرر ب  مق
ــد  ــر از موعــد متول ــکا زودت ــوزاد در آمری ــوزاد یــک ن از هــر 10 ن
ــی  ــارداری. از آنجای ــه 37 ب ــل از هفت ــی قب ــود؛ یعن ــده ب ش
ــا  ــد ت ــم نبوده ان ــی در رح ــان کاف ــدت زم ــوزادان م ــن ن ــه ای ک
ــش  ــا افزای ــوزادان ب ــروه از ن ــن گ ــود، ای ــل ش ــان کام رشدش
ــه رو  ــر روب ــر عم ــنین باالت ــامت در س ــکات س ــک مش ریس
ــی  ــای روان ــه بیماری ه ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــتند ک هس
ــرد. ــاره ک ــی اش ــکات قلب ــناختی و مش ــدید ش ــص ش نقای

ــوزادان  ــب ن ــه قل ــد ک ــان می کنن ــه اذع ــن مطالع ــان ای محقق
دهلیزهــای  دارای  معمــوال  متولدشــده،  موعــد  از  زودتــر 

کوچک تــر و دیواره هــای ضخیم تــر اســت، از ایــن رو دارای 
ــت.  ــرد اس ــش عملک کاه

محققــان معتقدنــد ایــن تغییــرات قلبــی در چنــد مــاه اول بعد 
از تولــد روی می دهــد؛ از ایــن رو بــه بررســی رژیــم غذایــی این 
گــروه از نــوزادان پرداختنــد. در ایــن مطالعــه آن هــا داده هــای 
ــا  ــل ی ــه در اوای ــال را ک ــرد بزرگس ــده از 102 ف ــت آم ــه دس ب

ــد. ــد مطالعــه کردن اواســط دهــه 20 زندگی شــان بودن
داده هــا از زمــان تولــد آن هــا را شــامل می شــد و حــاوی 
اطاعــات مفصلــی دربــاره تاثیــرات بلندمــدت رژیــم غذایــی بر 

ــود.  رشــد قلــب آن هــا ب
محققــان همچنیــن 102 فــردی کــه زودهنــگام بــه دنیــا نیامــده 
بودنــد را نیــز بــه عنــوان گــروه کنتــرل در نظــر گرفتنــد. تمــام 
مراحــل رشــد و عملکــرد قلــب آن هــا از طریــق MRI ارزیابــی 
شــد. یافته هــا نشــان داد افــرادی کــه زودتــر از موعــد متولــد 
شــده و شــیر مــادر خــورده بودنــد، عملکــرد و حجــم قلبشــان 

ــده  ــا آم ــه دنی ــع ب ــه موق ــه ب ــی ک ــا گروه ــی ب ــاوت چندان تف
ــا شــیر خشــک  ــد نداشــت؛ امــا وضعیــت افــرادی کــه ب بودن
تغذیــه شــده بودنــد متفــاوت بــود. همچنیــن محققــان 
دریافتنــد در بیــن گروهــی کــه زودتــر از موعــد بــه دنیــا آمــده 
و ترکیــب شــیر مــادر و شــیر خشــک خــورده بودنــد، گروهــی 
 کــه بیشــتر بــا شــیر مــادر تغذیــه شــده بودنــد، دارای ســاختار 

و عملکرد بهتر قلب در دوره بزرگسالی بودند.
دکتــر آدام لواندوســکی در بیانیــه ای اعــام کرد: »حتــی بهترین 
ــا و  ــد، آنزیم ه ــای رش ــد فاکتوره ــم فاق ــک ها ه ــیر خش ش
ــد  ــرای رش ــادر ب ــینه م ــیر س ــه ش ــتند ک ــی هس آنتی بادی های

ــه همــراه دارد. ــوزاد ب ن
 ایــن مطالعــه نشــان می دهــد حتــی در نوزادانــی کــه میــزان 
رشدشــان بــه خاطــر تولــد زودهنــگام تحــت تاثیــر قــرار گفتــه 
ــک  ــب کم ــد قل ــود رش ــه بهب ــد ب ــادر می توان ــیر م ــت، ش اس

کنــد.«

تکامل رشد قلب نوزاد زودرس 
با تغذیه شیر مادر

ـــمـــاره 184 ســـــال دوم                ݡسݒ

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 و صبر
عن الصادق عليه السالم فى قول اهلل عزوجل :
»واستعينوا بالصبر  و الصلوة « قال: الصبر الصوم.

امام صادق عليه السالم فرمود:
خداوند عزو جل كه فرموده است »از صبر  و نماز كمک بگيريد«، صبر، 

روزه است.                                               
وسائل الشيعه، ج 7 ص 298، ح 3   

-«  حدیث روز   »-
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خدايا روزى كن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان وبگشا سينه ام در آن به 
بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسناكان. 

-«  دعاى روز پانزدهم ماه مبارک رمضان   »-

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 950/6003
آگهی مزایده )مرحله اول(

 شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحــوه دریافــت اســتعام های ارزیابــی کیفــی: دریافــت اینترنتــی اســناد بــا مراجعــه بــه »سیســتم معامــات 
و تامیــن کننــدگان« وب ســایت شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان بــه آدرس: www.erec.co.ir امــکان پذیــر 

خواهــد بــود. )تمــاس در صــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره 031-36270820( 
تاریــخ دریافــت اســتعام های ارزیابــی کیفــی: از روز ســه شــنبه مــورخ 95/03/25 لغایــت روز شــنبه مــورخ 

 95/04/05
ــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ  ــا پای مهلــت و محــل تحویــل اســتعام های ارزیابــی کیفــی: حداکثــر ت

95/04/20 بــه آدرس: اصفهــان، خیابــان چهــار بــاغ بــاال، دبیرخانــه شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان 
شرایط فراخوان:

1- پــس از بررســی اســناد و مــدارک واصلــه فراخــوان در چهارچــوب ضوابــط و مقــررات از شــرکت های واجــد 
شــرایط بــرای دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- بدیهــی اســت ارائــه مــدارک تکمیــل شــده اســتعام ارزیابــی کیفــی هیچگونــه حقــی را بــرای متقاضیــان 

جهــت شــرکت در مناقصــه ایجــاد نخواهــد کــرد.
ــت اجــرای  ــن فراخــوان جه ــج ای ــده از نتای ــا 2 ســال آین ــد ت ــان می توان ــه ای اصفه ــرق منطق 4- شــرکت ب

ــد. ــتفاده نمای ــابه اس ــای مش پروژه ه
5- سایر شرایط و اطاعات مربوط به فراخوان در استعام ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

 ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

www.erec.co.ir              www.tavanir.org.ir        http.//iets.mporg.ir     

ــورخ  ــی م ــی 780 همگ ــای 774 ال ــماره ه ــات ش ــتناد مصوب ــه اس ــر دارد ب ــدگل در نظ ــهرداری آران و بی ش
95/3/25 شــورای اســامی شــهر آران و بیــدگل نســبت بــه فــروش 7 قطعــه زمیــن واقــع در نبــش خیابــان 
20 متــری مســعودآباد بــا قیمــت پایــه کارشناســی بــا شــرایط ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد.  
لــذا از کلیــه واجدیــن شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت اطــاع از شــرایط، اخــذ مــدارک و شــرکت در 
ــه شــهرداری آران و بیــدگل  مزایــده حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی ب
مراجعــه نماینــد. ضمنــا هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و کمیســیون در رد یــا قبــول 
ــاری -  ــن انب ــر زمی ــری زی ــا کارب ــف 1 و 7 ب ــر اســت قطعــات ردی ــار مــی باشــد. الزم بذک پیشــنهادات مخت
تجــاری، همکــف تجــاری و طبقــه اول مســکونی و قطعــات ردیــف 2 الــی 6 بــا کاربــری زیــر زمیــن انبــاری 

- تجــاری، همکــف تجــاری مــی باشــد . 
ــع  ــر مرب ــاحت 50/50 مت ــه مس ــی ب ــی از 2637 اصل ــی 196/8276 فرع ــاک ثبت ــه پ ــی ب ــه زمین 1- قطع
بانضمــام یــک فقــره پروانــه ســاختمانی بصــورت صددرصــد زیــر بنــا در ســه طبقــه بــا قیمــت پایــه کارشناســی 

هــر متــر مربــع 28/000/000 ریــال. 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 24/95 مت ــی ب ــی از 2637 اصل ــی 196/8285 فرع ــاک ثبت ــه پ ــی ب ــه زمین 2- قطع
بانضمــام یــک فقــره پروانــه ســاختمانی در دو طبقــه بصــورت صددرصــد زیــر بنــا بــا قیمــت پایــه کارشناســی 

هــر متــر مربــع 26/996/181 ریــال. 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 22/80 مت ــی ب ــی از 2637 اصل ــی 196/8283 فرع ــاک ثبت ــه پ ــی ب ــه زمین 3- قطع
بانضمــام یــک فقــره پروانــه ســاختمانی بصــورت صددرصــد زیربنــا در دو طبقــه بــا قیمــت پایــه کارشناســی 

هــر متــر مربــع 25/000/000 ریــال. 
4- قطعــه زمیــن پــاک ثبتــی 196/8279 فرعــی از 2637 اصلــی بــه مســاحت 32/05 متــر مربــع بانضمــام 
یــک فقــره پروانــه ســاختمانی در دو طبقــه بصــورت صددرصــد زیربنــا بــا قیمــت پایــه کارشناســی هــر متــر 

مربــع 23/000/000 ریــال. 
5- قطعــه زمیــن پــاک ثبتــی 196/8280 فرعــی از 2637 اصلــی بــه مســاحت 29/77 متــر مربــع بانضمــام 
یــک فقــره پروانــه ســاختمانی بصــورت صددرصــد زیربنــا در دو طبقــه بــا قیمــت پایــه کارشناســی هــر متــر 

مربــع 23/000/000 ریــال.
6- قطعــه زمیــن پــاک ثبتــی 196/8284 فرعــی از 2637 اصلــی بــه مســاحت 20/67 متــر مربــع بانضمــام 
یــک فقــره پروانــه ســاختمانی در دو طبقــه بصــورت صددرصــد زیربنــا بــا قیمــت پایــه کارشناســی هــر متــر 

مربــع 23/000/000 ریــال.
7- قطعــه زمیــن پــاک ثبتــی 196/8277 فرعــی از 2637 اصلــی بــه مســاحت 36/61 متــر مربــع بانضمــام 
یــک فقــره پروانــه ســاختمانی در ســه طبقــه بصــورت صددرصــد زیربنــا بــا قیمــت پایــه کارشناســی هــر متــر 

مربــع 25/000/000 ریــال.

حسن ستاری - شهردار آران و بیدگلروابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان  م الف : 2550

نوبت  دوم
نوبت  اول

 شماره موضوع فراخوان شرایط و الزامات ورود به فراخوان
فراخوان

 دارا بودن گواهی نامه صاحیت
  پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه 5 نیرو
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

احداث کامل )احداث  فونداسیون، نصب برج و سیم کشی( 
و خرید کسری برج ها،  استاب و سیستم زمین پروژه خط  

انتقال نیروی برق تغذیه پست AIS فوالد مبارکه از خط 
چهلستون - تیران

950/6003

 بهترین درجه حرارت منزل در تابستان، 20 تا 28 درجه است   

تهیه غذا برای �ب خانمان های آمریکا�ی توسط مسلمانان

ده ها جوان مسلمان در آمریکا اقدام به تهیه غذای گرم و رسد برای فقرا و �ب خانمان های پایتخت این 

کشور می کنند. این جوانان مسلمان در قالب پروژه ای با نام »پروژه همدردی« هر دو هفته اقدام به 

تهیه غذا و کمک به افراد �ب خانمان می کنند. با توجه به ظرفیت محدود پناهگاه )80 نفر( افرادی که در 

داخل این محل حضور دارند با غذای گرم پذیرا�ی می شوند؛ اما برای افراد �ب خانما�ن که در خیابان حضور 

ن منظور این گروه با قرار دادن  ن کم هم نیست، غذای رسد تهیه می شود. به هم�ی دارند و تعداد آن ها ن�ی

غذاهای رسد در درون یک خودروی ون اقدام به تقسیم غذا و خورایک میان �ب خانمان ها می کنند. /تسنیم


