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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری:

راه اندازی طرح های صنعتی، گامی 
مؤثر در جهت رونق اشتغال است

کرد: معاون سیاسی دفتر رییس جمهور عنوان 

زلزله بزرگ سیاسی در انگلیس 
فرصتی تاریخی برای ایران

کرد: مشاور وزیر نیرو اعالم 

تصمیمات جدید برای نجات 
ذخایر آب

در بازدید مدیر عامل ایمیدرو
 از مجتمع طالی موته عنوان شد:

خیز مجتمع طالی موته 
به سمت توسعه

کتاب خاطرات  رونمایی از 
 شهید مدافع حرم 

در اصفهان
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امیدوارم اخبار خوب این روزها

در المپیک هم شنیده شود

کیمیای وطن بررسی کرد:

مدرسه های 
خاص برای 

آدم های خاص

محراب خونین

له
قا

رم
س چشم  با  را  قضایا  ماورای  نتواند  انسان  وقتی 

تحت  و  ظواهر  اساس  بر  و  ببیند  خود  تیزبین 
گرفتار دنیاطلبی شود، در واقع  تاثیر تبلیغات، 

چشم بصیرتش را از دست داده و نابینا شده است؛ 
خود  اما  می فهمد،  و  می بیند   درست  گاهی   البته 
ضدفهم  و  غیرواقع  تفسیر  و  می زند  نفهمی  به  را 
نادانی از  تاریخ  در  آنچه  که  اسفا  وا  می کند.   خود 
و بد عملکردی دیده می شود، بیشترش نه نفهمی 
از  بسیاری  و  است  زدن  نفهمی  به  را  خود  بلکه 
انسان های خدایی، فدای این گونه افراد و تفکرات 
بابت به جامعه  این  از  بزرگی  شده اند. چه خسران 
که همه این  بشری وارد شده است، خدا داند؛ چرا 
شهوت  اسیر  معنی  به   - دنیاطلبی  از  نابخردی ها 
در  که  می شود  ناشی   - جنسی  یا  ثروت  یا  قدرت 
نهایت منجر به فاجعه شده است. به همین لحاظ 
کل  که امام)ره( می فرمودند: »حب الدنیا راس  بود 
ابد  تا  خسرانش  که  فجایع  این  از  یکی  خطیئه«. 

گرفته... دامن بشریت را 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

کثر مدیران دستگاه ها  ا
 انسان های پاک دست هستند

تاثیر کاهش سود بانکی
بازار سرد رایانه ها در تابستان بر آبادانی مسکن

33

کیمیای وطن از بازار رایانه: گزارش اختصاصی 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانیددر صفحه فرهنگ  )5( بخوانید

تصفیه آب، دشوار وپرهزینه است ،آن را بیهوده 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

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.

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

وز شنبه مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ ر
یخ 9۵/4/۱9   به تار

وز یکشنبه  گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 
یخ 9۵/4/2۰ به تار

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

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸ شماره تلفن 

)داخلی ۳۳۵(

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

مبلغ تضمین 
)ریال(

برآورد )ریال(  محل تامین
اعتبار

موضوع مناقصه  شماره
 مناقصه

10/000/000 -------------- جاری  تامین آب شرب شهرهای نطنز و
فریدن به روش تضمینی

95-2-52

156/000/000 3/111/310/300 جاری  ترمیم آسفالت نوارهای حفاری

 منطقه پنج اصفهان

95-2-53

209/000/000 4/165/953/844 جاری  توسعه شبکه فاضالب
)جلوان، حصه شمالی لیست 1 )

95-2-54

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت  دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1395،1436(نوبت  دوم 
شرکت ملی گاز ایران 

شرکت گاز استان اصفهان 
سهامی خاص

ــق  ــطح مناط ــده در س ــعابات پراکن ــی و انش ــی، فرع ــوط اصل ــه های خط ــم ترانش ــه: ترمی ــوع مناقص 1- موض
رســانی شــهر اصفهــان   گاز

یال(  یال )دویست و هفتاد میلیون ر 2-میزان تضمین شرکت در مناقصه: 27۰/۰۰۰/۰۰۰ ر
وان: ۱4۵۳۸۵۵ راحݐ ݡکد ڡݐ

گزار : اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان  3- نام و نشانی دستگاه مناقصه 

یخ ۱۳9۵/۰4/۱2  4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تار

ونیکــی شــرکت گاز اســتان  مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــاع رســانی الکتر
ــور  ــای ۵-۳۶27۱۰۳۱-۰۳۱ام ــن ه ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه آدرس www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir ی ــان ب اصفه

قراردادهــای شــرکت گاز اســتان اصفهــان تمــاس حاصــل فرماینــد.
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محراب خونین         
ادامه از صفحه یک: 

و هــر گــز بشــر از او رهایــی نــدارد، کاری اســت 
کــه ابــن ملجــم ملعــون کــرد. 

عبدالرحمــن بــن ملجــم مــرادی، از گــروه 
ــه  ــه در مک ــود ک ــری ب ــوارج و از آن ســه نف خ
ــوگند  ــته و هم س ــان بس ــم پیم ــا ه ــه ب معظم
ــه  ــر در جامع ــخصیت موث ــه ش ــه س ــدند ک ش
 اســامی، یعنــی امــام علی بــن ابــی طالب)ع(

معاویــه بــن ابــی ســفیان و عمــرو بــن عــاص 
قتــل  بــه  و  کننــد  تــرور  یــک شــب  در   را 

رسانند.
هــر کــدام بــه ســوی شــهرهای محــل ماموریت 
خویــش رهســپار شــدند. عبدالرحمــن بــن 
ملجــم مــرادی بــه ســوی کوفــه رفــت و در 20 
ــن  ــری وارد ای ــری قم ــال 40 هج ــعبان س ش

ــزرگ شــد.  شــهر ب
ــن بجــره اشــجعی  ــه همراهــی شــبیب ب وی ب
کــه از هم فکرانــش بــود و هــر دوی آن هــا 
ــک و  ــه« تحری ــت علقم ــام بن ــوی »قط از س
ــب 19  ــحرگاه ش ــد، در س ــده بودن ــث ش تحری
مــاه مبــارک رمضــان ســال 40 قمــری در 
ــد و منتظــر  ــن کردن ــه کمی مســجد اعظــم کوف
ــب)ع(  ــی طال ــن اب ــی ب ــان عل ورود امیرمؤمن

ــدند.  ش
ــام »وردان  ــه ن ــخصی ب ــام، ش ــن قط همچنی
ــود،  ــه اش ب ــراد طایف ــه از اف ــد« را ک ــن مجال ب

ــتاد. ــر فرس ــاری آن دو نف ــه ی ب
ــت خــوردن  ــگام ضرب ــه در هن ــت شــده ک روای
ــد ــرزه در آم ــه ل ــن ب ــی)ع(، زمی ــرت عل  حض
 دریاهــا مــواج و آســمان ها متزلــزل شــدند

ــروش  ــد، خ ــم خوردن ــه ه ــجد ب ــای مس دره
بــاد  و  شــد  بلنــد  آســمان ها  فرشــتگان  از 
ســیاهی وزیــد؛ بــه طــوری کــه جهــان را تیــره 

ــاخت. ــک س و تاری
از  کــه  کنــدی  قیــس  بــن  اشــعث 
دو  از  و  علــی)ع(  امــام  ســپاه  ناراضیــان 
دوران  آن  واقعــی  منافقــان  و  چهــرگان 
پشــتیبانی  راهنمایــی،  را  آنــان   بــود، 

و از نظــر روحی تقویت می کرد.
ــارک  ــاه مب ــب 19 م ــی)ع( در ش ــرت عل حض
رمضــان، مهمــان دختــرش ام کلثــوم)س( 

ــود.  ب
 در آن شــب حالــت عجیبــی داشــت و دخترش 

را به شگفتی درآورد.
روایــت شــده کــه آن حضــرت در آن شــب 
ــت  ــرون می رف ــاق بی ــیار از ات ــود و بس ــدار ب بی
و بــه آســمان نــگاه می کــرد و می فرمــود: 
بــه  و  نمی گویــم  دروغ  ســوگند،  خــدا  بــه 
ــت  ــن اس ــت. ای ــده اس ــه نش ــن دروغ گفت م
شــهادت  وعــده  مــن  بــه  کــه  شــبی   آن 

دادند.
هنــگام  بــه  حضــرت  آن  روی  هــر  بــه 
کوفــه  اعظــم  مســجد  وارد  صبــح  نمــاز 
شــد و خفتــگان را بــرای ادای نمــاز بیــدار 
بــن  عبدالرحمــن  خــود  جملــه  از  کــرد؛ 
 ملجــم مــرادی را کــه بــه رو خوابیــده بــود 
وی گوشــزد  بــه  را  نمــاز  خوانــدن  و   بیــدار 

کرد.
 هنگامی کــه آن حضــرت وارد محــراب مســجد 
از  ســر  و  شــد  نمــاز  خوانــدن  مشــغول  و 
ــن  ــبیث ب ــت ش ــت، نخس ــجده اول برداش س
هجــوم  وی  بــر  بــّران  بــا شمشــیر   بجــره 

آورد؛ 
ولیکــن شمشــیرش بــه طــاق محــراب اصابــت 
کــرد و پــس از او عبدالرحمــن بــن ملجــم 

ــت:  ــادی برداش ــرادی فری م
»للــه الحکم یا علی، ال لک و ال الصحابک«!

نازنیــن  فــرق  بــر  را  خویــش  شمشــیر  و 
حضــرت علــی)ع( فــرود آورد و ســر مبارکــش 
شــکافت؛  ســجده گاهش  محــل  بــه  تــا  را 

ــد. ــون ش ــرق خ ــی غ ــراب عل مح
مســجد  محــراب  در  علــی)ع(  حضــرت 
ــم هللا  ــود: بس ــگام فرم ــان هن ــاد و در هم افت
ــزت و رّب  ــول هللا، ف ــه رس ــی مّل ــه و عل و بالل
ــتگار  ــه، رس ــدای کعب ــه خ ــوگند ب ــه؛ س  الکعب

شدم.
 نمازگــزاران مســجد کوفــه، برخی در پی شــبیب 
را  آن هــا  تــا  رفتنــد  ملجــم  ابــن  و 
حضــرت  اطــراف  در  برخــی  و  بیابنــد 
ســر  بــر  و  آمدنــد  گــرد   علــی)ع( 
ــرای آن حضــرت  ــد و ب و صــورت خــود می زدن

ــد. ــه می کردن گری
 حضــرت علــی)ع( در حالــی کــه خــون از ســر 
بــود، فرمــود:  و صــورت شــریفش جــاری 
هــذا مــا وعدنــا هللا و رســوله؛ ایــن همــان 
وعــده ای اســت کــه خداونــد متعــال و رســول 

ــد. ــن داده ان ــه م ــی اش ب گرام
حضــرت علــی)ع( کــه تــوان ادامــه نمــاز 
امــام  فرزنــدش  بــه  نداشــت،  را  جماعــت 
حســن مجتبــی)ع( فرمــود کــه نمــاز جماعــت 
را ادامــه دهــد و خــود آن حضــرت، نمــازش را 

ــرد. ــام ک ــته تم نشس
امامــی   شایســته،  پیشــوایی  بدیــن گونــه 
عــادل، خلیفــه ای حق جــو، حاکمی دلســوز و 
ــواز، کامــل تریــن انســان برگزیــده خــدا  یتیم ن
ــی)ص(،  ــد مصطف ــق محم ــر ح ــین ب و جانش
بــه دســت شــقی ترین و تیــره بخت تریــن 
انســان روی زمیــن، یعنــی ابــن ملجــم مــرادی 
ملعــون، از پــای درآمــد و بــه ســوی ابدیــت و 
ــی و  ــران اله ــا پیامب ــینی ب ــاء هللا و همنش لق
ــت را از  ــد و ام ــپار ش ــدا)ص( رهس ــول خ رس

ــرد. ــروم ک ــش مح ــریف خوی ــود ش وج

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

مهربان ترین پدر برای یتیمان   
ــه  ــی علی ــام عل ــرت ام ــیعیان حض ــوای اول ش  پیش
ــخ بشــریت اســت.  ــن انســان تاری الســام کامــل تری
خاصــه  خــدا  در  وجــودش  بی ماننــد  مــرد  ایــن 
قــدم  او  بــرای  و  می دیــد  را  او  تنهــا  و  می شــد 
برمی داشــت. بدیهــی اســت آنچــه بــراى مــردان خــدا 
ــت  ــاک اوس ــنودى ذات پ ــت، خش ــت اس ــز اهمی حای
و امیرمومنــان امــام علــى علیــه الســام مــردى 
اســت کــه بــراى رضــاى خــدا چنــان در جبهــه جنــگ، 
شمشــیر مى زنــد و پایمــردى نشــان مى دهــد کــه 

ــت. ــش نیس ــاراى مقاومت ــى را ی ــچ پهلوان هی
ــزد  ــک مى  ری ــان اش ــب چن ــاى ش ــم او در نیمه  ه   ه
و بــه درگاه خداونــد زارى می کنــد و ســرانجام به حالت 
 اغمــا مــى  افتد کــه گویــی ترســوتر از او یافت نمى  شــود 
ــک  ــى صفات ــت ف ــرب: »جمع ــاعر ع ــه ش ــه گفت و ب
ــو ـ  ــخص ت ــاد در ش ــات متض ــى: صف ــداد«؛ یعن االض

ــده. ــع ش ــام ـ جم ــه الس ــى علی ــن عل امیرالمومنی
ــع،  ــر دشــمنان خــدا قاط ــگام خشــم ب ــه هن آرى او ب
و  آنقــدر متواضــع  یتیــم  در مقابــل کــودک  ولــى 
ــاک  ــم روى خ ــل یتی ــر طف ــه در براب ــود ک ــان ب مهرب
ــید  ــر او می کش ــر س ــت ب ــت مرحم ــت، دس مى نشس
و آه از نهــاد برمــی آورد و مى  فرمــود: بــر هیــچ چیــزى 

ــیده ام.  ــم آه نکش ــودکان یتی ــل ک مث
چنانکه در وصیتنامه باشکوه خود فرمود:

ــْم َو الَ  ــُروا َاْفَواَهُه ــَا ُتَغیِّ ــاِم َف ــی ااْلَْیَت ــَه ِف ــَه اللَّ »اللَّ
ــوَل  ــِمْعُت َرُس ــْد َس ــْم َفَق ــوا[ ِبَحْضَرِتکُ ــوا ]َیِضیُع تضیع
ــى َیْســَتْغِنَی َاْوَجــَب  ــاَل َیِتیمــًا َحتَّ ــْن َع ــوُل َم ــِه َیُق اللَّ
ــُه  ــَب اللَّ ــا َاْوَج ــَة کََم ــَک اْلَجنَّ ــُه ِبَذلِ ــلَّ َل ــزَّ َو َج ــُه َع اللَّ
ــار؛ )بحاراالنــوار، ج  42، ص 199( ِلِکِل َمــاِل اْلَیِتیــِم النَّ
ــنه  ــه گرس ــادا ک ــید. مب ــدا بترس ــان از خ ــاره یتیم درب
ــاه شــوند. مــن  ــه شــما تب ــد و در جمــع و جامع بمانن
ــى  ــر کس ــود: اگ ــه مى فرم ــنیدم ک ــدا ش ــر خ از پیامب
یتیمــى را تــا آنجــا کــه بى نیــاز شــود، سرپرســتى 
ــر او  ــن کار، بهشــت را ب ــاداش ای ــه پ ــد ب ــد، خداون کن
ــم را  ــال یتی ــى م ــر کس ــه اگ ــد. چنانچ ــب مى کن واج
 بخــورد، خداونــد- ســوختن در- آتــش را بــر او واجــب 

مى فرماید.
و در جای دیگری فرمود:

»مـــا ِمــْن ُمْۆِمــِن َو ال ُمْۆِمَنــٍة َیَضــُع َیــَدُه َعلــى َراْءِس 
مــًا َلــُه اِالّ کََتــَب الّلــُه َلــُه ِبــکُلِّ َشــْعَرٍة َمــرَّْت  َیتیــٍم َتَرحُّ

ــوار، ج 72، ص 4( ــُدُه َعَلْیهــا َحَســَنًة؛ )بحاراالن َی
ــوزى و  ــر دلس ــه از س ــى ک ــا ایمان ــرد و زن ب ــر مـ هـ
مهــر دســت نــوازش بــر ســر یتیمــى بکشــد، خداونــد 
رحمــان بــه هــر تــار مویــى کــه از زیــر دســت او بگــذرد، 

ــد. ــواب مى نویس ــش ث برای
روایــت اســت کــه حضــرت روزى در کوچه هــاى کوفــه 
ــه مســلمین در  ــد هم ــت؛ همانن ــى راه مى  رف ــه تنهای ب
کمــال ســادگى با نرمــى و آرامش و همه  جــا را زیر نظر 
 داشــت؛ چــون مســئول بــود و نقــش رهبــری جامعــه 
را ایفــا مــى  کــرد. در راه زنــى را دیــد کــه مشــک 
بــه  اســت.  افتــاده  ازنفــس  و  دارد  بــر دوش  آب 
خســته  را  زن  آن  چــون  و  شــد  نزدیــک  آرامــى 
دوش  بــه  را  آب  مشــک  یافــت  رنجیده خاطــر  و 
ــاى  ــد. در راه جوی ــتراحت کن ــی اس ــا زن کم ــت ت گرف
ــوهرم در  ــت: ش ــه داش ــد. زن عرض ــوال آن زن ش اح
ــب  ــى طال ــن اب ــى ب ــپاه عل ــا در س ــى از جنگ ه یک
 شــهید شــد. حــال مــن و چنــد کــودک یتیمــم

بســاط  در  آهــى  و  مانده ایــم  سرپرســت   بــدون 
نداریم.

شــب  آن  و  برگشــت  الســام  علیــه  علــى  امــام 
گذرانــد.  ناراحتــى  بــه  صبــح  ســپیده  تــا  را 
صبــح، زنبیــل طعامــى بــا خــود برداشــت و بــه 
کســانى  راه،  بیــن  شــد.  روان  زن  خانــه  طــرف 
زنبیــل  کردنــد  مــى  درخواســت  حضــرت   از 

را بدهید ما حمل کنیم . حضرت مى فرمود:
دوش  بــه  چــه کســى  مــرا  اعمــال  قیامــت  روز 

؟ مى کشــد
بــه خانــه آن زن رســید و در زد. زن پرســید: کیســت؟ 

حضــرت جــواب داد:
ــک آب را  ــرد و مش ــک ک ــو را کم ــروز ت ــه دی ــى ک کس
ــت طعامــى آورده؛  ــراى کودکان ــو رســاند، ب ــه ت ــه خان ب

ــن! ــاز ک در را ب
ــو راضــى شــود و بیــن مــن و  ــد از ت زن گفــت: خداون

ــد. ــن ابیطالــب خــودش حکــم کن ــى ب عل
حضــرت وارد شــد. بــه زن فرمــود: نــان مى پــزى یــا از 

کودکانــت نگهــدارى مى کنــى؟
زن گفــت: مــن در پختــن نــان تواناتــرم؛ شــما کــودکان 

مــرا نگهــدار!
زن آرد را خمیــر کــرد. امــام علــى علیــه الســام 
گوشــتى را کــه همــراه آورده بــود، کبــاب مى کــرد و بــا 

خرمــا بــه دهــان بچه هــا مى گذاشــت.
 بــا مهــر و محبــت پدرانــه اى لقمــه بــر دهــان کــودکان 
ــد  ــدا بخواهی ــود: از خ ــار مى فرم ــر ب ــت و ه مى گذاش

کــه علــى را ببخشــد.
 خمیــر کــه حاضــر شــد امیرمومنــان علیــه الســام تنور 
 را هیــزم کــرد و شــعله ور ســاخت و چهــره مبــارک خــود 
را نزدیــک مــى آورد و بــه خــود خطــاب مى کــرد: 
را مى بینــی چــه ســوزان  آتــش دنیــا  یــا علــى! 
 اســت. بــدان کــه آتــش آخــرت بســیار ســوزان  تر

است.
 در ایــن میــان یکــى از زنــان همســایه کــه امــام 
ــب  ــودکان نهی ــادر ک ــه م را می شــناخت، وارد شــد و ب
ــن  ــت؟! ای ــا کیس ــن آق ــى ای ــو! می دان ــر ت زد: واى ب
پیشــواى مســلمین و زمامــدار کشــور، علــى بــن ابــى 

ــه الســام اســت. طالــب علی
ــتابزدگى  ــا ش ــود ب ــرمنده ب ــود ش ــار خ ــه از گفت زن ک
گفــت: یــا امیرالمومنیــن! از شــما خجالــت مى کشــم، 

مــرا ببخــش!
ــد:  ــا تواضــع و فروتنــى زیــادى فرمودن امــا حضــرت ب
ــل  ــما را ح ــکات ش ــون مش ــه تاکن ــید ک ــما ببخش ش
نکــرده بــودم؛ از درگاه خــدا بخواهیــد کــه علــى را مــورد 

ــرار بدهــد.  ــو و بخشــش خــود ق عف
)بحاراالنوار، ج 41، ص 52(

یادداشت سردبیر

ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
 عصــر روز چهارشــنبه در دیــدار رمضانــی بــا رییس جمهــور 
ــج  ــت از نه ــد حکم ــن چن ــه تبیی ــت ب ــت دول ــای هیئ و اعض
ــرت  ــی  از حض ــه کام ــاره ب ــا اش ــان ب ــه پرداختند.ایش الباغ
امیرالمومنیــن)ع( دربــاره نحــوه عملکرد در شــرایط فتنــه گفتند: 
ــه کــه  ــد کــه در شــرایط فتن ــه می کنن حضــرت علــی)ع( توصی
تشــخیص حــق و باطــل بــرای مــردم بســیار مشــکل می شــود، 
بایــد بــه گونــه ای عمــل کــرد کــه هیــچ بهــره ای بــه نفــع فتنــه 
ــد: در  ــان کردن ــامی  خاطرنش ــاب اس ــود.رهبر انق ــاد نش ایج
ــخن ــد س ــال ۸۸، نبای ــای س ــون قضای ــه، همچ ــرایط فتن  ش

ــه  ــوع نگــرش، موجــب تقویــت فتن ســکوت، اقــدام و حتــی ن
شــود.حضرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: البتــه ممکن اســت 
برخــی افــراد بــه دلیــل گرایش هــای خــاص خــود، تمایلــی بــه 
حضــور صریــح در مقابــل فتنــه نداشــته باشــند؛ امــا نبایــد از او 
هــم بــه نفــع فتنــه بهره بــرداری شود.ایشــان بــا اشــاره بــه یکــی 
ــه  دیگــر از حکمت هــای حضــرت علــی)ع( در نهــج الباغــه، ب
 موضــوع نــگاه طعمــه ای بــه مســئولیت بــرای رســیدن بــه ثروت 

چنیــن  گفتنــد:  و  پرداختنــد  خــاص  امتیازهــای  و 
 نگاهــی بــه مســئولیت کــه در واقــع یــک امانــت اســت
ــد.رهبر  ــد ش ــان خواه ــدن انس ــر ش ــک و حقی ــب کوچ موج
انقــاب اســامی  در همیــن خصــوص بــه موضــوع اخیــر 
ــد: موضــوع حقوق هــای  حقوق هــای کان اشــاره و تاکیــد کردن
نجومــی، در واقــع هجــوم بــه ارزش هاســت؛ امــا همــه بداننــد 

کــه ایــن موضــوع از استثناهاســت و اکثــر مدیــران دســتگاه ها، 
انســان هایی پاک دســت هســتند؛ امــا همیــن تعــداد کــم نیــز 

ــا آن برخــورد شــود. ــا ب ــد حتم ــد اســت و بای ــی ب خیل
بــه  جمهــور  رییــس  دســتور  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
خاطرنشــان  موضــوع  پیگیــری  بــرای  اول  معــاون 
زمــان  مــرور  شــامل  نبایــد  موضــوع  ایــن  کردنــد: 

پیگیــری جــدی  صــورت  بــه  حتمــا  بایــد  بلکــه   شــود؛ 
شــود.رهبر  رســانده  مــردم  اطــاع  بــه  آن  نتیجــه  و 
کــه  اطاعاتــی  اســاس  بــر  اســامی گفتند:  انقــاب 
مدیــران  دریافتــی  میــزان  اســت،  رســیده  مــن  بــه 
اســت  معقــول  حــد  در  دســتگاه ها،  بیشــتر   در 
اندکــی  تعــداد  بــه  مربــوط  کان،  دریافتی هــای   و 
انــدک  مــوارد  همیــن  بــا  بایــد  اســت کــه  مدیــران  از 
هللا  آیــت  شــود.حضرت  انجــام  قاطعانــه  برخــورد  هــم 
یکــی  بــه  خــود  ســخنان  پایانــی  بخــش  در  خامنــه ای 
دیگــر از حکمت هــای حضــرت علــی)ع( در نهــج الباغــه 
زبــان  مراقــب  همــواره  بایــد  گفتنــد:  و  کردنــد  اشــاره 
 بــود؛ زیــرا بســیاری از مشــکات انســان ناشــی از زبــان

است.ایشــان تاکیــد کردنــد: مشــکات ناشــی از مراقبــت 
شــخصی  جنبه هــای  اوقــات  برخــی  زبــان  از  نکــردن 
دارد امــا در برخــی مــوارد نیــز مشــکات اجتماعــی بــه 
 وجــود مــی آورد کــه بایــد بســیار مراقــب ایــن موضــوع

 بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با رییس جمهور و اعضای هیئت دولت:

 اکثر مدیران دستگاه ها، انسان های پاک دست هستند
حقوق های نجومی  هجوم به ارزش هاست؛ 

در شرایط فتنه مانند سال ۸۸، نباید سخن، سکوت و اقدام موجب تقویت فتنه شود

معــاون فرهنگــی و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور 
نکوداشــت  مراســم  گفــت:  اصفهــان  اســتان  ایثارگــران 
نبــوی  مرتضــی  ســخنرانی  بــا  تیــر  هفتــم   شــهدای 
اصفهــان  در  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
ــی  ــید عل ــن، س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــود. ب ــزار می ش برگ
ــهید  ــاد ش ــی بنی ــور اجتماع ــی و ام ــاون فرهنگ ــی مع قریش
و  مســئوالن  اصفهــان گفــت:  اســتان  ایثارگــران  امــور  و 
 6 یکشــنبه  روز  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کارکنــان 
ــم  ــهدای هفت ــادران ش ــگاه م ــر آرام ــر س ــور ب ــا حض ــاه ب تیرم

ــرد  ــد ک ــان خواهن ــد و پیم ــد عه ــهیدان تجدی ــن ش ــا ای ــر ب  تی
ایــن مراســم، حجــت  االســام سیدحســین  و ســخنران 
بهشــتی نژاد خواهــد بــود.وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــوی، عض ــی نب مرتض
ســاعت 21 و 30 دقیقــه روز دوشــنبه هفتــم تیرمــاه در حســینیه 
ــخنرانی  ــردم س ــوم م ــرای عم ــان ب ــهر اصفه ــه ش ــی فاطم بن

ــرد. ــد ک خواه
قریشــی ادامــه داد: مراســم بزرگداشــت شــهدای هفتــم تیــر 

در شهرســتان اردســتان ســاعت 22 روز یکشــنبه 6 تیرمــاه 
ــروی  ــده نی ــدوی فرمان ــی ف ــردار عل ــخنرانی س ــا س ــاری ب ج
دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  در مســجد جامــع 
ایــن شــهر برگــزار می شــود؛ همچنیــن آیــت  هللا ســید یوســف 
طباطبایی نــژاد، امــام جمعــه و نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
اصفهــان نیــز ســاعت 22 روز دوشــنبه هفتــم تیرمــاه در مســجد 

جامــع زواره ســخنرانی خواهــد کــرد.

ــارات  ــه اظه ــش ب ــس در واکن ــهر در مجل ــده خمینی ش نماین
اخیــر عــارف گفــت: در انتخــاب اعضــای کمیســیون، آمــوزش 
ــع  ــه نف ــی ب ــه اســت؛ ول ــات مهندســی صــورت گرفت و تحقیق

ــان. ــع اصولگرای ــه نف ــه ب ــات، ن اصاح
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســیدمحمدجواد ابطحــی، نماینــده 
مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو 
ــاره  ــارف درب ــا ع ــارات محمدرض ــه اظه ــاره ب ــا اش ــارس ب ــا ف ب
مهندســی صــورت  گرفتــه در انتخــاب رییــس کمیســیون 

ــای  ــای آق ــده صحبت ه ــت: بن ــار داش ــس اظه ــوزش مجل آم
عــارف را تاییــد می کنــم. مــن هــم شــاهد مهندســی در 
انتخــاب اعضــای کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات بــودم؛ امــا 

ــان. ــه اصولگرای ــود، ن ــع اصاحــات ب ــه نف مهندســی ب
ــا بیــان اینکــه مــا انقابــی هســتیم و بایــد انقابــی  ابطحــی ب
صحبــت کنیــم، مــا بحــث اصولگرایــی و اصاح طلبــی نداریــم 
ــه در  ــعب 15 گان ــای ش ــه و رؤس ــت رییس ــرد: هیئ ــح ک تصری

بایــد طبــق  انتخــاب اعضــای کمیســیون های تخصصــی، 
آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســامی عمــل می کردنــد؛ 
ولــی متاســفانه نه تنهــا در انتخــاب اعضــای کمیســیون آمــوزش 
و تحقیقــات، بلکــه در انتخــاب اعضــای ســایر کمیســیون های 

تخصصــی هــم ایــن تخلفــات را شــاهد بودیــم.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: آقــای عــارف بــه عنــوان 
شــخص حقیقــی عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 

آمــوزش  کمیســیون  رییــس  قانــون،  طبــق   اســت. 
و تحقیقــات هــم بــه عنــوان شــخص حقوقــی در شــورای عالی 
انقــاب فرهنگــی عضــو می شــود. اگــر آقــای عــارف، رییــس 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات می شــد، مــا یــک رأی را در 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از دســت می دادیــم. االن مــا 
2 رأی در ایــن شــورا در اختیــار داریــم. خــود آقــای عــارف هــم 
 خردمندانــه و بــا تدبیــر کاندیــدای ریاســت کمیســیون آمــوزش

 نشدند.

امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: فلســطین 
همچنــان اولویــت اول جهــان اســام اســت و هیــچ گاه 
فرامــوش نخواهــد شــد. بــه گــزارش خبرگــزاری 
ابوالحســن  ســید  آیــت  هللا  اصفهــان،  از  فــارس 
مهــدوی، ظهــر دیــروز در نمــاز عبادی سیاســی بــا 
ــا در  ــدر و اســتجابت دع ــی ق ــه اهمیــت لیال اشــاره ب
ــل  ــر عم ــرد: ارزش ه ــار ک ــان اظه ــارک رمض ــاه مب م
ــدر  ــب ق ــه در ش ــاز و زکات ک ــون نم ــی همچ صالح
انجــام شــود، بهتــر و باالتــر از همــان اعمــال در هــزار 
مــاه دیگــر اســت و اعمــال نیکــوی انســان بــا ســرعت 
بیشــتری ثبــت می شــود؛ مهم تریــن عملــی کــه 

ــارت  ــدن زی ــده، خوان ــه ش ــدر توصی ــب های ق در ش
سیدالشــهدا)ع( اســت. امــام جمعــه موقــت اصفهــان 
ــر  ــت، رهب ــه گذش ــه ای ک ــرد: در هفت ــان ک خاطرنش
معظــم انقــاب، دیــداری بــا مســئوالن آمــوزش عالــی 
کشــور داشــتند و در بیانــات خــود فرمودنــد دســتیابی 
ایــران در 20 ســال آینــده بــه اقتــدار و عــزت در گــرو 
 داشــتن جوانانــی دارای تخصــص و تعهــد اســت 
ــه  ــای علمی ــگاه ها و حوزه ه ــد دانش ــتر آن را بای و بس
فراهــم کننــد. وی ادامــه داد: رهبــر معظــم انقــاب در 
 ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر انقابــی بــودن دانشــجویان 
بهانه هــای  بــه  فرمودنــد کســانی کــه  اســاتید  و 
ــه روی آن  ــد و روب ــه می کنن ــام مقابل ــا نظ ــف ب مختل
می ایســتند، نبایــد در دانشــگاه ها بــه عنــوان مــدرس 
ــد. ایشــان همچنیــن در فرمایشــات روز  تدریــس کنن
14 خــرداد، معیــار انقابیگــری را پایبنــدی بــه اســام 
و انقــاب و هدف گیــری آرمان هــای آن دانســتند.

وی بــا تاکیــد بــر حضــور پرشــور مــردم در راهپیمایــی 
ــارک  ــاه مب ــه م ــن جمع ــدس در آخری ــی ق روز جهان
رمضــان گفــت: مــا بــا حضــور در راهپیمایــی روز 
قــدس، خــواب دشــمنان را آشــفته و اثبــات می کنیــم 
ــطین  ــه فلس ــام، قضی ــان اس ــت اول جه ــه اولوی ک

ــد. ــد ش ــوش نخواه ــچ گاه فرام ــت و هی اس

 نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
ــدس  ــه روز ق ــا اشــاره ب ــه شــهرکرد ب ــام جمع و ام
گفــت: مــردم هــر ســال باشــکوه تر از قبــل در 
ــد و امســال  راهیپمایــی روز قــدس شــرکت می کنن

ــت. ــد داش ــمگیر خواهن ــوری چش ــز حض نی
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام محمــد 
علــی نکونــام، در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز 
جمعــه شــهرکرد در مصــای امــام خمینــی)ره( ایــن 
شــهر افــزود: اکنــون شــیخ زاکراکــی، رهبــر شــیعیان 
نیجریــه در بدتریــن شــرایط در زندان هــای نیجریــه 
قاســم عیســی  شــیخ  و  می شــود   نگهــداری 
ــان  ــوی حاکم ــز از س ــن، نی ــیعیان بحری ــر ش رهب
دست نشــانده آل ســعود بــرای ســلب تابعیــت 

ــت. ــار اس ــت فش تح
 وی بــه فاجعــه هفتــم تیــر مــاه و شــهادت شــهید 
بهشــتی اشــاره کــرد و گفــت: منافقیــن کــوردل 
ــتی  ــهادت بهش ــا ش ــد ب ــد می توانن ــال می کردن خی
و یارانــش بــه انقــاب ضربــه بزننــد؛ در حالــی کــه 
شــهادت ایــن انقابــی بــزرگ باعــث شــد مــردم در 

ــد. ــا آخــر ایســتادگی کنن ــر منافقــان ت براب
بــه گفتــه وی از چهارمحــال و بختیــاری نیــز شــهید 
رحمــان اســتکی بــه همــراه شــهید بهشــتی بــه درجه 

ــتان  ــم در اس ــهید ه ــن ش ــد؛ ای ــل آم ــهادت نای  ش
ــام  ــه اس ــده ای را ب ــات ارزن ــور خدم ــم در کش و ه

ــه کــرد. ارای
ــن  ــدس در آخری ــی ق ــیدن روز جهان ــه فرارس وی ب
ــت:  ــرد و گف ــارک رمضــان اشــاره ک ــاه مب ــه م جمع
آرمان هــای  از  اســراییل  و  اســتکبار  بــا  مبــارزه 
ــردم هــر ســال  ــران اســت و م ــاب اســامی  ای انق
باشــکوه تر از قبــل در راهیپمایــی روز قــدس شــرکت 
چشــمگیر  حضــوری  نیــز  امســال  و  می کننــد 

ــت. ــد داش خواهن

امام جمعه موقت اصفهان:

فلسطین، اولویت اول جهان اسالم است
امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: 

شرکت باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس

ــزد گفــت: اتفاقــات  ــه در اســتان و امــام جمعــه ی ــی فقی ــده ول  نماین
ــه  ــیعه، توطئ ــای ش ــه علم ــارت ب ــن و جس ــده در بحری ــود آم ــه وج  ب
و بهانه جویــی عربســتان و وهابیــت علیــه مســلمانان و شــیعیان 
ــه گــزارش کیمیــای وطــن،  آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در  اســت. ب
ــه در  ــتان ک ــزود: عربس ــزد اف ــه ی ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای خطبه ه
ــول  ــران و پ ــک دیگ ــا تحری ــه جــا شکســت خــورده، قصــد دارد ب هم

ــد. ــه کن ــن توطئ ــل در بحری ــازمان مل ــه س دادن ب
علیــه  دشــمنی  و  عنــاد  بــا  می خواهــد  وهابیــت  افــزود:  وی 
مســلمانان شــیعیان و اهــل بیــت)ع(، شــیعیان را تحریــک و از آنــان 
سوء اســتفاده کنــد؛ بنابرایــن بایــد کامــا هوشــیار بــود و در شــب های 

ــرد. ــا ک ــران دع ــن توطئه گ ــه کنی ای ــودی و ریش ــرای ناب ــدر ب ق
امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره حــوادث ششــم و هفتــم تیــر هــم تصریــح 
کــرد: در حادثــه اول منافقــان کــوردل بــه مقــام معظــم رهبــری 
ــن ســکاندار انقــاب  ــا ای ــد خواســت ت ــی خداون ــد؛ ول ســوء قصد کردن
حفــظ شــود کــه بایــد ایــن نعمــت را شــکر کــرد. ناصــری افــزود: در 
 هفتــم تیــر هــم شــهید بهشــتی و 72تــن از همراهانــش قربانــی نفــاق
کج فهمــی و نفهمــی  منافقــان شــدند؛ افــرادی کــه عقایدشــان همچــون 
داعشــی های امــروز اســت.وی بــا اشــاره بــه اهمیــت شــب های قــدر 
ــیعیان  ــلمانان، ش ــت مس ــرای امنی ــب ها ب ــن ش ــد: در ای ــادآور ش  ی

و نابودی دشمنان دعا کنید که دعا، ساح مومن است.

امام جمعه یزد: 
اتفاقات بحرین، توطئه عربستان 

علیه مسلمانان است
 امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا اشــاره بــه راهپیمایــی روز قــدس و اهمیــت حضــور مــردم در 
ایــن راهپیمایــی گفــت: حضــور یکپارچــه مــردم در راهپیمایی هــای مختلــف، معــادالت دشــمنان 

ــد. ــر هــم می زن را ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام محمــد صباحــی در خطبه های نمــاز جمعــه کرمان با 
 بیــان اینکــه جمعــه هفته آینده، آخرین جمعه ماه رمضان به نام روز قدس نامگذاری شــده اســت 

از مردم خواست در راهپیمایی این روز به طور گسترده شرکت کنند.
ــت:  ــدر را غنیمــت بشــماریم، گف ــد شــب های ق ــه بای ــان اینک ــا بی حجــت االســام صباحــی ب
حضــرت زهــرا)س( روزهــای قــدر بچه هایــش را وادار بــه خوابیــدن می کــرد و شــب بــه آن هــا 

غــذای ســبک مــی داد کــه بتواننــد شــب های قــدر را بیــدار بماننــد و عبــادت کننــد.
ــد اول  ــا بای ــم؛ ام ــدا داری ــته هایی از خ ــدر خواس ــب های ق ــا در ش ــه م ــرد: هم ــح ک وی تصری

ــان، مملکــت و امنیــت کشــور دعــا کنیــم. ــرای مســلمانان جه ب
ــت  ــا در امنی ــور م ــا کش ــه؛ ام ــا را گرفت ــور م ــراف کش ــش اط ــعله های آت ــون ش ــت: اکن وی گف
ــف نظامــی  ــر مــردم و جانفشــانی های نیروهــای مختل ــای خی ــا دع ــن ب ــرد و ای ــه ســر می ب ب
انتظامــی، امنیتــی و حمایت هــای بی بدیــل رهبــر معظــم انقــاب اســامی  محقــق شــده اســت.

امــام جمعــه موقت کرمان در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اینکه هفتم تیر، ســالروز 
 شــهادت شــهید بهشــتی و 72 تــن از یــاران وفــادار انقــاب اســت، گفــت: شــهید بهشــتی باهوش 

و سیاستمدار بود و دشمن درصدد شهادت وی بود.
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــر م ــم تی ــز شش ــامی  را نی ــاب اس ــم انق ــر معظ ــمن، رهب ــت: دش وی گف
ــیده  ــود رس ــداف خ ــه اه ــان ب ــمن آن زم ــود، دش ــردم نب ــاد م ــل و اتح ــام راح ــر ام  داد و اگ

بود. ایرنا

خطیب جمعه کرمان: 
حضور مردم در راهپیمایی ها 

معادالت دشمن را بر هم می زند
ــه خــروج  ــش ب ــور در واکن ــر رییس جمه ــاون سیاســی دفت مع
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا نوشــت: خــروج انگلیــس از اتحادیــه 
اروپایــی »فرصتــی تاریخــی« بــرای  ایــران اســت؛ بایــد از ایــن 

فرصــت تــازه نهایــت بهــره را بــرد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه  اطــاع 
سیاســی  معــاون  ابوطالبــی،  حمیــد  دولــت  رســانی 
صفحــه  در  یادداشــتی  طــی  جمهــور  رییــس  دفتــر 
خــروج  بــرای  انگلیــس  مــردم  رای  بــه  خــود  شــخصی 
و آن  داده  نشــان  واکنــش  اروپــا  اتحادیــه  از   ایــن کشــور 

را زلزله ای بزرگ معرفی کرده که اروپا را تکان داده است.
وی بــا اســتفاده از ایــن تعبیــر کــه »ســتاره های پرچــم اتحــاد 
در اروپــا در حــال فروافتــادن اســت«، می گویــد: تحــوالت 
بحــران  و  تروریســم  اروپــا،  اقتصــادی کشــورهای جنــوب 
ــی  ــال فروپاش ــاد درح ــن اتح ــه ای ــی داد ک ــان م ــرت نش مهاج

ــت. ــده اس ــروع ش ــقوط ش ــوی س ــت و دومین اس
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــور ب ــر رییــس جمه ــاون سیاســی دفت  مع
اتحادیــه اروپایــی زمــان درازی اســت کــه اعتمــاد مــردم اروپــا 
بــه خــود را از دســت داده اســت، در یادداشــت خــود می افزایــد: 
ایــن رونــد جدیــد ســبب قــدرت، امنیــت و رفــاه بیشــتر دیگــران 

خواهــد شــد.

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور عنوان کرد:
زلزله بزرگ سیاسی در انگلیس 

فرصتی تاریخی برای ایران

برگزاری مراسم نکوداشت شهدای هفتم تیر

واکنش ابطحی به سخنان عارف 

حتما بخوانید!
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شهردار اصفهان خواستار شد:

کاهش معضالت حمل بار 
در اصفهان

بــار و کاالی  نقــل  و  شــورای ســازمان مدیریــت حمــل 
ــس  ــس پلی ــان، ریی ــهردار اصفه ــور ش ــا حض ــهری ب درون ش
راهــور، رییــس مجمــع امــور صنفــی و دیگــر صاحب نظــران 
ایــن حــوزه برگــزار شــد. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان، در ایــن جلســه دکتــر مهــدی جمالی نــژاد 
شــهردار اصفهــان بــر لــزوم هماهنگــی، همــکاری و هم افزایــی 
جهــت  ذی صــاح  اتحادیه هــای  و  صنــوف  بــا  مجدانــه 
ــای  ــدگان و خودروه ــکات رانن ــایل و مش ــه مس ــیدگی ب رس
حمــل بــار و کاال در ســطح شــهر تاکیــد کــرد. در همیــن 
ارتبــاط مقــرر شــد کلیــه نقــاط تجمــع و پرترافیــک ناشــی از 
حضــور وانت بارهــا و دیگــر دســتگاه های حمــل بــار شناســایی 
ــن  ــود ای ــرای بهب ــاز ب ــورد نی ــای م ــزی و طراحی ه برنامه ری
ــرد.  ــام پذی ــی انج ــای همگان ــی و عرصه ه ــای عموم فضاه
اطــراف  در  چندگانــه ای  نقــاط  پیش بینــی  و  شناســایی 
ــه  ــه منظــور تخلی ــرای ایجــاد باراندازهــای مناســب ب شــهر ب
ــه شــهر از تصمیمــات مهــم  و بارگیــری محموله هــای وارده ب

ــن جلســه اتخــاذ شــد.  ــه در ای ــود ک دیگــری ب
ــع  ــرح جام ــات ط ــد »مطالع ــوان ش ــازمان عن ــورای س در ش
حمــل و نقــل بــار و کاالی درون شــهری اصفهــان« آغــاز شــده 
ــن  ــاز تدوی ــج آن زمینه س ــدان دور نتای ــه چن ــده ای ن و در آین
برنامــه راهبــردی شــهر اصفهــان درخصــوص جابه جایــی بــار 
خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت کلیــات شــیوه نامه اجرایــی 
ضوابــط مدیریــت و ســاماندهی امــور حمــل و نقــل بــار کاالی 
درون شــهری و حومــه کانشــهر اصفهــان در ایــن جلســه بــه 
ــه شــورای  ــی ب ــرای طــی مراحــل قانون ــا ب تصویــب رســید ت

اســامی شــهر ارســال شــود.

تکمیل ۱۷ سالن ورزشی 
در چهارمحال و بختیاری

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از تکمیــل ۱۷ ســالن 
ورزشــی و ورزشــگاه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتکی ب ــلیمانی دش ــم س ــر داد. قاس خب
اســتان چهارمحــال  در  ورزشــگاه  و  ورزشــی   ۱۷ ســالن 
تعــداد  ایــن  عنــوان کــرد:  شــد،  تکمیــل  بختیــاری  و 
ســالن ورزشــی در دولــت تدبیــر و امیــد تکمیــل شــده 
ــیاری از  ــم بس ــت یازده ــت دول ــه هم ــزود: ب ــت. وی اف اس
پروژه هــای نیمه تمــام در اســتان تکمیــل شــده اســت 
ــتند.  ــا هس ــن پروژه ه ــی از مهم تری ــالن های ورزش ــه س ک
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه 
فضاهــای ورزشــی در ســطح اســتان از اهــداف اصلــی دولــت 
در ایــن اســتان اســت، تاکیــد کــرد: اســتعدادهای ورزشــی 
بســیاری در ایــن اســتان وجــود دارد کــه بــا توســعه فضاهای 
ــود.  ــاد می ش ــتعدادها ایج ــن اس ــروز ای ــه ب ــی زمین ورزش

 وی تاکیــد کــرد: توســعه ســرانه ورزشــی در روســتاها 
ــرد  ــرار بگی ــورد توجــه بیشــتر ق ــد م و شــهرهای اســتان بای
ــود.  ــت ش ــوزه رعای ــن ح ــتانداردها در ای ــود اس ــاش ش و ت
چهارمحــال  بــه  ســرمایه گذاران  ورود  راه  ســد   موانــع 
و بختیــاری برداشــته شــود. وی ادامــه داد: بایــد زمینــه بــرای 
ــه ســطح اســتان  ــی و خارجــی ب ورود ســرمایه گذاران داخل

فراهــم شــود.

توسعه دولت الکترونیک 
مستلزم آموزش همگانی است

اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد زیرســاخت های 
الزم بــرای برخــورداری از ویژگی هــای دولــت الکترونیــک 
آمــوزش  الکترونیــک مســتلزم  دولــت  داشــتن  گفــت: 
همگانــی و فراهــم کــردن تجهیــزات الزم اســت. ســیدمحمد 
میرمحمــدی در کارگــروه توســعه دولــت الکترونیــک اســتان 
ــری  ــار کــرد: در کشــور اســتفاده از سیســتم های کامپیوت اظه
بــرای حــذف کاغــذ از سیســتم ثبــت داده هــا صــورت 
ــتی  ــناد دس ــتفاده از اس ــه اس ــه ب ــه جامع ــا عاق ــه؛ ام گرفت
ــک  ــور از ی ــزود: عب ــدی اف ــت. میرمحم ــکار اس ــل ان غیرقاب
وضــع بــه وضــع دیگــر ســاده نیســت و بــه تحــول بینشــی، 
ــه  ــه هم ــاز دارد ک ــیوه کار نی ــول در روش و ش ــزاری و تح اب
 این هــا مســتلزم آمــوزش همگانــی فراهــم کــردن تجهیــزات 
ــا و بســترهای الزم  ــن داشــتن آمادگی ه ــات، همچنی و امکان

اســت. 
وی گفــت: رونــد پیاده ســازی دولــت الکترونیــک در اداره 
ــت  ــده اس ــن قاع ــاس ای ــر اس ــز ب ــتان نی ــوال اس ــت اح  ثب
و بعــد از عبــور از مســایل اولیه پیشــرفت با ســرعت بیشــتری 
صــورت خواهــد گرفــت. اســتاندار مشــکل کنونــی اداره ثبــت 
احــوال اســتان را در پیاده ســازی دولــت الکترونیــک مشــکل 
ــا  ــی ب ــکاری دســتگاه های اجرای ــر هم ــاری دانســت و ب اعتب

ایــن اداره کل تاکیدکــرد.

اتمام ۲.۵ کیلومتر از فاز نخست 
حفاری تونل آبرسانی کرمان

مدیــر عامــل آب منطقــه ای کرمــان گفــت: ۲.۵ کیلومتــر از فــاز 
نخســت حفــاری تونــل آبرســانی کرمــان تمــام شــده اســت 
و احتمــاال از ایــن پــس در هــر مــاه ۵۰ کیلومتــر تونــل حفــر 
ــات  ــاری در آییــن آغــاز عملی خواهــد شــد. محمدرضــا بختی
ــال آب  ــل انتق ــن تون ــاری طوالنی تری ــاز دوم حف ــی ف اجرای
ــر  ــتان راب ــوری شهرس ــهیدان امیرتیم ــد ش ــه از س خاورمیان
اظهــار داشــت: پروژه هــای ۱۷گانــه طــرح همراهــان آب 
ــان شــکل گرفــت  ــه همــت اســتاندار کرم دو ســال پیــش ب
ــول ۳۸  ــه ط ــه ب ــال آب خاورمیان ــل انتق ــن تون و طوالنی تری
ــا  ــود. وی ب ــرا می ش ــری اج ــاز ۱۹ کیلومت ــر در دو ف کیلومت
ــدادی از  ــت: تع ــروژه گف ــن پ ــودن ای ــزه ب ــه مکانی ــه ب توج
عوامــل، کارشناســان و تکنســین های تونــل انتقــال آب از ســد 
ــه کرمــان از خــارج اســتان هســتند  شــهیدان امیرتیمــوری ب
و تعــداد ۱۵ نفــر از مشــاوران و پیمانــکاران و مهندســان 
ایــن اســتان هســتند کــه در پــروژه تونــل انتقــال آب از ســد 
ــه  ــده ب ــا در آین ــد ت ــوزش می بینن ــوری آم ــهیدان امیرتیم ش
ظرفیتــی خــوب بــرای اســتان کرمــان تبدیــل شــوند. بختیاری 
ــکار در  ــون پیمان ــان تاکن ــارد توم ــزود: ۱۶۰ میلی ــه اف در ادام
پــروژه حفــاری تونــل انتقــال آب از ســد شــهیدان امیرتیموری 
بــه کرمــان هزینــه کــرده اســت و حــدود ۱۰۰ میلیارد تومــان در 

ــی وجــود داشــته اســت. اســتان گــردش مال

اخبار کوتاه

  هــر ســال بــا فرارســیدن فصــل تابســتان 
سرویس اقتصاد
دامون رشیدزاده 

و تعطیلــی مــدارس، بــازار فــروش انــواع 
رایانــه خانگــی و لپ تــاپ نیــز رونــق می گیــرد؛ امــا اکنــون 
ــر  ــه س ــود ب ــه در رک ــازار رایان ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س چن
کامیپوتــر  بــازار   می بــرد. 
همچــون دیگــر بازارهــای مصرفــی در چنــد ســال گذشــته و 
بــا رکــود و مشــکات  ارز،  بــه دنبــال نوســان نــرخ 
بی شــماری همــراه شــده اســت. البتــه در کنــار ایــن 
نوســان ارزی، اتخــاذ تصمیمــات غیرکارشناســانه بــه تعبیــر 
فعــاالن بــازار، عامــل دیگــری اســت کــه رکــود در ایــن بــازار 

را بیشتر کرده است.
  شایعات

ــد  ــازار در چن ــن ب ــازار شــایعات ای ــود ب ــل رک یکــی از عوام
ــان  ــتان چوپ ــه داس ــه ای ک ــه گون ــوده؛ ب ــته ب ــال گذش س
دروغگــو در بــازار رایانــه ســبب شــده دیگــر کســی شــایعات 
ــن  ــد و ای ــاور نکن ــت داشــته باشــد، ب ــر حقیق ــی اگ را حت
خــود بــر کســادی بــازار افــزوده اســت. بــه نظــر می رســد 
اینکــه  دلیــل  بــه  عمده فــروش  بازاریــان  از  گروهــی 
تصویــری از آینــده بــازار و… نداشــته و ســرمایه خــود را در 
خطــر می ببیننــد، تمایلــی بــه فــروش کاالهایشــان ندارنــد 
ــد رای  ــعی می کنن ــی س ــر طریق ــل از ه ــن دلی ــه همی و ب
خریــداران را بــرای مراجعــه بــه بــازار یــا خریــد بزننــد. ارایه 
قیمت هــای پــرت بــه مشــتری بــرای منصــرف کــردن وی 
ــازار  ــبه ب ــه کس ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــد کاال، از دیگ از خری
ــای  ــدن فض ــود آم ــه وج ــث ب ــه باع ــد ک ــام می دهن انج
ــاالن  ــده اند. فع ــازار ش ــداران در ب ــرای خری ــراب ب پراضط
ــد در چنیــن شــرایطی فــروش  ــازار و کســبه کــه معتقدن ب

کاال خطــر کــردن اســت، می گوینــد کــه ناچارنــد در چنیــن 
ــی  ــن اقدامات ــود چنی ــرمایه خ ــظ س ــرای حف ــرایطی ب ش
انجــام دهنــد؛ حتــی اگــر بــازار بــه حالــت تعطیــل در آیــد!

  ناتوانی در خرید
شــاید عمده تریــن دلیــل رکــود هــر بــازاری را بایــد 
ناتوانایــی مشــتری از خریــد محصــول مدنظــرش دانســت 
و بــازار رایانــه نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت. در حــال 
ــای  ــبد کااله ــری در س ــی تر دیگ ــای اساس ــر کااله حاض
ــر  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــرار دارن ــا ق ــاز خانواده ه ــورد نی م

مــردم ترجیــح می دهنــد ابتــدا ایــن کاالهــا را تهیــه کننــد و 
در آخــر اگــر توانایــی پرداخــت داشــتند، بــه ســمت خریــد 
کاالهــای کامیپوتــری نظیــر لپ تــاپ، تبلــت، تلفــن همــراه 
ــش  ــورم کاه ــه ت ــی ک ــا زمان ــت ت ــح اس ــد. واض و... برون
پیــدا نکنــد و اوضــاع اقتصــادی مــردم بهبــود پیــدا نکنــد 
کاالهایــی ماننــد لپ تــاپ جــزو ضروریــات خانواده هــا بــه 

حســاب نخواهنــد آمــد.
  تسهیالت ویژه، راه نجات

ــای  ــون برنامه ه ــته تاکن ــال گذش ــم از دوس ــت یازده دول

مختلفــی بــرای بازگردانــدن رونــق بــه بــازار کاالهــای 
مصرفــی کشــور در نظــر گرفتــه اســت. حــاال هــم چشــم 
امیــد ایــن دولــت بــه ورود ســرمایه گذاران خارجــی، ایجــاد 
ــاالت  ــل و انتق ــدن نق ــان ش ــازار، آس ــتر در ب ــت بیش رقاب
بــا برداشــته شــدن رســمی تحریم هــای  بانکــی و... 
هســته ای در کشــور اســت. فعــاالن بــازار کامیپوتــر بــر ایــن 
باورنــد کــه یکــی از راه هایــی کــه می توانــد ســایه رکــود از 
بــازار کامیپوتــر کشــور را بــردارد، کاهــش تعرفه هــای زیــاد 
کاالهــای ایــن بــازار و در نظــر گرفتــن سیاســت های 

ــی اســت. منطق
  سرو سامان دادن به بازار گارانتی ها

ــد  ــز می توان ــا نی ــازار گارانتی ه ــه ب ــامان دادن ب ــر و س س
یکــی دیگــر از دالیلــی باشــد کــه کاربــران بــا بــازار کامپیوتــر 
ــه  ــا هزین ــر آن ه ــال حاض ــه در ح ــرا ک ــد؛ چ ــتی کنن آش
ــن  ــا تلف ــت ی ــاپ، تبل ــک لپ ت ــد ی ــرای خری ــادی ب زی
ــا خــراب  ــن کااله ــر ای ــا اگ ــد؛ ام ــراه پرداخــت می کنن هم
ــب  ــخگویی مناس ــه پاس ــر ب ــرکتی حاض ــچ ش ــود هی ش
ــادی  ــه زی ــد هزین ــز بای ــت نی ــا نیســت و در نهای ــه آن ه ب
بــرای تعمیــر محصــول کامپیوتــری خــود پرداخــت کننــد؛ 

ــه نیســت. ــه صرف ــدان ب ــه چن ــه ای ک هزین
 بــه نظــر می رســد اگــر فعــاالن بــازار رایانــه ای قصــد رونــق 
ــا  ــه ب ــل همه جانب ــک تعام ــد در ی ــد، بای ــازار را دارن ــن ب ای
دولــت، هــم دســت از شــایعه پراکنی هــای بی مــورد 
بردارنــد، هــم از دولــت بخواهنــد کــه بــا کاهــش تعرفه هــا 
یــا حتــی پرداخــت وام مــردم را تشــویق بــه خریــد ایــن 
کاالهــا کننــد. در کنــار این هــا رعایــت حقــوق مصرف کننــده 

اصلــی اساســی اســت کــه نبایــد از آن غافــل شــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از بازار رایانه

بازار سرد رایانه ها در تابستان

ــه چالش هــای بخــش آب  ــا اشــاره ب ــر نیــرو ب مشــاور وزی
کشــور گفــت: صیانــت از آب هــای زیرزمینــی، بــاروری ابرهــا 
و مدیریــت حوضــه ای از مهم تریــن مســایل اســت. محمــد 
ــا و تعادل بخشــی  ــرح احی ــه ط ــا اشــاره ب حاج رســولی ها ب

عنــوان  بــه  زیرزمینــی کشــور  آب  منابــع 
نیــرو گفــت:  وزارت  طــرح  محوری تریــن 
احیــا  مــردم، شــاه بیت طــرح   مشــارکت 
ــی اســت  ــع آب زیرزمین و تعادل بخشــی مناب
ــرح، طرحــی ســخت، طاقت فرســا ــن ط  و ای

تنــش زا و نیازمنــد برنامــه اســت. مشــاور 
ــه مســایل کان آب  ــا نگاهــی ب ــرو ب ــر نی وزی
ــاهد  ــر ش ــه اخی ــک ده ــزود: در ی ــور اف کش

ــه طــوری کــه  چالش هایــی در بخــش آب کشــور بودیــم؛ ب
ــدی  ــی ج ــوان بحران ــه عن ــران آب را ب ــا بح ــن چالش ه ای
 در کشــور مطــرح ســاخت و بیشــتر اســتان های کشــور 
ابتــدای  در  داد:  ادامــه  دربــر گرفــت. حاج رســولی ها  را 
مطالعــه  چالش هــا  ایــن  توســعه،  پنجــم   برنامــه 

و طبقه بنــدی و ۷ چالــش اصلــی در کشــور مشــخص شــد؛ 
 اگــر دولــت بــرای ایــن چالش هــا برنامــه ای داشــته باشــد
ــوب  ــک محس ــوری خش ــورمان کش ــه کش ــود اینک ــا وج ب
ســر  پشــت  را  چالش هــا  ایــن  می توانــد  می شــود، 
ــش  ــن چال ــرد: مهم تری ــان ک ــذارد. وی بی بگ
مباحــث ســاختاری در بخــش آب کشــور 
اســت کــه بزرگ تریــن چالــش در کشــور 
ــت  ــث مدیری ــود و بح ــوب می ش ــم محس ه
حوضــه ای کــه بی توجهــی بــه آن نگرانی هــای 
زیــادی را ایجــاد کــرده هــم در ایــن چالــش 
قــرار می گیــرد. حاج رســولی ها ادامــه داد: 
آب هــای  از  صیانــت  بحــث  دوم  چالــش 
زیرزمینــی اســت و ایــن چالــش در اســتان مرکــزی از 
ــه  ــانی ب ــث آبرس ــت و بح ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی
شــهرها، دیپلماســی آب و اســتفاده از تکنولوژی هــای نــو در 
ــای  ــر چالش ه ــا، از دیگ ــاروری ابره ــن آب همچــون ب تامی

اصلــی کشــور در بخــش آب محســوب می شــود. ربیــع

مشاور وزیر نیرو اعالم کرد:

تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب
ــت: شــرکت  ــان گف ــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفه ــر عام مدی
واحــد اتوبوســرانی اصفهــان بــا ۲۵۰ دســتگاه اتوبــوس در شــب های 
قــدر، رفــت و آمــد شــهروندان را بــه ســمت گلســتان شــهدا انجــام 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب می ده

ترافیــک شــهرداری  و  نقــل  و  معاونــت حمــل 
اصفهــان، محمدعلــی احمــدی گفــت: امســال نیــز 
اتوبوســرانی  نــاوگان  ماننــد ســال های گذشــته 
ــدف  ــا ه ــدر و ب ــی ق ــا لیال ــان ب ــان، همزم اصفه
ــی  ــی و جابه جای ــی دسترس ــردد و راحت ــهولت ت س
مؤمنــان شــرکت کننده در مراســم ایــن شــب ها 
ــردازد  ــا می پ ــه آن ه ــگان ب ــات رای ــه خدم ــه ارای  ب
و بــه زائــران گلســتان شــهدا جهــت برگــزاری دعــای 

ــه می دهــد.  ــژه ارای ــی ســرویس دهی وی ابوحمــزه ثمال
وی ادامــه داد: شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان بــا ۲۵۰ دســتگاه 
ــزی  ــن مرک ــاط و میادی ــهروندان را از نق ــد ش ــت و آم ــوس، رف اتوب
ــه ســمت گلســتان شــهدا انجــام می دهــد. مدیــر عامــل شــرکت  ب
واحــد اتوبوســرانی اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســرویس دهی 

رایــگان اســت، تصریــح کــرد: این تعــداد اتوبــوس درون شــهری از ۲۰ 
 نقطــه مرکــزی شــهر از جملــه میادیــن شــهدا، احمدآبــاد، خوراســگان
ــه ــی، قائمی ــام خمین ــای ام ــامی، آزادی و خیابان ه ــوری اس  جمه

آتشــگاه، نصرآبــاد، کهنــدژ، جــوی آبــاد، ســپاهان شــهر، بلوار کشــاورز 
ــدرو  ــوس تن ــه مســیرهای اتوب ــک شــهر و کلی و مل
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد. وی ب ــردد می کن ــهری ت ش
ــا در  ــم احی ــده از مراس ــی مان ــر باق ــن نف ــا آخری ت
بــه  خدمات رســانی  مشــغول  قــدر  شــب های 
ــتیم  ــم هس ــرکت کنندگان در مراس ــزاران و ش نمازگ
افــزود: خدمات رســانی اتوبوس هــا در لیالــی قــدر از 
ســاعت ۲۲ آغــاز و تــا ســحر و زمانــی کــه مســافری 
وجــود داشــته باشــد، ادامــه خواهــد یافــت. مدیــر 
ــا  ــه ب ــان از شــهروندانی ک ــد اتوبوســرانی اصفه ــل شــرکت واح عام
ــد خواســت  ــه می کنن ــه مســاجد مراجع ــه شــخصی ب وســیله نقلی
ــرای توقــف  ــی شــده ب ــارک خــودرو در محل هــای پیش بین ــا از پ ت
ــرای جابه جایــی  ــا ب ــد ت اتوبوس هــای ســازمان جــدا خــودداری کنن

ــد. ــش نیای ــکلی پی ــا مش اتوبوس ه

ــده  ــمگیر پدی ــارت چش ــور از خس ــورداران کش ــری زنب ــه سراس ــس اتحادی ــب ریی نای
ــد، امســال  ــه ایــن صنعــت خبــر داد و گفــت: اگــر ایــن پدیــده ادامــه یاب ریزگردهــا ب
ــدن  ــرده ش ــرد: پژم ــه ک ــدری اضاف ــرز حی ــد. فرام ــدا می کن ــش پی ــل کاه ــد عس تولی
گل هــا، نشســتن یــک الیــه خــاک بــر روی شــهدهای تراوشــی و تاثیــر منفــی بــر روی 
تنفــس زنبورهــا، از جملــه تاثیــرات پدیــده ریزگردهــا بــر روی صنعــت زنبــورداری اســت؛ 
همچنیــن بــروز ایــن پدیــده احتمــال اینکــه زنبورهــا راه برگشــتن بــه کنــدو را گــم کننــد 
ــه  ــز ب ــدادی از زنبورهــای عســل هرگ ــن ممکــن اســت تع افزایــش می دهــد و بنابرای
کنــدو بازنگردنــد. نایــب رییــس اتحادیــه زنبــورداران کشــور بــا بیــان اینکــه اســتان های 
ــار  ــد، اظه ــیب دیده ان ــه آس ــن زمین ــتان، و ... در ای ــتان، لرس ــام، کردس ــاه، ای کرمانش
داشــت: متاســفانه مــا تحــت پوشــش صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی نیســتیم 
ــه هــر ســاله  ــی اســت ک ــن درحال ــه پاســخگو نیســت؛ ای ــن زمین و کســی هــم در ای

ــود. ــور وارد می ش ــورداری کش ــت زنب ــه صنع ــادی ب ــارت های زی خس
 حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه ریزگردهــا، گرده هــای گلــی را کــه وارد کنــدو می شــود نیــز 
آلــوده می کننــد، گفــت: ایــن مســئله بــر کیفیــت تولیــد مــا تاثیــر منفــی دارد؛ ضمــن 
ــان در کوهســتان ها  اینکــه ســامت خــود زنبــورداران نیــز در خطــر اســت؛ چــرا کــه آن
و مناطــق بیابانــی هســتند و دسترســی بــه ماســک و ســایر وســایل ایمنــی برایشــان 
ــا  ــا بیــان اینکــه ب ــد. وی ب ــده آســیب می بینن غیرممکــن اســت؛ بنابرایــن از ایــن پدی
ــد  ــزان تولی ــی می شــد می ــه بارندگی هــای خــوب در ســال  جــاری پیــش بین توجــه ب
عســل بیــن ۲۰ تــا ۳۰ درصــد افزایــش داشــته باشــد، افــزود: درحــال حاضــر بــا توجــه 

بــه شــرایط پیــش آمــده، نمی دانیــم وضعیــت بــه چــه شــکل خواهــد بــود.

اگرچــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ســال گذشــته جایــگاه چهارمــی دنیا 
در تولیــد ســیمان را بــرای ایــران پیش بینــی کــرده بــود، امــا رییــس شــرکت 
ــدی  ــت ۱۲ درص ــا اف ــی و ب ــت را بحران ــن صنع ــت ای ــران وضعی ــیمان ته س
تولیــد توصیــف می کنــد و حتــی عرضــه آن در بــورس کاال را چنــدان راهگشــا 
ــه در دوران  ــیمان چ ــه س ــان اینک ــا بی ــک ب ــد اتاب ــید محم ــد. س نمی دان
 رونــق و چــه در رکــود دچــار زیــان شــد، گفــت: در دوره رونــق وزیــر صنعــت

کارخانه هــای ســیمان را بــه تعزیــرات فرســتاد و جلــوی افزایــش قیمت هــا 
ــبد  ــیمان از س ــد س ــه ش ــم گفت ــود ه ــر در دوره رک ــرف دیگ ــت. از ط را گرف
خــارج اســت و دولــت بــا آن کاری نــدارد؛ ایــن در حالــی بــود کــه اختیــارات 
 را بــه انجمــن بازنگردانــد و در عمــل مــا در دوره رونــق قربانــی شــدیم 
و نتوانســتیم از وام هــای ســاخت و توســعه صنعــت را اســتفاده کنیــم. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــد. وی در ادام ــی نش ــچ کمک ــود هی ــن در دوره رک همچنی
ــت  ــت های دول ــاف سیاس ــارت برخ ــدن و تج ــت، مع ــه در وزارت صنع  اینک
ــت  ــرف دول ــته از ط ــرد: در گذش ــار ک ــود، اظه ــورد می ش ــا برخ ــا انجمن ه ب
ــود  ــذار شــده ب ــا واگ ــه انجمن ه ــی ب ــی و داخل ــازار صادرات ــم ب ــار تنظی اختی
 کــه ایــن اختیــار در ایــن دوره توســط وزیــر فعلــی تمدیــد نشــد و همیــن امــر 
و انحصــار تصمیم گیــری بــه صــورت دولتــی باعــث وضعیــت بحرانــی موجــود 
ــم  ــه تشــکل ها، علی رغ ــاد ب ــر اعتم ــی ب ــگاه مبتن ــر می رســد ن ــه نظ شــد. ب
ایــن کــه اعتمــاد در دولــت یازدهــم بــه عنــوان یــک اصــل اســت، در وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت بــه کلــی برعکــس بــود.

ــدی  ــای تولی ــی کارخانه ه ــه بعض ــان اینک ــا بی ــازار کار ب ــناس ب ــاری، کارش ــدهللا مخت عب
کشــور بــه نفس هــای آخــر نزدیــک شــده اند، گفــت: اگــر بــه داد شــهرک های صنعتــی 
ــان  ــیاری از کارفرمای ــرد: بس ــار ک ــاری اظه ــدهللا مخت ــوند. عب ــکونی می ش ــید، مس نرس
ــد و خــط  ــه کار بگیرن ــل ســرمایه خــود را در جــای دیگــری ب می توانســتند ســال ها قب
تولیــد کارخانــه راه انــدازی نکننــد؛ ولــی تولیــد را انتخــاب کردنــد و بــه مملکــت و کاالی 
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــا یک ــای م ــروز کارخانه ه ــه ام ــی ک ــد؛ در حال ــت دادن ــی اهمی مل

ــند.  ــود را می کش ــر خ ــای آخ ــده و نفس ه ــل ش ــته و تعطی ورشکس
ــار  ــل کار در کن ــه از مح ــانی ک ــروی کار و کس ــه نی ــا ب ــته کارفرم ــه داد: در گذش وی ادام
او نــان می بردنــد، بهــا مــی داد؛ امــا امــروز ایــن مســایل فرامــوش شــده و تنهــا 
ــازار  ــناس ب ــن کارش ــود. ای ــا داده می ش ــه آن به ــه ب ــت ک ــی اس ــود و منفعت طلب س
ــروش،  ــر و ف ــی واحــد تعمی ــد، یعن ــه »ارج« کار می کن ــی کارخان ــرد: وقت ــح ک کار تصری
خدمــات پــس از فــروش و عرضــه قطعــات یدکــی آن هــم مشــغول کار اســت و 
وقتــی از نفــس می افتــد، مجموعه هــای وابســته بــه آن هــم تعطیــل می شــود. 
ــه  ــا ب ــون داریــم، حفــظ کنیــم ت ــا بیــان اینکــه بایــد شــغل هایی کــه هم اکن مختــاری ب
ــازده   تعــداد بیــکاران کشــور اضافــه نشــود، خاطرنشــان کــرد: در گذشــته وام هــای زودب
را بــرای حمایــت از کارگاه هــا پرداخــت کردیــم؛ ولــی بــه جــای تولیــد از جــای دیگــری 
ســردرآورد و چــون شــیوه اجــرای طــرح غلــط بــود، وارد بســاز بفروشــی و بازارهــای داللی 
شــد. ایــن فعــال کارگــری در پایــان پیشــنهاد داد: دولــت ســند زمین هــا و کارخانه هــای 
تولیــدی را بــه نــام افــراد صــادر نکنــد؛ بلکــه تنهــا بــه تولیــد اختصــاص بدهــد تــا فکــر 

فــروش کارخانــه و اخــراج کارگــران بــه ســر کســی نزنــد و تولیــد متوقــف نشــود.

احتمال کاهش تولید عسل در سال  جاری

ییات قرارداد بویینگ و ایران ز از جز ویتر گزارش ر
ــت  وخ ــد فر ــران خواه ــه ای ــارد دالر را ب زش 17.58 میلی ــه ار ــا ب ــگ 80 هواپیم ــه بویین ــزارش داد ک ــات آگاه گ ــل از مقام ــه نق ز ب ــر ویت  ر

و 29 هواپیمای دیگر را نیز اجاره می دهد.

در قاب تصویر

داد شهرک های صنعتی درآمدافت ۱۲ درصدی تولید سیمان

کوتاه از اقتصاد

قیمت برق، واقعی می شود
۱۰ ماموریــت جدیــد توانیــر بــه قائم مقــام ایــن 
مجموعــه ابــاغ شــد کــه واقعی ســازی قیمــت 
شــده  تعییــن  مهم ترین هــای  از  یکــی  بــرق، 
اســت. آرش کــردی، مدیــر عامــل توانیــر بــا صــدور 
حکمــی، داوود منظــور را بــه عنــوان قائم مقــام 
جدیــد توانیــر منصــوب و ۱۰ ماموریــت جدیــد 
ایــن  بــر  ابــاغ کــرد.  را  توانیــر  فعالیت هــای 
ــای  ــاش جهــت ارتق ــن و ت اســاس بررســی، تعیی
ــن  ــرق، بررســی و تعیی ــگاه اقتصــاد صنعــت ب جای
ــت  ــی مناســب صنع ــع مال ــن مناب ــای تعیی مدل ه
بــرق و مطالعــه و پیاده ســازی مدیریــت بهینــه 
صنعــت  در  هزینــه  مراکــز  )تعییــن  نقدینگــی 
مدیریــت کاهــش  مدل هــای  تعییــن  و   بــرق 
ــت  ــن صنع ــب ای ــای مناس ــازی هزینه ه و بهینه س
ســاماندهی امــور مالیاتــی مرتبــط بــا صنعــت بــرق 
ــرای  ــن شــده ب ــای تعیی ــه ماموریت ه و...( از جمل

ــه شــمار مــی رود. ــر ب قائم مقــام توانی

تاثیر کاهش سود بانکی 
بر آبادانی مسکن

ــت:  ــکن گف ــناس مس ــی ، کارش ــدی ماف محمدمه
برعکــس افزایــش وام کــه تاثیــر چندانــی بــر رونــق 
ــرخ ســود بانکــی  مســکن ایجــاد نکــرد، کاهــش ن
ــد مســکن را از رکــود خــارج  ــه ۱۵ درصــد می توان ب
کنــد کــه البتــه زمان بــر خواهــد بــود. محمدمهــدی 
مافــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار کــرد: 
ــه ۱۵  ــی ب ــرخ ســود ســپرده گذاری بانک کاهــش ن
ــت؛  ــی نیس ــا کاف ــت، ام ــی اس ــاق خوب ــد اتف درص
چــرا کــه هنــوز نــرخ بهــره اوراق مشــارکت و اوراقــی 
ــد، حــدود ۲۰ درصــد اســت  ــی دارن ــه ســود ثابت ک
کــه چالشــی بــرای سیاســت خــروج از رکــود 
ــت  ــزود: دول ــود. وی اف ــوب می ش ــاد محس اقتص
 بایــد قبــل از کاهــش ســود بانکــی، نقدینگــی 
ــدام  ــن اق ــدادن ای ــام ن ــه انج ــرد ک ــذب می ک را ج
ــی  ــذب نقدینگ ــی آورد. ج ــار م ــه ب ــی را ب معضات
راهکارهــای بســیاری دارد کــه یکــی از آن هــا فروش 
ــازات  ــل امتی ــادی، مث ــادی و غیرم ســرمایه های م
ــان  ــا بی ــن کارشــناس مســکن ب ــت اســت. ای دول
ــه  ــث ب ــوع، بح ــال وق ــوب در ح ــاق خ ــه اتف اینک
جریــان افتــادن ۱۷ هــزار پــروژه نیمه تمــام بــه 
ارزش ۷۰۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت، ادامــه 
داد: خوشــبختانه دولــت بــا هماهنگــی بخــش 
ــون  ــرح قان ــردن ط ــی ک ــال نهای ــی در ح خصوص
بــه  دولتــی  نیمه تمــام  پروژه هــای  واگــذاری 
ــت  ــرار اس ــه ق ــه البت ــت ک ــی اس ــش خصوص بخ
اشــتباهات گذشــته کــه در بحــث خصوصی ســازی 
اتفــاق افتــاد و تجربــه نــاکام خصوصی ســازی 
ــه  ــود. ب ــته ش ــار گذاش ــر کن ــال اخی در ۱۷-۱۸ س
گفتــه  مافــی، عملیاتــی شــدن تنهــا ۲۵ درصــد 
هــزار   ۷۰۰ می توانــد  نیمه تمــام  پروژه هــای  از 

ــد. ــاد کن ــغلی ایج ــت ش فرص

بزرگ ترین بدهکار بانکی 
بدهکارتر شد

ــن  ــت بزرگ تری ــی، دول ــران دولت ــان مدی ــه اذع ب
بدهــکار بانکــی اســت؛ بدهــکاری کــه تاکنون مســیر 
ــه اجــرا  ــه مرحل ــب بانک هــا ب ــرای طل تســویه ای ب
ــده آن  ــرح ش ــنهادات مط ــی پیش ــانده و حت نرس
ــن بســت خــورده اســت.  ــه ب ــز ب ــن رابطــه نی در ای
آخریــن ترازنامــه ای کــه بانــک مرکــزی از بانک هــا 
منتشــر کــرده نشــان می دهــد کــه بدهــی بخــش 
ــان  ــارد توم ــا ۱۲۱ هــزار میلی ــا ت ــه بانک ه ــی ب دولت
ــد  ــا رش ــه و ب ــش رفت ــال ۱۳۹۴ پی ــای س ــا انته ت
حــدود ۱۷ درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه ســال 
همــراه اســت. ایــن بدهــی از ســال ۱۳۹۰ تــا پایــان 
ــال  ــان و از س ــارد توم ــزار میلی ــدود ۸۰ ه ۱۳۹۴ ح
ــزار  ــر ۴۵ ه ــغ ب ــل بال ــال قب ــان س ــا پای ۱۳۹۲ ت
ــه  ــر ب ــش داشــته اســت. اگ ــان افزای ــارد توم میلی
ــش  ــزان بی ــا، می ــه بانک ه ــت ب ــی دول ــغ بده مبل
از ۲۶ هــزار میلیــاردی بدهــی آن بــه بانــک مرکــزی 
نیــز اضافــه شــود، در مجمــوع بــه حــدود ۱۵۰ هــزار 
میلیــارد تومــان می رســد؛ رقمــی کــه موجــب 
ــا  ــع بانک ه ــده ای از مناب ــش عم ــدن بخ ــل ش قف
و ایجــاد تنگنــای اعتبــاری بــرای آن هــا بــه منظــور 
ــده  ــادی ش ــای اقتص ــه بخش ه ــیهات دهی ب تس

اســت.

فاکتور فروش خودرو 
شفاف می شود

خودروســازان  جدیــد،  قانونــی   براســاس 
و واردکننــدگان خــودرو ملــزم شــدند جزییــات 
قیمتــی خــودروی عرضــه شــده را در فاکتــور فروش 
آن قیــد کنند. در شــرایطی که کارشناســان در فضای 
پســابرجام خواســتار کاهــش قیمــت خودروهــای 
داخلــی و وارداتــی هســتند، براســاس یــک قانــون 
جدیــد، فاکتــور فــروش خودروهــا نیــز بایــد شــفاف 
آیین نامــه  اصاحیــه  در  زمینــه  ایــن  در  شــود. 
اجرایــی قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
ــودرو  ــدگان خ ــه عرضه کنن ــده ک ــد ش ــودرو تاکی خ
بایــد جزییــات قیمــت تمــام شــده و فــروش 
محصــوالت خــود را بــرای آگاهــی خریــداران، اعــام 
کننــد. در مــاده ۱۰ ایــن قانــون در ایــن رابطــه قیــد 
شــده اســت: »عرضه کننــده خــودرو موظــف اســت 
ــا  ــراه ب ــروش هم ــاب ف ــروش و صورتحس ــند ف س
درج تفکیکــی اقــام تشــکیل دهنــده بهــای خــودرو 
ــماره گذاری ــای ش ــص، هزینه ه ــای خال ــامل به  ش

ــه  ــوارد مربوط ــایر م ــات و س ــوارض، مالی ــه، ع  بیم
بــه مصرف کننــده  تحویــل خــودرو  زمــان  در  را 
ــون  ــی قان ــه اجرای ــه آیین نام ــد.« اصاحی ــه کن ارای
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان خــودرو، چنــدی 
ــه  ــوری ب ــاون اول رییس جمه ــوی مع ــش از س پی
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و شــرکت های 
تولیــد و واردکننــده خــودرو ابــاغ و اجــرای آن آغــاز 

شــد.

حتما بخوانید!
3تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب شنبـــــه  5 تیرماه 1395

ـــمـــاره 187 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قيمت روز خودروهای داخلی:

۲9 میلیون و 7۰۰ هزار 
تومان

۲9 میلیون و 8۰۰ هزار 
سمند EF7تومان

35 میلیون و ۶۰۰ هزار 
پژو پارس سالتومان

3۶ میلیون و 9۰۰ هزار 
پژو ۲۰۶ تیپ 5تومان

3۲ میلیون و 8۰۰ هزار 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲تومان

 37 میلیون و ۴۰۰ هزار
پژو V8 ۲۰۶ تومان

51 میلیون و ۴۰۰ هزار 
ام وی ام 55۰تومان

پژو ۴۰5

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان خبر داد:

سرویس دهی رایگان ۲۵0 دستگاه اتوبوس در شب های قدر
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مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی چهارمحــال 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه و اقدام ــاری توج و بختی
در مناطــق کمتــر توســعه یافته را آن هــم بــا راه انــدازی 
طرح هــای صنعتــی و اقتصــادی مناســب، گامــی مؤثــر 

در جهــت رونــق اشــتغال، تولیــد مانــدگار دانســت.
  توانمندی های فنی

 بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، بــه نقــل از شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان، علیرضــا شــفیع زاده 
در بازدیــد از شــهرک صنعتــی تیشــنیز و تعــدادی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتقر در آن ب ــی مس از واحدهــای صنعت
ــر توســعه یافته  توانمندی هــای موجــود در مناطــق کمت
شــاهد  اســتان  ســطح  در  کــرد:  خاطرنشــان 
توانمندی هــای فنــی در مناطــق مختلــف هســتیم کــه 
امیدواریــم بــا رویکــرد حمایتــی بتوانیــم در قالــب 
طــرح هدفمنــد، از مهــارت افــراد در مناطــق کمتــر 
ــتغال  ــرد اش ــا رویک ــد ب ــر تولی ــاوه ب ــعه یافته، ع توس

ــم. ــت کنی ــدار حمای پای
  شعار سال

اینکــه کلیــد  و  ســال  شــعار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
افــزود:  اســت،  شــعار  ایــن  همــگان  راهگشــای 
اقتصــاد مقاومتــی، به ویــژه در مناطــق محــروم بــا 

همــکاری دســتگاه های اجرایــی و بانک هــا عــاوه 
بــر تولیــد در اشــتغال نیــز مؤثــر اســت و موجــب 
جلوگیــری از مهاجــرت می شــود؛ زیــرا تغییــر رویکــرد 
ــدگاری ــل مان ــی از عل ــق یک ــن مناط ــادی در ای  اقتص

 است.
 نبود منابع مالی

ــهرک  ــد در ش ــع درآم ــه منب ــان اینک ــا بی ــفیع زاده ب ش
ــت  ــوان گف ــدود و می ت ــیار مح ــنیز بس ــی تیش صنعت

قراردادهــای  تعــداد  تصریــح کــرد:   اســت،  صفــر 
ــه  ــرارداد و ب ــی، 31 ق ــهرک صنعت ــن ش ــده در ای منعق
ــرارداد آن  ــون 11 ق ــه تاکن ــار اســت ک مســاحت 7 هکت
ــر و  ــمی 120 نف ــتغال اس ــا اش ــرداری ب ــه بهره ب پروان
ــذ  ــال،؛ اخ ــارد ری ــذاری 777 میلی ــرمایه گ ــزان س می
نموده انــد. وی ادامــه داد: ایــن شــهرک صنعتــی از 
امکانــات زیربنایــی کامــل اعــم از آب، بــرق، گاز، تلفــن 
ــود  ــا وجــود نب ــا ب ــت و همــراه برخــوردار اســت؛ ام ثاب

منابــع مالــی اختصــاص یافتــه درخصــوص ایــن 
شــهرک صنعتــی، ایــن شــرکت درصــدد اســت بعضــی 
از زیرســاخت ها - ماننــد اجــرای پــروژه جــداول معابــر 
 آن را کــه در حــال اجراســت - و تکمیــل و زیباســازی 

را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
 رفع بعضی موانع

ــده  ــدار کــه نماین ــن دی ــی اســت در بخشــی از ای گفتن
فرمانــدار شهرســتان کیــار نیــز حضــور داشــت، جمعــی 
از نماینــدگان واحدهــای صنعتــی شــهرک صنعتــی 
 تیشــنیز دربــاره مشــکاتی از قبیــل قطعــی بــرق 
 نبــود کنتــور آب مجــزا بــرای هــر واحــد صنعتــی
ــام  ــی، ورود احش ــهرک صنعت ــن ش ــاح ورودی ای اص
ــه بیــان نظــرات و پیشــنهادات خــود  ــه آن، ب محلــی ب
ــا بررســی های میدانــی مــوارد مذکــور  پرداختنــد کــه ب
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی چهارمحــال 
ــاعد داد  ــول مس ــی ق ــاذ تصمیمات ــا اتخ ــاری ب و بختی
ــاره رفــع بعضــی موانــع پیــش رو توســط ایــن  ــا درب ت
شــرکت و نیــز پیگیــری بعضــی دیگــر از ایــن مشــکات 
ــتگاه های  ــر دس ــا دیگ ــات ب ــزاری جلس ــق برگ از طری
ــدام  ــک اق ــده نزدی ــی در آین ــی متول ــی و نظارت اجرای

شــود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری:

راه اندازی طرح های صنعتی، گامی مؤثر در جهت رونق اشتغال است

ــان  ــهر اصفه ــی ش ــی – اجتماع ــی فرهنگ ــه مهندس نقش
ــه  ــه و ب ــر اســاس متقضیــات فرهنگــی هــر منطقــه تهی ب
ــات  ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــاغ شــد. ب ــه اب مناطــق 15 گان
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، بــا توجــه بــه تشــکیل 
معاونت هــای فرهنگــی در مناطــق 15 گانــه و تقســیم کاری 

فعالیــت ســازمان فرهنگــی- تفریحــی و 
ــت فرهنگــی- اجتماعــی، الگــوی  معاون
اصفهــان  شــهر  فرهنگــی  مدیریــت 
ــه  ــرا ب ــرای اج ــس از آن ب ــن و پ تدوی
در  شــد.  ابــاغ  شــهرداری  مناطــق 
ــس  ــی، رئی ــر آذربایجان ــاره اصغ ــن ب ای
کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزش 
شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه یکــی از ســرفصل های کمیســیون 

ــازی  ــان تصویرس ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــی ش فرهنگ
و هدف گــذاری بــرای اجــرای برنامه هــای فرهنگــی در 
ســطح شــهر اصفهــان اســت، اظهــار کــرد: در ایــن راســتا 
نقشــه مهندســی فرهنگــی شــهر اصفهــان بــه عنــوان اولین 

ــر  ــن و ب ــهر تدوی ــورای ش ــی ش ــیون فرهنگ ــدام کمیس اق
ــارات و بودجه ریــزی فرهنگــی  اســاس آن تخصیــص اعتب
و اجتماعــی شــهر اصفهــان انجــام شــد. وی افــزود: بایــد 
توجــه داشــته باشــیم کــه در ســال های گذشــته تحصیــص 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــی ب ــی و اجتماع ــارات فرهنگ اعتب
ــن  ــده و در ای ــام می ش ــا انج اولویت ه
تغییــر خاصــی در وضعیــت  راســتا 
ــی شــهر مشــاهده  ــی و اجتماع فرهنگ
کمیســیون  رئیــس  اســت.  نشــده 
ــی و ورزش شــورای  ــی، اجتماع فرهنگ
اســامی شــهر اصفهــان بــا اشــاره 
ــی  ــی فرهنگ ــه مهندس ــه نقش ــه اینک ب
شــهر اصفهــان بــا انجــام کار پژوهشــی 
مســئوالن  نخبــگان،  منظــر  ســه  از 
و شــهروندان اولویت هــای فرهنگــی شــهر اصفهــان را 
ــان  ــه پای ــن نقش ــرد: ای ــه ک ــت، اضاف ــرده اس ــف ک تعری
 ســال 94 بــرای اجــرا بــه شــهرداری اصفهــان ابــاغ 

شده است. 

عضو شورای شهر اصفهان خبر داد:
نقشه مهندسی فرهنگی شهر اصفهان ابالغ شد

 دکتــر مهــدی کرباســیان، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت و رییــس هیئــت عامــل ایمیــدرو بــه همــراه مهنــدس 
ــی  ــواد معدن ــد م ــه و تولی ــرکت تهی ــل ش ــر عام ــری مدی جعف
ــران و جمعــی از مســئوالن شهرســتان شاهین شــهر و میمــه  ای
ــای  ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــد کردن ــه بازدی ــای موت ــع ط از مجتم

ــط عمومــی مجتمــع  ــل از رواب ــه نق وطــن ب
مدیــر  کرباســیان،  دکتــر  موتــه،  طــای 
ــحالی  ــراز خوش ــن اب ــدرو ضم ــل ایمی عام
ــرای  ــه ب ــای موت ــع ط ــور در مجتم از حض
نخســتین بــار اظهــار داشــت: بــا توضیحــات 
ــاهد  ــه ش ــت ک ــخص اس ــده، مش ــه ش ارای
افزایــش راندمــان در ایــن بنــگاه اقتصــادی 
ــت  ــنودی اس ــای خش ــن ج ــه ای ــم ک بودی
بــرای مجموعــه صنعــت، معــدن و تجــارت. 

کرباســیان کاهــش زمــان تعمیــرات را مهــم خوانــد و افــزود: پــر 
مســلم اســت کــه بهــره وری نیــروی انســانی از جملــه مــواردی 
ــه آن توجــه داشــته  ــد ب ــر ســازمان بای ــت ه ــه مدیری اســت ک
ــه  ــش هزین ــن کاه ــر و همچنی ــاعات تعمی ــش س ــد. کاه باش

ــره وری ســازمان  ــش به ــد در رشــد و افزای ــام شــده، می توان تم
ــر  ــادن خب ــه مع ــژه ســازمان ب ــگاه وی ــذار باشــد. وی از ن تاثیرگ
 داد و افــزود: بــا توجــه بــه معدن کاری هــای انجــام شــده 
ــار معــدن کاری ــط زیســت در کن ــب محی ــز از تخری  و عــدم گری
طــرح مجتمــع طــای موتــه جهــت بازســازی معــادن، یکــی از 
ــا اجــرای  ــه ب ــی اســت ک ــن نمونه های بهتری
بازســازی  در  مهــم  گامــی  می تــوان  آن 
ــه  ــن برنام ــت. در ای ــت برداش ــط زیس محی
کــه بــا افتتــاح گلخانــه مجتمــع طــای موته 
آغــاز شــد، طــاالری، مدیــر عامــل مجتمــع با 
اشــاره بــه اقدامــات زیســت محیطی طــای 
موتــه گفــت: ایــن گلخانــه جهــت شناســایی 
ــتم  ــازی اکوسیس ــی و بازس ــای گیاه گونه ه
ایــن مجموعــه، طراحــی و احــداث شــده کــه 
در آن بــا مطالعــه روی گونه هــای گیاهــی قابــل رشــد در منطقــه 
ــا وجــود کمبــود، گیاهــان شــاخص شناســایی و اقــدام  و نیــز ب
 بــه تولیــد نهــال شــده تــا بــا کاشــت در محیــط پیرامــون، معــدن 

و سد باطله قدیم این مجتمع بازسازی شود.

کشف سومین ژن بیماران 
نقص ایمنی اولیه در اصفهان

رییــس هیئــت مدیــره خیریــه بیمــاران نقــص ایمنــی اولیــه 
گفــت: تاکنــون دو ژن جدیــد از بیمــاران نقــص ایمنــی اولیــه 
ــد  ــی جدی ــتا در پژوهش ــن راس ــه در همی ــده ک ــف ش کش
ســومین ژن از ایــن بیمــاران نیــز کشــف شــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی انجمــن خیریــه بیمــاران نقــص ایمنــی اولیــه 
حضــرت صدیقــه طاهــره)س(، رؤیــا شــرکت اظهــار داشــت: 
مرکــز تحقیقــات نقــص ایمنــی اولیــه از ســال 92 فعالیــت 
ــاز  ــان آغ ــوم پزشــکی اصفه ــر دانشــگاه عل ــر نظ خــود را زی
کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه از 10 ســال قبــل ایــن مرکــز 
ــه  ــی اولی ــص ایمن ــاران نق ــی بیم ــد پژوهش ــب واح در قال
ــا هــدف  فعالیــت می کــرد. وی بیــان داشــت: ایــن مرکــز ب
کمــک در راه تشــخیص بهتــر و درمــان بیمــاران نقــص ایمنی 
اولیــه شــکل گرفــت و تاکنــون در ایــن مســیر فعالیــت کــرده 
ــای  ــر همکاره ــال حاض ــرد: در ح ــام ک ــرکت اع ــت. ش اس
ــخیص ژن  ــت تش ــان در جه ــی جه ــز علم ــا مراک ــادی ب زی
بیمــاران نقــص ایمنــی اولیــه انجــام دادیــم کــه از آن جملــه 
 می تــوان بــه مرکــز علمــی در فرانســه، آلمــان، ســوئد 
و هلنــد اشــاره کــرد. وی بیــان کــرد: ارتباطاتــی کــه بــا آلمــان 
ــد از بیمــاران نقــص  ــه کشــف دو ژن جدی داشــتیم منجــر ب
ایمنــی اولیــه شــد کــه اخیــرا هــم یــک ژن جدیــد دیگــر بــا 

همــکاری کشــور فرانســه کشــف شــد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:
بتن ریزی بزرگ ترین دهانه پل ۲۵ آبان 

طی ۲۳ ساعت انجام شد
گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  شــهری  عمــران  معــاون 
آبــان طــی 23  پــل 25  دهانــه  بزرگ تریــن  بتن ریــزی 
ســاعت و بــا همــکاری 200 نفــر بــا موفقیــت انجــام شــد. بــه 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان ایــرج 
ــی از  ــه یک ــان ک ــل 25 آب ــزی پ ــرد: بتن ری ــار ک ــر اظه مظف
ــا حجــم  بزرگ تریــن پل هــای شــهری محســوب می شــود ب
3 هــزار متــر مکعــب و در ســه مرحلــه انجــام شــد. بیشــترین 
حجــم ایــن بتن ریــزی بــه مقــدار یک هــزار و 800 متــر 
مکعــب طــی 23 ســاعت بــه طــور مســتمر و با تــاش 200 نفر 
صــورت گرفــت. معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان 
تصریــح کــرد: ایــن عملیــات بــا دقــت و رعایــت اصــول فنــی 
در بتن ریــزی و بــا تنظیــم ســرعت بتن ریــزی بــرای کاهــش 
ــا  ــد. وی ب ــام ش ــدی انج ــه قالب بن ــی ب ــیب های احتمال آس
ــان ــه اینکــه پــروژه پــل تقاطــع غیرهمســطح 25 آب  اشــاره ب

ــهر  ــطح ش ــه در س ــت ک ــی اس ــن پروژه های ــی از فنی تری یک
ــی  ــوع بتن ــل از ن ــن پ ــان اجــرا می شــود، ادامــه داد: ای اصفه
 پیش تنیــده اســت، بــه صــورت درجاریــز اجــرا می شــود 
ــترین  ــه بیش ــت ک ــر اس ــه آن ۶4 مت ــن دهان      و بزرگ تری

ــد. ــاب می آی ــه حس ــهری ب ــای ش ــه در پل ه ــول دهان ط

اخبار کوتاه 

 استاندار کرمان خبر داد:
کاهش ۳0 درصدی ناامنی در کرمان

اســتاندار کرمــان از کاهــش 30 درصــدی ناامنــی در ســطح 
ــر داد و خاطرنشــان کــرد:  ــاه گذشــته خب اســتان طــی 3 م
ــب  ــان مناس ــتان کرم ــی در اس ــاع امنیت ــبختانه اوض خوش

ــدارد.  اســت و مشــکل حــادی وجــود ن
علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا مجمــع نماینــدگان اســتان 
ــی و توســعه ای در  ــال کــردن سیاســت اعتدال کرمــان از دنب
قالــب مثلــث توســعه اقتصــادی در اســتان کرمــان خبــر داد 
ــا قــدرت دنبــال خواهیــم کــرد  و افــزود: ایــن سیاســت را ب
و معتقــد هســتیم کــه نقــش ائمــه جمعــه بایــد در فرهنــگ 
ــاره  ــا اش ــینی ب ــد. رزم حس ــگ باش ــی پررن ــاد مقاومت اقتص
ــب اقتصــاد  ــروژه در اســتان کرمــان در قال ــه اینکــه 3۶0 پ ب
ــوع  ــن مجم ــت: از ای ــت، گف ــده اس ــنهاد ش ــی پیش  مقاومت
85 پــروژه دولتــی و ملــی و 2۶0 پــروژه هــم اســتانی اســت 
ــزان  ــده و می ــا درآم ــرح نوپ ــب ط ــا در قال ــه آن ه ــه هم ک
بودجــه و منابــع بــه تفکیــک شهرســتانی مشــخص اســت.

یزد رتبه پنجم کاهش تلفات جاده ای
مدیــر گــروه ســامت در حــوادث و بایــای دانشــگاه علــوم 
ــی  ــدی فوت ــش 8 درص ــه کاه ــاره ب ــا اش ــزد ب ــکی ی پزش
ــه 5 کشــوری در  ــرد: رتب ــام ک ــزد، اع ــات جــاده ای ی تصادف
حــوزه کاهــش تلفــات جــاده ای بــه اســتان یــزد اختصــاص 

یافــت.
 حســن جان فــدا بــا اشــاره بــه اینکــه طــی 10 ســال 
ــر در  ــش از 500 نف ــاالنه بی ــنوات، س ــی س ــر، در بعض اخی
ــرد:  ــار ک ــد،  اظه ــان باخته ان ــتان ج ــاده ای اس ــات ج تصادف
ــال  ــاه س ــرعت از تیرم ــرل س ــای کنت ــب دوربین ه ــا نص ب
 گذشــته، آمــار فوت شــدگان در تصادفــات دورن شــهری 

و برون شهری استان کاهش یافته است.

جزیره ای عمل کردن مدیران 
به زیان مردم است

نماینــده مــردم شــهرضا در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
بایــد حلقه هــای مدیریتــی در شهرســتان شــکل گیــرد؛ زیــرا 

جزیــره ای عمــل کــردن مدیــران بــه زیــان مــردم اســت. 
ســمیه محمــودی در جلســه شــورای اداری شهرســتان 
فرصــت  شــهرضا،  دانشــگاه های  کــرد:  اظهــار  شــهرضا 
ــق و پژوهــش درخصــوص معضــات  ــرای تحقی مناســبی ب
اجتماعــی و ارایــه راهکارهــای مناســب در ایــن خصــوص در 

اختیــار مســئوالن قــرار می دهنــد. 
وی بــا اشــاره بــه دیــدار اخیــر نماینــدگان مجلــس دهــم بــا 
رهبــر انقــاب گفــت: ایشــان در ایــن دیــدار بــر لــزوم نظــارت 
ــران  ــت مدی ــن و فعالی ــرای قوانی ــد اج ــر رون ــدگان ب نماین
در بخش هــای مختلــف تاکیــد کردنــد و از ایــن جهــت 
بازدیــد ســرزده از ادارات شهرســتان نیــز در دســتور کار قــرار 

می گیــرد.

اخبار کوتاه 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک شهرستان فالورجان قسمتی از امالک بخش 9 
ثبت اصفهان

پیرو آگهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال 1394 و بموجب ماده 14 قانون ثبت 
تحدید رقبات زیر واقعات در :

اول : ابنیه و اماک واقع در زازران 12 اصلی و فرعی زیر :
892 فرعی : آقای غامحسین صفری دشتچی  فرزند صادق ششدانگ  قسمتی 
تاریخ  مربع  متر   21/31 بمساحت  بوده  جوی  محل  قبًا  که  بابخانه   یک  از 

 1395/4/30
دوم: ابنیه و اماک واقع در فاورجان 15 اصلی و فروعات زیر :

547 فرعی : آقای محمدصادق اله دادیان  فرزند براتعلی ششدانگ  یک بابخانه 
منتزع شده از پاک اصلی  بمساحت 214/38 متر مربع  تاریخ 1395/4/31

ملی  بشماره  و   429709 ثبت  شماره  اقتصاد  مهر  بانک   : فرعی   2492   
از  شده  منتزع  بانک  ساختمان  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ   1032082181۶

پاک 528 فرعی  بمساحت 3/35 متر مربع  تاریخ 1395/5/2ساعت 9
ملی  بشماره  و   429709 ثبت  شماره  اقتصاد  مهر  بانک   : فرعی   2493
از  شده  منتزع  بانک  ساختمان  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ   1032082181۶

پاک 530 فرعی  بمساحت 7/89 متر مربع  تاریخ 1395/5/2 ساعت 9/30
سوم: ابنیه و اماک واقع در مینادشت 430 اصلی و فرعی زیر : 

یک  اله ششدانگ  فیض  فرزند  زفره  زاده  قربانعلی شفیع  آقای   : فرعی   1282
تاریخ  مربع  متر   175/33 بمساحت  فرعی   315 پاک  از  شده  منتزع  بابخانه 

 1395/5/3
چهارم: ابنیه و اماک واقع در فرتخون 534 اصلی و فرعی زیر : 

590 فرعی : خانم فاطمه محمدی فرتخونی فرزند هاشم  ششدانگ یک بابخانه 
تاریخ  مربع  متر   111/75 بمساحت  فرعی   590 پاک  از  شده  منتزع  مغازه  و 

1395/5/4
 پنجم: ابنیه و اماک واقع در اراضی شمس آباد ۶90 اصلی و فرعی زیر : 

18 فرعی : آقای محمد ابراهیم خسرویان چم پیری فرزند رحیم  ششدانگ یک 
تاریخ  مربع  متر   1342/84 بمساحت  اصلی  شماره  از  شده  مجزی  باب کارگاه 

1395/5/5
بترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 
و  روز  در  میشود که  اعام  مجاورین  و  اماک  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده 
یا  اماک  صاحبان  از  یک  هر  چنانچه  بهمرسانند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت 
قانون   15 ماده  نباشند مطابق  تعیین حدود حاضر  در موقع  آنها  قانونی  نماینده 
مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد 

اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک که در موقع مقرر 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مقررات  مطابق  نبودند  حاضر 
تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع 

ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./
تاریخ انتشار 1395/4/5                                              

  رئیس اداره ثبت فاورجان                                                                               
   اکبر پورمقدم  

آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ   2 تسلیم  با  به ششدانگ   نسبت  فرزند محمد  بخت   نیک  ابراهیم  چون 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 173 
اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ یکباب خانه پاک 
15190/1۶732 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۶85025 که در 
نامبرده  نام   به  73 خروجی  دفتر   378 به صفحه  254 که  دفتر   154 صفحه 
اماک  دفتر  طبق گواهی  و  تسلیم گردیده  و  صادر  و  ثبت  سابقه  داشته  سابقه 
انگاری سند  علت سهل  به  باشد.  نمی  وثیقه  در  و  نشده  انجام  دیگری  معامله 

مالکیت مفقود گردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است با 
قید به اینکه ششدانگ طی سند 2۶99 مورخ 93/4/24 دفتر خانه 273 اصفهان 
در رهن بانک ملی بود که موضوع پرسش و بانک طی نامه 243 مورخ 95/3/29 
با صدور سند المثنی موافقت نمود  طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
از  به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد  این آگهی ذکر شده ( نسبت  در 
تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 

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

9454/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده
گواهی  حصروراثت

و  شهادتنامه   باستناد   72۶ شماره  بشناسنامه  سهلوانی   شهرکی  خانم صغری 
95/552تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت  گواهی 
بندارتی    بابائی  مظفر  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این 
در  هنگام  در  وی  ورثه  و  گذشته  در   1395/3/۶ تاریخ  در   ۶ بشناسنامه شماره 
گذشت عبارتند از 1- مجید بابائی بندارتی  فرزند مظفر   شماره شناسنامه  21 
نسبت با متوفی فرزند  2- حمید بابائی بندارتی  فرزند مظفر  شماره شناسنامه 
شماره  مظفر   فرزند  بندارتی    بابائی  مهدی   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   39
بندارتی فرزند  بابائی  با متوفی فرزند 4- زهرا  شناسنامه 1100432973 نسبت 
بندارتی  بابائی  لیا   -5 فرزند   متوفی  با  نسبت   89 شناسنامه  شماره  مظفر  
فرزند  سهلوانی  شهرکی  صغرا   -۶ فرزند  متوفی  با  نسبت   5 شناسنامه  شماره 
رجبعلی شماره شناسنامه 72۶ نسبت با متوفی همسر   پس از تشریفات قانونی 
یا  اعتراضی دارد و  تا هرکسی هر  نماید  را یکمرتبه آگهی می  در خواست مزبور 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف 

شعبه اول خانواده و امور حسبی
گواهی  حصروراثت

آقای احمد رضا شیروانی  بشناسنامه شماره 2 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/554تقدیم این شورا نموده 
شماره  بشناسنامه  شیروانی    رجبعلی  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین 
در گذشت  هنگام  در  ورثه وی  و  در گذشته  تاریخ 1395/2/4  در   1110۶19332
عبارتند از 1- محسن شیروانی  فرزندرجبعلی    شماره شناسنامه  8 2- حسین 
شیروانی   فرزندرجبعلی   شماره شناسنامه 290 3- احمد رضا شیروانی    فرزند 
رجبعلی   شماره شناسنامه 2 4- محمد رضا شیروانی  فرزند رجبعلی  شماره 
شناسنامه 3  5- زهرا شیروانی فرزند رجبعلی  شماره شناسنامه 99 ۶- لیلی 
شیروانی  فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 3 7- فرحناز شیروانی فرزند رجبعلی 
شماره شناسنامه 1 8- آمنه شیروانی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 1712 9- 
طیبه شیروانی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 18 10- زینت وزیری وزیرآبادی 
فرزند نوروزعلی شماره شناسنامه 1   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و 

امور حسبی
گواهی  حصروراثت

خانم فاطمه نجفی ریا خونی  بشناسنامه شماره 1100۶04049 باستناد شهادتنامه  
95/539تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت  و گواهی 
ریا  نجفی  اله  حبیب  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این 
در  وی  ورثه  و  گذشته  در   1394/10/2۶ تاریخ  در   1 شماره  بشناسنامه  خونی  
هنگام در گذشت عبارتند از 1- خانم جعفری دینانی فرزند یداله ش ش 444 

3- فاطمه  اله ش ش 1100371974  2- محمد نجفی ریا خونی فرزند حبیب 
نجفی ریاخونی فرزند حبیب اله ش ش 1100۶04049    پس از تشریفات قانونی 
یا  اعتراضی دارد و  تا هرکسی هر  نماید  را یکمرتبه آگهی می  در خواست مزبور 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف 

شعبه اول خانواده و امور حسبی
آگهی ابالغ

9409980351001107شماره  پرونده:  9510100351003183شماره  اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941247 تاریخ تنظیم: 1395/04/01 خواهان / شاکی روزبه علی 
پور دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم فرشاد کارگر به خواسته تامین خواسته 
دادرسی   مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و  وجه چک  مطالبه  و 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 212 ارجاع و به کاسه  9409980351001107ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/05/24 و ساعت 13:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.شماره: 9598/م الف شعبه 10 دادگاه اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :مهران  نام خانوادگی زمانی  نام پدر : محمد شغل آزاد   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : میثم   نام خانوادگی : رام پناه  نام 
پدر : رضا  شغل : آزاد  نشانی محل اقامت : اصفهان : جاده مرق تابستان آباد 
آخر کوچه شبنم آخرین کارگاه درب سبز رنگ  محکوم به به موجب رای شماره 
قطعیت  اصفهان که  اختاف شهرستان  95/1/31 حوزه18 شورای حل  ۶5تاریخ 
چهارده  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته 
میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 93/10/10 لغایت 94/10/2۶ 
)زمان تخلیه ( و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و سی هزار ریال بابت هزینه 
 1394/9/2 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  های  
لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعام می 
گردد/   ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
یا  بگذارد  اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  روز  ده  علیه مکلف است ظرف  ، محکوم  شد 
و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام نماید.  شماره : 9395/ م الف دفتر 

شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

اطهر دادخواستی  در خصوص پرونده کاسه 950380 خواهان محمد رضا رفیع 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت رضا حبیب زاده  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   10:30 95/5/10ساعت  مورخ  روز.......  برای 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان 
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: 
9352/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 254/95 ش 18 خواهان علیرضا رادانان  دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه مبلغ ۶0/000/000 ریال بابت 2 فقره چک  به طرفیت رضا عشاقی 
– رضا عمو زیدی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 
95/۶/10 ساعت ۶ عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به 
پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل 
اختاف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
اتخاذ می شود.شماره: 9394/م الف مدیر دفتر شعبه  تلقی و تصمیم مقتضی 

18مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1350/94 خواهان سعید توانایی  دادخواستی مبنی 
برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  رو    قیدر  بهرام  به طرفیت  بر:مطالبه 
روز ............. مورخه 95/5/27 ساعت ۶ عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 
مراجعه  اصفهان  اختاف  .... شورای حل  اصفهان – شعبه  اختاف  شورای حل 
وقت  عدم حضور  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 9407/م الف 

مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی اباغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1353/94 خواهان سعید توانایی  دادخواستی مبنی 
برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  رو    قیدر  بهرام  به طرفیت  بر:مطالبه 
به  توجه  با  تعیین گردیده  عصر   ۶/15 ساعت   95/5/27 مورخه   ............. روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب 
پستی  57 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   –
اختاف  حل  شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختاف  حل  شورای   81۶575۶441
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: 
940۶/م الف مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  بخشیان    خانوادگی  نام  :سلیمان   نام 
مشخصات محکوم له: نام : اسد اله   نام خانوادگی : ابراهیمیان نشانی محل 
اقامت : اصفهان خ سید علی خان کوچه محمود آباد ، مجتمع کوثر بن مهر واحد 
کف  محکوم به به موجب رای شماره 40تاریخ 95/1/24 حوزه23 شورای حل 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است 
به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خط تلفن 322247۶8 به 
نام خواهان و پرداخت 420/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر شد و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا.    ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
دارایی خود  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند،  اجرائیه  اجرای مفاد  به 
 : را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام نماید.  شماره 
 9402/ م الف دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان

 اصفهان

حتما بخوانید!
خیز مجتمع طالی موته به سمت توسعه

شنبه 5 تیرماه 1395
ـــمـــاره 187 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

در بازدید مدیر عامل ایمیدرو از مجتمع طالی موته عنوان شد:
خیز مجتمع طالی موته به سمت توسعه



5فرهنگ و هنر شنبه   5 تیرماه 1395
ـــمـــاره 187 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
وداع با پورتراب

بــرای بســیاری از خانواده هــا ایــن 
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان 

ثبت نــام  اصلــی  دغدغــه  روزهــا 
فرزندانشــان در مــدارس اســت. بســیاری از خانواده هــا 
یــا  دولتــی  مــدارس  راهــی  دو  ســر  بــر  اکنــون 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــن بی ــد؛ در ای ــی مانده ان غیرانتفاع
شــانس  دولتــی،  مــدارس  ناامیدکننــده  امکانــات 
مــدارس غیرانتفاعــی بیشــتر اســت؛ مدارســی کــه 
بابــت آموزش هایــی فراتــر از آموزش هــای معمــول 
می کننــد  مجــاب  را  خانواده هــا  دولتــی،  مــدارس 
دســت رد بــه ســینه مــدارس دولتــی بزننــد و فرزنــدان 
ــود  ــر وج ــد. اگ ــام کنن ــدارس ثبت ن ــن م ــود را در ای خ
ــود  ــب ب ــروز عجی ــا دی ــدارس غیرانتفاعــی خــاص ت م
حــال مدارســی در کشــور وجــود دارنــد کــه جــای مــن 
و شــمای ایرانــی نیســت. البتــه اگــر شــما هــم ماننــد 
برخــی افــراد سرشــناس تابعیــت دوگانــه داشــته 

باشید، اوضاع کمی فرق می کند.
مدرسههاییبرایدوتابعیتیها

ــا  ــی کــه مــدارس برپ در طــول روزهــای ســال تحصیل
هســتند، اگــر گذرتــان بــه بعضــی ســفارتخانه ها افتــاده 
ــن  ــه ای ــد کــه ب ــی را دیده ای باشــد، حتمــا دانش آموزان
دانش آموزانــی  می کننــد.  آمــد  رفــت  و  مــدراس 
ــق پلیــس مدرســه  ــا تشــریفات خاصــی از طری ــه ب  ک
ــان رد می شــوند و بیشــتر  و پلیــس دیپلمــات از خیاب
آن هــا هــم اگــر بــا ســرویس مدرســه نیامــده باشــند 
بــا ماشــین هایی کــه پــاک سیاســی دارنــد، بــه 
اینجــا  در  کــه  ســوالی  می شــوند.  آورده  مدرســه 
ــوزان  ــن دانش آم ــه ای ــن اســت ک مطــرح می شــود ای
چــه ویژگی هایــی دارنــد کــه می تواننــد بــه ایــن 

ــر  ــگاه نخســت تصــور ب ــد؟ در ن ــدا کنن ــدارس راه پی م
 ایــن اســت کــه ایــن دانش آمــوزان بایــد فرزنــد ســفرا 
ــد از کنکاش هــای انجــام شــده  ــا بع و وزرا باشــند؛ ام
متوجــه شــدیم کــه عــاوه بــر ایــن افــراد، کســانی کــه 
دارای تابعیتــی غیــر از ایــران هســتند، یعنــی پاســپورت 
ــام در  ــد شــرایط ثبت ن ــم می توانن ــد ه ــی دارن غیرایران

ایــن مــدارس را داشــته باشــند.
هزینههایثبتنامی

ــوزان  ــن دانش آم ــاالنه ای ــام س ــه ثبت ن ــنیدن هزین ش
شــود.  ســیخ  تنتــان  بــر  مــو  می شــود  باعــث 

ــزار و 200  ــد 6 ه ــتان بای ــع دبس ــوزان مقط »دانش آم
یــورو پرداخــت کننــد و مقطــع راهنمایــی 7 هــزار و 700 
ــد  ــتید و نمی توانی ــوک هس ــوز در ش ــر هن ــورو.« اگ ی
ــان کار  ــد، برایت ــل کنی ــان تبدی ــه توم ــن مبلغ هــا را ب  ای
را ســاده می کنیــم؛ ایــن رقم هــا بــه ترتیــب بــه 
ــزار  ــون و 800 ه ــود 24 میلی ــان می ش ــان خودم توم

تومــان و 30 میلیــون و 800 هــزار تومــان!
راههایورودبهاینمدارس

در حــال حاضــر نمی تــوان گفــت خوشــبختانه یــا 
ــدای  ــان ابت ــا از هم ــی خانواده ه ــا برخ ــفانه، ام متاس

ــد  ــزی پیــش می رون ــن برنامه ری ــا ای بچــه دار شــدن ب
مــدارس  از  یکــی  در  را  فرزندشــان  بتواننــد  کــه 
ــکار  ــن راه ــه اصلی تری ــد ک ــام کنن ــفارتخانه ها ثبت ن س
ورود بــه ایــن مــدارس نیــز داشــتن تابعیــت غیرایرانــی 
بــه آب   را  بــرای همیــن خودشــان  بــود.   خواهــد 
ــت  ــن آرزو دس ــه ای ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــش می زنن و آت
یابنــد و بــه هــر قیمتــی، ایــن کار را انجــام می دهنــد. 
ــی  ــردی غیرایران ــا ف ــق ازدواج ب ــده ای از طری ــی ع حت

ــد.  ــال می کنن ــدف را دنب ــن ه ای
عــده ای دیگــر نیــز فرزنــد خــود را از همــان دوران 
کشــور  از  خــارج  بــه  تحصیــل  بــرای  دبســتان 
ــت  ــه دس ــریع تر ب ــت را س ــن تابعی ــا ای ــتند ت می فرس
اقشــار  البتــه  خانواده هــا  از  دســته  ایــن  آورنــد؛ 
معمولــی جامعه انــد و آن هــا را از بــزرگان سیاســی 

اقتصــادی و... جــدا کنیــد.
فرزندانسلبریتیها

ــینما و ورزش  ــتاره های س ــیاری از س ــا بس ــن روزه  ای
و ... وقتــی تصمیــم می گیرنــد بچــه دار شــوند، بــه هــر 
ــه  ــا فرزندشــان در آن ســوی مرزهــا ب ــد ت دری می زنن

دنیــا بیایــد.
ــق  ــه مطاب ــم ک ــه اشــاره کنی ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای  البت
 بــا قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران، اینکــه زن 
ــدام  ــان را در ک ــد فرزندش ــم بگیرن ــوهری تصمی و ش
کشــور بــه دنیــا آورنــد، مســئله ای شــخصی و خصوصی 
ــن  ــا را از چنی ــوان آن ه ــی نمی ت ــر قانون ــت و از نظ اس
اقداماتــی منــع کــرد؛ امــا نمی تــوان بــه ســادگی نیــز از 
ــه روز فراگیــر می شــود هــم  چنیــن پدیــده ای کــه روزب

گذشــت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

مدرسه های خاص برای آدم های خاص

ــر  ــاد پ ــل اقتص ــم مث ــگ ه ــد: فرهن ــرافیلی می گوی ــین اس حس
از آقــازاده شــده اســت و متاســفانه فرهنــگ مــا متولــی دلســوز 
ــه گرفتــن شــاعران  ــدارد. ایــن شــاعر، مســئوالن را دلیــل فاصل ن
ــا  ــت: در دوره م ــت و گف ــی دانس ــای مذهب ــان از مفهوم ه و جوان
ــای  ــاره باوره ــان درب ــه جوان ــد ک ــار می کنن ــوری رفت مســئوالن ط

ــا در  ــده اند؛ نه تنه ــت ش ــدری سس ــی ق دین
شــعر، بلکــه در پوشــش هــم بــه نحله هایــی 
دســت زدنــد کــه از دیــن، ایمــان و باورهــای 
در  او  ایجــاد می شــود.  فاصلــه  اعتقــادی 
ادامــه افــزود: گاهــی حتــی بعضــی از اشــعار 
ــه جــای باورهــای دینــی  را می خوانیــم کــه ب

شــعر  در  می دهــد.  رواج  را  تن بارگــی 
کاســیک همیشــه شــاهد تجلــی ایمــان 
بودیــم؛ امــا در حــال حاضــر برخــی شــاعران 
گرفته انــد.از  فاصلــه  مفاهیــم  ایــن  از 

ــد  ــن نشــان بدهی ــه م ــر را ب ــار نف ــا چه رایزن هــای فرهنگــی تنه
ــان  ــد در می ــان بخواه ــا دلت ــا ت ــد؛ ام ــی بوده ان ــراد فرهنگ ــه اف ک
رایزن هــا بســتگان و وابســتگان سیاســیون هســتند. فرهنــگ هــم 
مثــل اقتصــاد پــر از آقــازاده شــده اســت. او با اشــاره به مشــکات 

شــاعران بیــان کــرد: مقــام معظــم رهبــری ســالی یک بار شــاعران 
ــی  ــه ادب فارس ــد و ب ــا ارج می نهن ــه آن ه ــد، ب ــع می کنن را جم
ــات را  ــئوالن ادبی ــایر مس ــفانه س ــا متاس ــد. ام ــرام می گذارن احت
نمی فهمنــد و شــعر را نمی شناســند. از ایــن افــراد چــه انتظــاری 
داریــد؟ اســرافیلی بــا بیــان اینکــه برخــی مســئوالن کــه در راس 
یــک بنیــاد فرهنگــی می نشــینند فرهنگــی 
نیســتند، ادامــه داد: خــودم دیــدم مســئول 
یــک فرهنگســرا، شــعر   انجمــن شــعر 
را نمی شــناخت. آن هــا افــرادی هســتند کــه 
وزن و قافیــه را هــم نمی شناســند. ایــن 
آدم می خواهــد چــه کســی را تربیــت کنــد؟ 
متاســفانه مدیــران فرهنگــی جوان هــا را 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــد ک ــت کرده ان ــوری تربی ط
ــه  ــا فاصل ــد و از باوره ــد روی می آورن تقلی
ــن و  ــی تفن ــان، نوع ــعر جوان ــد. ش می گیرن
ســرگرمی اســت تــا اینکــه بــه عنــوان شــعر مطــرح باشــد. ایــن 
ــاره تاثیــر مــاه رمضــان بــر شــعر نیــز گفــت: مجمــوع  شــاعر درب
ــر  ــا تاثی ــعر م ــادی در ش ــای اعتق ــی و باوره ــم دین ــن مفاهی ای

ــنا ــی دارد. ایس ــراوان و عمیق ف

فرهنگهمُپرازآقازادهشدهاست
کتــاب خاطــرات دادمحمــد رحیمــی از شــهدای مدافــع حــرم 
حضــرت زینــب)س( بــا عنــوان مهاجــر در اصفهــان رونمایــی 
ــا حضــور جمعــی از مســئوالن  در  شــد. در ایــن کتــاب کــه ب
منــزل شــهید دادمحمــد رحیمــی رونمایــی شــد، زندگینامــه 
ــواده و همرزمانــش  و خاطراتــی از ایــن شــهید بزرگــوار و خان

منتشــر شــده اســت. 
در مراســم رونمایــی از ایــن کتــاب کــه 
مختلــف  اقشــار  و  شــهید  همرزمــان 
مــردم و جمعــی از مهاجــران افغانســتانی 
داشــتند حضــور  نیــز  اصفهــان   مقیــم 
ــای  ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــر کل حف مدی
دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
و  تروریســتی  جنایــات گروه هــای  بــه 
ــن  ــت: ای ــراق گف ــوریه و ع ــری در س تکفی
ــتکبار،  ــی اس ــتی حام ــای تروریس گروه ه

ــر افراشــته و  ــت)ع( را ب ــا اســام و اهــل بی ــارزه ب پرچــم مب
ــد.  ــت گرفته ان ــه دس ــحله ب ــام اس ــردن اس ــن ب ــرای از بی ب
ــام ــاع از اس ــزود: دف ــیروانیان اف ــی ش ــرتیپ دوم مجتب  س

 مــرز و ملیــت نمی شناســد و هــر جــا کــه دیــن، اســام 

و مســلمانان در خطــر باشــند، ســایر مســلمانان بــا هــر 
ــن و شــریعت خــود  ــاع از دی ــرای دف ــی ب ــژاد و زبان ــت ن ملی
ــد ــارزه خواهن ــمنان مب ــا دش ــرده و ب ــئولیت ک ــاس مس  احس

 کرد. 
ــدس  ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــر کل حف مدی
اضافــه کــرد: شــهید  اصفهــان  اســتان 
واالمقــام، دادمحمــد رحیمــی نمونــه ای 
بــود کــه  مســئولیت پذیر  مســلمانان  از 
ــل  ــم اه ــام و حری ــاع از اس ــت دف ــه نی ب
 بیــت)ع( بــرای جنــگ بــا دشــمنان اســام 
رفــت  ســوریه  بــه  بیــت)ع(  اهــل  و 
نایــل  شــهادت  رفیــع  مقــام  بــه   و 

شد.
ســال  در  رحیمــی  دادمحمــد  شــهید   
1348 در شهرســتان ُترگــن اســتان غزنــی 
ــب  ــرایط نامناس ــت ش ــه عل ــد و ب ــا آم ــه دنی ــتان ب افغانس
ــدر  ــراه پ ــه هم ــامی ب ــاب اس ــه انق ــتان در بحبوح  افغانس
و مــادرش بــه ایــران مهاجــرت و در شهرســتان اصفهــان 

ــع ــرد. ربی ــت ک اقام

- مراســم تشــییع پیکــر زنده یــاد محمدرفیــع ضیایــی 
پیشکســوت کارتونیســت روز شــنبه، ۵ تیرمــاه در خانــه 

هنرمنــدان برگــزار می شــود.
- پرســتو صالحــی، بازیگــر سرشــناس کشــورمان کــه 
مدتــی بــود بــا بیــکاری دســت و پنجــه نــرم می کــرد 
ــف  ــا تعری ــت و ب ــل« رف ــاه عس ــن »م ــل دوربی مقاب
ــده  ــای زن ــل دوربین ه ــود مقاب ــخصی خ ــی ش زندگ

ــر رســانه ها بازگشــت. ــه تیت ــر ب ــار دیگ ــون، ب تلویزی
- امیرحســین عســکری، کارگــردان فیلــم »بــدون 
ــزان  ــن می ــا کمتری ــه فیلمــش را ب ــد ک مــرز« می گوی
ــا از ابتــدا بازگشــت ســرمایه  هزینــه ســاخته اســت ت

ــران نباشــد. ــس اک ــن شــود و دلواپ تضمی
ــمی  ــای تجس ــر کل هنره ــوروزی، مدی ــد مان - مجی
ــی  ــع ضیای ــت محمدرفی ــی، درگذش ــار پیام ــا انتش ب

ــت. ــلیت گف ــورمان را تس ــت کش کاریکاتوریس
ابوالفضــل آقاخانــی، مجــری برنامــه »جشــن   -
رمضــان ۹۵« بــا اشــاره بــه ایــن شــب های مــاه 
رمضــان بیــان کــرد کــه در ایــن شــب ها از دعــا بــرای 

ــم. ــت نکنی ــر غفل یکدیگ
تلویزیــون  و  ســینما  بازیگــر  خمســه،  علیرضــا   -
ــن  ــح داد: ای ــود توضی ــر خ ــای اخی ــاره فعالیت ه درب
 روزهــا بیشــتر مشــغول اســتراحت و مطالعــه هســتم 
و ســعی می کنــم از ایــن فرصــت اســتفاده کنــم. 
ــرای انجــام مراســم  ــواده ام ب ــا خان ــه زودی ب ــه ب البت
ــه  ــویم ک ــترالیا می ش ــازم اس ــم ع ــرادر خانم ازدواج ب

ــن خوشــایند اســت. ــرای م ــم ب ــر ه ــن ام ای
ــه  ــور از جمل ــز تیل ــز، جیم ــروه ایگل ــو، گ - آل پاچین
چهره هایــی هســتند کــه امســال توســط مرکــز کنــدی 

ــد. ــرار می گیرن ــل ق ــورد تجلی م
- بهــاره رهنمــا، بازیگــر مینی ســریال »کشــیک قلــب« 
معتقــد اســت ایــن ســریال نمی خواهــد بــا ســوژه های 
 ســیاه و ســفید آدم هــا را خــط کشــی و خــوب 

و بد قصه را به شما تحمیل کند.
ــی  ــه کارگردان ــاه »فراســوی دســتانت« ب ــم کوت - فیل
زرینــا نــادری بــه جشــنواره »اوزارک« آمریــکا راه 

ــت. یاف
فیلــم  صداگــذاری  آغــاز  از  نمــازی  حســین   -
داد. خبــر  قاســمی  آرش  توســط  »آپاندیــس« 
- »مهــدی منعــم« عکس هــای دیده نشــده اش از 
قربانیــان جنــگ را در نمایشــگاهی بــه  مناســبت »روز 

ــد. ــه می کن ــح« عرض ــی صل جهان
پیکاســو«  »پابلــو  از  نشســته«  »زن  تابلــوی   -
در  پونــد  هــزار   300 و  میلیــون   43 قیمــت  بــه 
حراجــی »ســاتبی« بــه فــروش رســید و عنــوان 
جهــان  کوبیســم  نقاشــی   گران قیمت تریــن 
انگلســتان  در  فروخته شــده  نقاشــی  و گران تریــن 

ــرد. ــود ک ــته را از آن خ ــال گذش ــش س ــی ش ط

اعالمبرنامهتعطیلیسینماها
درشبهایقدر

ــی  ــه تعطیل ــش، برنام ــی نمای ــورای صنف ــخنگوی ش س
ــرت  ــهادت حض ــام ش ــدر و ای ــب های ق ــینماها در ش س
ــخنگوی  ــی، س ــا فرج ــرد. غامرض ــام ک ــی)ع( را اع عل
ــت  ــد فعالی ــه رون ــا اشــاره ب ــش ب ــی نمای شــورای صنف
ــدر  ــی ق ــور در لیال ــر کش ــینما در سراس ــالن های س  س
 و ایــام شــهادت امیرمومنــان کــه توســط وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی اعــام شــده اســت، گفــت: ســینماها 
ــل  ــل تعطی ــور کام ــه ط ــز ب ــاه نی ــنبه، ۵ تیرم در روز ش
در  نمایــش  صنفــی  شــورای  ســخنگوی  هســتند. 
ــنبه ــور روز دوش ــر کش ــینماهای سراس ــت: س ــان گف  پای
7 تیرمــاه نیــز بــه مناســبت شــهادت حضــرت علــی)ع( 

تعطیــل اســت.

وداعباپورتراب
 آییــن تشــییع پیکــر مصطفــی کمــال پورتــراب – آهنگســاز 
 و تئوریســین موســیقی ایران - صبــح روز جمعه، 4 تیرماه
ــری وزارت  ــاون هن ــیقی، مع ــای موس ــور چهره ه ــا حض ب
ارشــاد، مدیــر عامــل خانــه موســیقی و عاقه منــدان 
ــد.  ــزار ش ــدت برگ ــاالر وح ــل ت ــد از مقاب ــن هنرمن ــه ای ب
 در ایــن مراســم چهره هایــی چــون علــی مرادخانــی
انتظامــی مجیــد  ناصح پــور،  نصــرهللا  ترابــی   علــی 
ــی، حافــظ ناظــری، محمــد ســریر، مســعود  ــرزاد طالب ف
ــادی  ــور، ه ــر صفی پ ــو، علی اکب ــاد عمران ل ــی، می حبیب
 آزرم، ســیدمحمد میرزمانــی هوشــنگ و اردشــیر کامــکار
جاویــد مجلســی، داریــوش پیرنیــاکان و حســین علیــزاده 

ــتند. حضور داش

تقدیمبرشیاز»ایستادهدرغبار«
بهسربازان

عوامــل تولیــد فیلــم ســینمایی »ایســتاده در غبــار« کــه 
 اکنــون روی پــرده سینماســت، برشــی از ایــن فیلــم 
تقدیــم  نی ریــز  حادثــه  مظلــوم  ســربازان  بــه  را 
ــال  ــه دنب ــم، ب ــر رســانه ای فیل ــق اعــام مدی ــد. طب کردن
 حادثــه دلخــراش بــرای ســربازان مظلــوم در نی ریــز 
ــان  ــی از مخاطب ــردم، جمع ــمار م ــای بی ش و واکنش ه
از  اجتماعــی  شــبکه های  در  غبــار«  در  »ایســتاده 
ــد  ــاج احم ــه ح ــد ک ــخن گفته ان ــم س ــه ای از فیل صحن
ــت  ــتان تح ــس بیمارس ــئولیتی ریی ــلیان، بی مس متوس
نظــرش را در قبــال یــک جــوان کــم ســن و ســال 
بســیجی کــه بــرای خدمــت بــه میهــن بــه جنــگ آمــده 
بــود، تــاب نمــی آورد و او را بــه شــدت بازخواســت 
می کنــد. در ایــن بخــش از فیلــم، حــاج احمــد جماتــی 
ــان  ــن جــوان بی ــه راه ای ــدر چشــم ب ــادر و پ ــاره م را درب
ــه  ــورد توج ــز م ــه نی ری ــرار آن در حادث ــه تک ــد ک می کن

ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق مخاطب

اخبار کوتاه 

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

محل  نشانی  آزاد     : شغل  محمد   : پدر  نام  خانوادگی گودرزی  نام  :داود    نام 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : سعید    نام خانوادگی : خیر 
بازار   : : اصفهان  اقامت  : پارچه فروش  نشانی محل  ایرج شغل   : نام پدر  الهی 
شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  الهی  خیر  فروشگاه   صدر  پاساژ  مقابل  بزرگ 
1266تاریخ ۹4/12/22 حوزه.... شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است . محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و هشت  میلیون 
ریال )48/000/000 ریال (    به عنوان اصل خواسته و پرداخت )4۵0/000 ریال ( 
به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 
چکها 4041۵2 مورخ ۹3/3/30 و  4041۵3 مورخ ۹3/۵/30 و 4041۵4 مورخ 
احکام صادر و  اجرای  نیم عشر  و  لغایت زمان وصول در حق خواهان   ۹3/6/30
اعام می گردد/  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
و  اجرای حکم  مالی معرفی کند که  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام نماید.  شماره : ۹3۹7/ م الف دفتر 

شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطاراجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :امیر حسین   نام خانوادگی امامی نژاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام : محمود     نام خانوادگی : مومن نژاد  نشانی محل 
۵62 کد پستی 818۵7774۵8   نارجستان پ  بزرگراه خیام – کوی  : خ  اقامت 
حل  شورای  حوزه8   ۹4/12/2۹ 2018تاریخ  شماره  رای  موجب  به  به  محکوم 
است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختاف شهرستان 
ریال خسارت   ۵10/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   21/200/000 مبلغ  پرداخت  به: 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها به ش 113/628142 مورخ 
۹3/6/1۵و 113/628144 مورخ ۹3/6/2۵ و 113/628143 مورخ ۹3/6/20 نیم 
عشر حق االجرا. ماده   34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
و  اجرای حکم  مالی معرفی کند که  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام نماید.  شماره : ۹368/ م الف دفتر 

شعبه 6 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
مفقودیسندمالکیت

سند مالکیت خودرو پراید سواری سایپا sl121 مدل 13۹0 
به رنگ نوک مدادی متالیک به نام فرهاد نصیری 

به شماره موتور 4۵03۵3۹ 
و شماره شاسی s  34122۹041138۵ به شماره پاک 43س 7۵7 43  مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

واقع   1۹/873 شماره  پاک  یکبابخانه   ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
محمد  نام  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   ۹ بخش  کلیشاد  در 
آن  قانونی  تحدید حدود  عملیات  و  است  ثبت  در جریان  فرزند حسین   کیانی  
و  ثبت  قانون   1۵ ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک   . است  نیامده  عمل  به 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ ۹۵/4/27 
ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
محل  در  آگهی  این  در  مقرر  و ساعت  روز  در  می گردد که  اخطار  مجاورین  کلیه 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

 : انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم 
اماک و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  مقدم  پور  اکبر  الف  1۹8/م   : شماره   ۹۵/4/۵ 

 فاورجان
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

در  واقع  پاک شماره 1۹/87۵  یکبابخانه   تحدید حدود ششدانگ  اینکه  به  نظر 
جابر  اقای  نام  به  ثبتی  پرونده  و  طبق سوابق  اصفهان که  ثبت   ۹ بخش  کلیشاد 
قانونی  و عملیات تحدید حدود  ثبت است  قنبری عدیوی  فرزند رضا در جریان 
آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ ۹۵/4/28 
ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
انتشار : ۹۵/4/۵  تاریخ  تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  صورت مجلس تحدیدی 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
دادنامه

پرونده  :13۹4/10/06 شماره  تنظیم  تاریخ   ۹40۹۹703۵0۵01762: دادنامه  شماره 
:۹40۹8803۵0۵00137 شماره شعبه بایگانی:۹40166

قندی  احمد  آقای  وکالت  با  مهدی  فرزند  مرتضی کیخسروکیانی  خواهان:آقای 
بیمارستان  روبروی  شریعتی  اصفهان-خیابان  نشانی  به  محمدحسن  فرزند  زفره 

شریعتی ساختمان فراز طبقه دوم واحد 204
خواندگان:

1.آقای منصور کیانی 2.آقای روح اله مصطفایی 3.آقای علی رضا کیانی همگی به 
نشانی مجهول المکان

خواسته ها :
1. مطالبه وجه بابت...

2. مطالبه خسارت  دادرسی 
3.مطالبه خسارت  تاخیر تادیه

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام به شرح زیر 
مبادرت به رای مینماید.

رای دادگاه
بطرفیت  مهدی  فرزند  کیانی  کیخسرو  مرتضی  آقای  دادخواست  خصوص  در 
مطالبه  خواسته  به  مصطفائی  ا...  روح  و  کیانی  منصور  و  علیرضا کیانی  آقایان 
انضمام  به   1140 به شماره  فاکتور  فروش  فقره  بابت یک  ریال   60/262/100 مبلغ 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب 
به   12 میلگرد  4۵۹0کیلوگرم  مقدار  دعوی  خواهان  دادخواست  پیوست  فاکتور 
خواندگان فروخته و ثمن معامله آن مبلغ 8۹/734/۵00 ریال  لکن خواندگان مبلغ 
60/262/100ریال آن استنکاف نموده اند و حسب برگ رسید انبار کاال به طور کامل 
تحویل خواندگان شده است و با عنایت به اینکه خواندگان حاضر نشده و دلیلی بر 
پرداخت بدهی خود به دادگاه ارائه ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تلقی و مستندا به مواد 1۹8و۵1۹و۵20 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به نحو تساوی به پرداخت 60/626/100ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/۹77/863 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از 13۹4/2/20 لغایت زمان اجرا در حق خواهان محکوم می نماید و با 
توجه به اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف سوم نیست مستندا به بند 4 از ماده 84 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه است./ی 
شماره : ۹44۹/ م الف 

خسروی فارسانی 
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
دادنامه 

شماره دادنامه :۹۵0۹۹703۵0۵00282 تاریخ تنظیم :13۹۵/02/2۹ شماره پرونده 

:۹40۹8803۵0۵01287 شماره شعبه بایگانی:۹41422
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۵دادگاه  شعبه   ۹40۹۹803۵0۵01287 پرونده کاسه 

اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹703۵0۵00282
خواهان:صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا)ع( به نمایندگی عبدالصمد 
اصفهان- نشانی  به  مراد  فرزند  دهقانی کدنوئیه  عزت  خانم  وکالت  با  شهبازی 
سعدی  چهارراه  به  نرسیده  پیروزی  چهارراه  از  بعد  شرقی  بهشت  هشت  خیابان 

جنب داروخانه عباسی
 خواندگان:

1.آقای علی بهبودی فرزند یک محمد به نشانی مجهول المکان
 2.آقای ولی اله قربانی فرزند امامقلی به نشانی اصفهان – خ کهندژ- جوی آباد 

محله پاسارگاد جنوبی 12۹ بن بست گلشن پ28
 3.آقای اسماعیل بابائی فرزند یوسف  به نشانی اصفهان – خ صمدیه لباف – خ 

فردوسی کوچه مصطفی جوانی پاک 40 زنگ اول
شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی  به  عباسقلی  فرزند  افاکی  محمد  آقای   .4
شاهین شهر و میمه – شاهین شهر – شهرک گلدیس – فاز یک – خ جابر فرعی 

1۵ پاک 20
خواسته ها :

1. مطالبه خسارت دادرسی
2. مطالبه خسارت  تاخیر تادیه

3.مطالبه وجه چک 
4. تامین خواسته

ختم  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  نظر  دادگاه 
رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. 

)رای دادگاه(
آقای   .1 خوانده  بطرفیت  امید  کارآفرینی  صندوق  خواهان  دعوی  خصوص  در 
آقای   .3 عباسقلی  فرزند  افاکی  محمد  آقای   .2 یوسف  فرزند  بابائی  اسماعیل 
ولی اله قربانی فرزند امامقلی 4. آقای علی بهبودی فرزند یک محمد به خواسته 
مطالبه مبلغ۵4/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 443۹73 بتاریخ 
13۹1/7/26 و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظربه دادخواست 
بر اشتغال  ابرازی خواهان که داللت  تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات 
ذمه خوانده ردیف چهارم نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف 
اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به 
مواد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  بنظر  را  خواهان  دعوی  فلذا  است  نیاورده  عمل 
1۹8 ، ۵1۵ و ۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده ردیف چهارم به 
ریال   2/620/000 مبلغ  و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال   ۵4/000/000 مبلغ  پرداخت 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق 
شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک ها لغایت زمان پرداخت وجه در 
حق خواهان صادر و اعام می نماید سایر خواندگان چون دعوی متوجه آنان نیست 
رای صادره  اعام می گردد.  و  رد دعوی صادر  قرار  از ماده 84   4 بند  به  مستندا 
غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد/.
شماره : ۹448/ م الف 

خسروی فارسانی 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵0034 خواهان محمد رضا امین دین با وکالت آقای 
محمد امین بصیری دادخواستی مبنی بر:مطالبه یک فقره چک به طرفیت عادل 
روزپنج شنبه  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  قلی    نادری فرزند نجف 
مورخ ۹۵/۵/7ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۹384/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی 

12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵104203۵1300181 شماره پرونده: ۹40۹۹803۵1300662
شماره بایگانی شعبه : ۹40682 تاریخ تنظیم: 13۹۵/03/30 مشخصات محکوم له 
ردیف 1 نام :اکبر   نام خانوادگی : رحمانیان نام پدر: عباس   نشانی: اصفهان - خ 
سید رضی – بن مرادی پ 12۵  مشخصات محکوم علیه  ردیف 1- نام: مالک  نام 
خانوادگی : البوغبیش   نام پدر:محمود  نشانی: مجهول المکان   محکوم به: بسمه 
 ۹۵100۹03۵13011۵0 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹40۹۹703۵1301۵۵1 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  سه  و  بیست  و  یکصد  مبلغ  پرداخت 
پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  ده  و  چهارصد  و  چهارمیلیون 
تاخیر تادیه از زمان سر رسید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان ضمنا حق 
االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است ) حکم غیابی ( .  محکوم 
اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف   : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  است  علیه مکلف 
پرداخت محکوم  برای  ترتیبی   -2. احکام مدنی(  اجرای  قانون  ماده34   ( گذارد 
آن میسر  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  مالی معرفی کند که   -3 . بدهد  به 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
قانون نحوه  باز داشت می شود) مواد 8و3  له  به در خواست محکوم  واال  نماید 
اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 13۹4( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می 
شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت 
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  شود  ارائه  روز  سی  مهلت  از  پس  اموال 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( شماره: ۹442/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فریبا شریعتی 
آگهیابالغوقترسیدگی

به   ( الهیجانی  غروی  محمود  خواهان   3۹6/۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
اردکانی  خدیجه   -1 طرفیت  به   ....... بر:  مبنی  رضیان(   مهدی  محمد  وکالت 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  راد(    )لطفی  موسوی  هللا  سیف   -2
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   1۵/30 ۹۵/۵/13ساعت  مورخ  روز....... 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف 
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

اختاف  2 شورای حل  17مجتمع شماره  دفتر شعبه  مدیر  الف   شماره: ۹376/م 
اصفهان

رونماییازکتابخاطراتشهیدمدافعحرمدراصفهان



از هوادارانتان بخواهید 
به من توهین نکنند

کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
ــرمربی  ــچ، س ــو ایوانکووی ــه برانک ــاب ب ــدی را خط ــه جدی نام
ــه از برانکــو  ــن نام ــرد. کــی روش در ای پرســپولیس منتشــر ک
 خواســته مســئولیت اتهامــی کــه بــه وی زده را بــر عهــده بگیــرد 
ــود را از  ــگاه خ ــن کار جای ــا ای ــو ب ــرده برانک ــد ک ــه تاکی و البت
ــا  ــه برانکــو گفتــه اگــر فکــر می کنــد ب دســت خواهــد داد. او ب
ــخت در  ــد، س ــد ش ــر خواه ــه وی بزرگ ت ــواداران ب ــن ه توهی
اشــتباه اســت. بــا فروتنــی از شــما می خواهــم کــه از هــواداران 
پرســپولیس درخواســت کنیــد از توهیــن بــه مــن دســت 

ــن شــرایط هســتید. ــل ای ــرا شــما مســئول کام ــد؛ زی بردارن

شکل گیری کمپین »تحریم پیتزا« 
در ترکیه!

حــذف ترکیــه از یــورو 2016 بــه دلیــل شکســت ایتالیــا از ایرلنــد 
باعــث خشــم مــردم ایــن کشــور شــده اســت. ترکیــه پــس از 
ــه  ــد ب ــر جمهــوری چــک امیــد داشــت بتوان پیــروزی 2-0 براب
عنــوان یکــی از 4 تیــم ســوم برتــر گروه هــا، راهــی یــک هشــتم 
ــن امیدشــان  ــا آخری ــور ایتالی ــن منظ ــرای ای ــی شــود و ب نهای
ــر  ــه دیگ ــا 4 دقیق ــود آتزوری ه ــی ب ــد. کاف ــوب می ش محس
ــه  ــا این گون ــد؛ ام ــد و شکســت نخورن ــد دوام بیاورن ــر ایرلن براب
نشــد. نکتــه جالــب، شــکل گیــری کمپیــن تحریــم پیتــزا و نیــز 
دیگــر کاالهــای ایتالیایــی در کشــور ترکیــه اســت. در چنــد روز 
ــاده  ــه راه افت ــن ب ــن کمپی ــی ای ــبکه های اجتماع ــر در ش  اخی
و بــا اســتقبال زیــادی هــم مواجــه شــده اســت. مــردم ترکیه در 
یــک هشــتم نهایــی ســخت هــوادار اســپانیا هســتند و دوســت 
دارنــد ایــن تیــم برابــر ایتالیــا پیــروز شــود و آتــزوری هــا از یورو 

ــوند. 2016 حذف ش

امضای قرارداد رسمی مدافع سپاهان
مدافــع جدیــد تیــم فوتبــال ســپاهان دیــروز در باشــگاه فــوالد 
مبارکــه ســپاهان حاضــر شــد و قــراردادش را امضــا کــرد. 
موســی کولیبالــی، مدافــع اهــل کشــور مالــی کــه پیــش از ایــن 
بــا عقــد قــراردادی داخلــی به ســپاهان پیوســته بــود، روز جمعه 
ــا  در دفتــر باشــگاه حاضــر شــد و ضمــن برگــزاری نشســتی ب
اصغــر باقریــان، مدیــر عامــل باشــگاه قــرارداد خــود را رســمی 
 کــرد. وی بــا قــراردادی یکســاله بــه جمــع زردپوشــان پیوســته

 است.

با هزینه شخصی برای ریو 
آماده می شویم

ســعید مالیــی، ملــی پــوش جــودو ایــران بــا انتقــاد از شــرایط 
ایــن تیــم قبــل از المپیــک ریــو گفت: بــرای حضــور در المپیک 
 بــا هزینه هــای شــخصی آمــاده می شــویم و فدراســیون 
بــه مــا  و مســئوالن وزارت ورزش کوچک تریــن توجهــی 

ــد. ندارن

کوتاه از ورزش

ابراهیم زاده: با ملوان مذاکره کرده ام
ــوان را تاییــد ــا مل  ســرمربی اســبق ذوب آهــن مذاکــره ب

 کــرد. منصــور ابراهیــم زاده در ایــن بــاره گفــت: خبــر 
ــای  ــا آق ــن ب ــت. م ــت اس ــوان درس ــا مل ــن ب ــره م مذاک
ــرده ام  ــت ک ــگاه صحب ــن باش ــل ای ــر عام ــان، مدی رضایی
ادامــه  او  اســت.  اولیــه صــورت گرفتــه  و مذاکــرات 
داد: آقــای رضاییــان بــه مــا گفتنــد کــه فعــال لیــگ 
یکــی هســتیم و تــالش می کنیــم کــه امتیــاز لیــگ 
ــه آن هــا گفتــم  برتــری خــود را حفــظ کنیــم. مــن هــم ب
 کــه اگــر در لیــگ برتــر بودیــد، مــن در خدمتتــان 
هســتم. ســرمربی اســبق ذوب آهــن در پاســخ بــه 
ــا  ــد آی ــک باش ــگ ی ــوان در لی ــر مل ــه اگ ــوال ک ــن س ای
ــت:  ــه، گف ــا ن ــرد ی ــد ک ــری خواه ــم مربیگ ــن تی در ای
ــاره بــه مســئوالن ملــوان گفتــم کــه چــون  مــن در ایــن ب
ــوان در  ــر مل ــرده ام اگ ــت ک ــان صحب ــس کرم ــا م ــال ب قب
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــان اس ــس کرم ــم م ــد، اولویت ــگ باش لی
 قبــال صحبت هایــم را بــا مســئوالن ایــن تیــم انجــام 

داده ام.

 برترین گلزنان مرحله گروهی
 یورو 2016

ــورو 2016 ــای ی ــی رقابت ه ــه گروه ــان مرحل ــس از پای  پ
برتریــن گلزنــان ایــن رقابت هــا مشــخص شــدند. در 
ــا، مهاجــم  پایــان مرحلــه گروهــی، در نهایــت آلــوارو مورات
ــا زدن  ــز ب ــل از ول ــرت بی ــار گ ــپانیا در کن ــی اس ــم مل تی
 ســه گل زده در صــدر جــدول گلزنــان یــورو 2016 قــرار 
گرفتنــد. در حالــی کــه قبــل از رقابت هــای یوروپیش بینــی 
ــی  ــن رون ــر، وی ــاس مول ــل توم ــی مث ــد بازیکنان  می ش
و روبــرت لواندوفســکی در امــر گلزنــی موفــق باشــند، ولــی 
ــی در  ــان نتوانســتند درخشــش خوب ــن بازیکن ــون ای تاکن

یــورو داشــته باشــند.

 ناراحتی آبادانی ها از رفتار حنیف
 صنعــت نفــت، هفتــه پیــش اولیــن خریــد بزرگــش 
را انجــام داد و حنیــف عمــران زاده را بــه تیمــش اضافــه 
 کــرد؛ امــا حنیــف کــه قــرار بــود بــه تمرینــات اضافــه شــود

تاکنون این کار را نکرده است. 
ــش  ــات پی ــرای تمرین ــوادکوه ب ــه س ــا ب ــت نفتی ه صنع
از فصــل رفته انــد؛ امــا هنــوز حنیــف عمــران زاده بــه 
 تمرینــات اضافــه نشــده اســت و ناراحتــی مســئوالن 
و مربیــان صنعــت نفــت را بــه همــراه داشــته اســت. نــادر 
ــا اینکــه  ــادان در رابطــه ب دست نشــان، ســرمربی نفــت آب
آیــا حنیــف عمــران زاده در تمریــن نفــت ایــن تیــم حاضــر 
شــد، تصریــح کــرد: متاســفانه او فعــال در تمرینــات حاضر 
نشــده و در ایــن ارتبــاط بــه باشــگاه اطالعــی نــداده اســت. 
ــران زاده  ــل عم ــی مث ــرای بازیکن ــروع کار ب ــت در ش غیب

شایســته نیســت.

همگام با ورزش

ــواره  ــی کشــورمان، هم ــم مل ــی تی   دســتمزد مرب

سرویس ورزشی
 پوریا قلی پور

ــی  ــان اهال ــز می ــایل چالش برانگی ــی از مس یک
فوتبــال و بــه خصــوص مربیــان وطنــی بــوده اســت. هــر چنــد ســطح 
ــا  ــان ب ــه درخش ــا آن کارنام ــی روش ب ــوس ک ــد کارل ــخصی مانن ش
ــی  ــت نگاه ــد نیس ــا ب ــت، ام ــه نیس ــل مقایس ــی قاب ــان داخل مربی
ــای  ــن رقابت ه ــی از معتبرتری ــان در یک ــه دســتمزد مربی ــم ب بیندازی

سطح ملی در جهان.
رتبه 1: روی هاجسون

 روی هاجســون 6۸ ســاله کــه هدایــت تیــم ملــی فوتبــال انگلیــس 
را بــر عهــده دارد، بــا دریافــت ۵ میلیــون یــورو در ســال، پردرآمدتریــن 
ســرمربی در مســابقات جــام ملت هــای اروپاســت. او از ســال 2012 

بــه ایــن ســو، ســرمربی انگلیــس اســت.
رتبه 2: آنتونیو کونته

آنتونیــو کونتــه کــه در ســال 2014 هدایــت الجوردی پوشــان ایتالیــا را در 
دســت دارد، ســاالنه 6 / 4 میلیــون یــورو در ســال حقــوق می گیــرد. او 
4۸ ســال دارد و پــس از پایــان مســابقات جــام ملت هــای اروپــا بــه 
همــکاری خــود بــه فدراســیون فوتبــال ایتالیــا پایــان داده و ســرمربی 

باشــگاه چلســی خواهــد بود.
رتبه ۳: فاتح تریم

درآمــد ســاالنه تریــم 62 ســاله بــر ۵ / ۳ میلیــون یــورو بالــغ 
ــرمربی  ــن س ــی، موفق تری ــوان قهرمان ــب 1۳ عن ــا کس ــود. او ب می ش

ــود. ــوب می ش ــه محس ــال ترکی ــخ فوتب تاری
ــان  ــرمربی گری ملی پوش ــم، س ــه  تری ــت ک ــار اس ــومین ب ــن س  ای
ترکیــه را بــر عهــده دارد. او در ســال های 1۹۹۳ تــا ۹6 و 200۵ تــا 200۹ 

نیــز ســرمربی ترکیــه بــود.

رتبه ۴: یوآخیم لوو
ــکاندار  ــال 2006 س ــان در س ــاله آلم ــرمربی ۵6 س ــوو، س ــم ل یوآخی
کشــتی ملی پوشــان ایــن کشــور شــد و از آن زمــان تــا کنــون نیــز بــه 
موفقیت هــای زیــادی دســت یافــت کــه مهم تریــن آن کســب عنــوان 
قهرمانــی جهــان در ســال 2014 اســت. درآمــد ســاالنه لــوو بــر 2 / ۳ 

ــغ می شــود. ــورو بال ــون ی میلی
رتبه ۵: ویسنته دل بوسکه

ــا 2016  ــای اروپ ــام ملت ه ــرمربیان ج ــن س ــم پردرآمدتری ــه پنج رتب
را ویســنته دل بوســکه، ســرمربی اســپانیا بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. او تاکنــون بــا تیــم ملــی اســپانیا 2 بــار قهرمــان اروپــا و یــک 
بــار قهرمــان جهــان شــده اســت. ایــن ســرمربی 6۵ ســاله ۳ میلیــون 

ــرد. ــوق می گی ــورو در ســال حق ی
رتبه 6: دیدیه دشان

دیدیــه دشــان، ســرمربی 4۷ ســاله فرانســه بــا کســب 2 میلیــون یورو 
ــرار دارد. او در ســال  ــد ق ــه ششــم ســرمربیان پردرآم در ســال در رتب

2012 هدایــت »خروس هــای« فرانســه را بــر عهــده گرفــت.
رتبه ۷: مارسل کولر

درآمــد ســاالنه مارســل کولــر، ســرمربی ۵۵ ســاله تیــم ملــی فوتبــال 

اتریــش بــر ۵ / 1 میلیــون یــورو در ســال بالــغ می شــود. او از ســال 
2011 بــه ایــن ســو ســرمربی اتریــش اســت.

رتبه ۸: فرناندو سانتوس
ســرمربی 61 ســاله تیــم ملــی فوتبــال پرتغــال بــا کســب 2 / 1 میلیون 
یــورو در رتبــه هشــتم پردرآمدتریــن ســرمربیان جــام ملت هــای اروپــا 
قــرار گرفتــه اســت. ســانتوس از ســال 2011 تــا کنــون ســرمربی پرتغال 

است.
رتبه ۹: مارتین اونیل

مارتیــن اونیــل کــه هدایــت تیــم ملــی ایرلنــد را در دســت دارد، ســاالنه 
یــک میلیــون یــورو حقــوق می گیــرد. او از ســال 201۳ تاکنــون 

ــد اســت. ســرمربی ایرلن
رتبه 10: والدیمیر پتکوویچ

ــا  ــت، ام ــان اس ــد جه ــورهای ثروتمن ــی از کش ــوئیس یک ــه س اگرچ
ــک  ــر ی ــن کشــور زی ــال ای ــی فوتب ــم مل ــوق ســرمربی تی ســطح حق

ــورو اســت.  ــون ی میلی
درآمــد ســاالنه پتکوویــچ ۵2 ســاله بــر ۷۵0 هــزار یــورو بالــغ می شــود. 
 او از ســال 2014 بــه ایــن ســو ســرمربی ملی پوشــان ســوئیس 

است.
رتبه 11: مارک ویلموتس

ویلموتــس، ســرمربی 4۷ ســاله تیــم ملــی فوتبــال بلژیــک ســاالنه 
ــچ  ــا پتکوی ــد ب ــاظ درآم ــرد و از لح ــوق می گی ــورو حق ــزار ی ۷۵0 ه

ــت.  ــطح اس ــوئیس هم س ــرمربی س س
ویلموتــس در ســال 2012 ســکان کشــتی »شــیاطین ســرخ« بلژیــک 
را بــر عهــده گرفتــه و در ســال های گذشــته بــا ملی پوشــان کشــورش 

خــوش درخشــیده اســت.

نگاهی به دستمزد سرمربیان در جام ملت های اروپا

11 سرمربی گرانقیمت ملی اروپا

ــوان داشــته  ــی کــه ت ــا جای ــران گفــت: ت ــر ای رکــورددار دوی 100 مت
ــه  ــرای موفقیــت ایــران تــالش می کنــم؛ امــا قول هایــی ب باشــم ب
ــان  ــن تفتی ــده اند. حس ــی نش ــچ گاه عمل ــه هی ــده ک ــن داده ش م
ــار  ــد اظه ــج مادری ــای ورد چلن ــود در رقابت ه ــی خ ــاره قهرمان درب

ــد ورد  ــی مانن ــابقه های مهم ــه در مس ــرد: از اینک ک
چلنــج مادریــد قهرمــان شــدم، بســیار خوشــحالم 
ــه رشــد ادامــه داشــته  ــد رو ب و امیــدوارم ایــن رون
باشــد. در ایــن صــورت می توانــم در المپیــک هــم 
 شــگفتی آفرین باشــم. او ادامــه داد: رقابــت بــا 
دو و میدانــی کاران جهــان، آن هــم در دوی 100 متــر 
ــت.  ــه اس ــت همه جانب ــات و حمای ــد امکان نیازمن

ــا  ــوت شــده ام؛ ام ــادی دع ــه رقابت هــای زی ــن مــدت ب مــن در ای
بــه دلیــل اینکــه می خواهــم در المپیــک موفق باشــم در بســیاری از 
آن هــا شــرکت نمی کنــم. ایــن درحالــی اســت کــه از نظــر مالــی این 
موضــوع بــه مــن ضــرر می زنــد؛ امــا بــه ایــن دلیــل کــه هــدف مــن 
تنهــا کســب موفقیــت در المپیــک اســت، اهمیتــی نمی دهــم. بایــد 

خــوب تمریــن کنــم تــا بــه نتیجــه مــورد نیــاز برســم.
 تفتیــان دربــاره اینکــه آیــا در المپیــک هــم می تــوان انتظــار 
ــه از  ــی ک ــرد: در صورت ــر ک ــر، اظه ــا خی رکوردشــکنی از او داشــت ی
ــب  ــار کس ــم انتظ ــا می توانی ــود، م ــت ش ــکار حمای ــی و ورزش مرب
موفقیــت را داشــته باشــیم. مــن دغدغه هــای 
ــه  ــاده ای دارم ک ــا افت ــش پ ــی و پی ــی معمول خیل
ــد؛  ــه آن فکــر کنن ــد ب ــان مــن اصــال نمی توانن رقیب
ــه  ــد. اینک ــه رو نبودن ــا آن روب ــچ گاه ب ــه هی ــرا ک چ
چنیــن مســایلی قبــل از المپیــک بــاز شــود، خــوب 
ــات  ــه مطالب ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت؛ ام نیس
ــه  ــه ب ــم ک ــی ه ــده و قول های ــت نش ــن پرداخ م
ــگاه  ــس ن ــن پ ــدوارم از ای ــود. امی ــی نمی ش ــد، عمل ــن می دهن م
ویــژه ای بــه افــرادی ماننــد مــن شــود کــه تمــام تــالش و زندگــی 
ــرد  ــد. ســریع ترین م ــت کشورشــان می گذارن ــرای موفقی خــود را ب
دو و میدانــی ایــران دربــاره شــرایط خــود نیــز گفــت: خوشــبختانه 

ــم. ــن می کن ــش تمری ــا آرام ــی دارم و ب ــی خوب ــرایط تمرین ش

تفتیان:
 تا جایی که توان دارم برای موفقیت ایران تالش می کنم

ــا  ــدو ب ــته تکوان ــک در رش ــای المپی ــدال بازی ه ــه م ــده س دارن
ــای خــوب و امیدبخشــی از  ــا خبره ــن روزه ــه ای ــر اینک ــد ب تاکی
ــدوارم  ــت: امی ــی شــنیده می شــود، گف اردوی ورزشــکاران المپیک
ــاعی  ــادی س ــد. ه ــوش برس ــه گ ــم ب ــک ه ــار در المپی ــن اخب ای

ــه شــرایط ورزشــی کشــور در آســتانه  ــا اشــاره ب ب
برگــزاری ســی و یکمیــن دوره بازی هــای المپیــک 
ــام  ــه نســبت پیــش از ای گفــت: شــرایط ورزش ب
عیــد کــه اصــال حــال و هــوای المپیکــی نداشــت 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــت. ه ــده اس ــر ش ــی بهت خیل
المپیــک نزدیک تــر می شــویم، شــور و حــال 
ایــن رویــداد را در ورزش کشــورمان بیشــتر حــس 

می کنیــم. وی ادامــه داد: البتــه نیــاز اســت ایــن شــرایط المپیکــی 
ــت  ــن تقوی ــتر از ای ــور بیش ــگاه آن در ورزش کش ــر و جای پررنگ ت
شــود. بــرای ایــن منظــور بایــد ورزشــکاران از همــه جهــات تحــت 
پوشــش قــرار بگیرنــد و همزمــان امکانــات و تجهیــزات الزم همراه 
ــا توجــه بــه مســایل روحــی و روانــی بــرای آن هــا مهیــا شــود.  ب

نماینــده تکوانــدوی ایــران در ســه دوره بازی هــای المپیــک 
2000 ســیدنی، 2004 یونــان و 200۸ چیــن خاطرنشــان کــرد: 
ــمانی  ــی جس ــی آمادگ ــکار المپیک ــک ورزش ــه در ی ــت ک  الزم اس
ــی رشــد داده  ــا آمادگــی روحــی و روان ــی همــراه ب تکنیکــی و فن
ــن مقوله هــا را جــدای از هــم  ــه اینکــه ای شــود؛ ن
در نظــر بگیریــم. رســیدن بــه نتیجــه الزم در ایــن 
 زمینــه هــم مســتلزم آن اســت کــه مســئوالن 
و ورزشــکاران ارتبــاط بیشــتر و بهتــری بــا افــرادی 
ــی  ــاظ روان ــه لح ــوص ب ــه خص ــد ب ــه می توانن ک
ــده  ــند. دارن ــته باش ــد، داش ــان باش ــک حالش کم
چندیــن مــدال جهانــی و المپیک در رشــته تکواندو 
ــه  تصریــح کــرد: البتــه طبیعــی اســت کــه در جریــان المپیــک ب
ــا ســخت  ــاد، کار ورزشــکاران و تیم ه ــل اســترس و فشــار زی دلی
می شــود؛ بنابرایــن هــر ورزشــکار و تیمــی کــه بتوانــد از دو فاکتــور 
ــا  ــه خــود را ب ــر شــود، قطعــا فاصل اســترس و فشــار روانــی دورت

ــرد. ــد ک ــر خواه ــر و نزدیک ت ــج بهت نتای

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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  آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۳۹۸/۹۵ خواهان محمود غروی الهیجانی  به وکالت 
محمد مهدی رضیان  مبنی بر:مطالبه به طرفیت اسمعیل رضایی   تقدیم نموده 
تعیین  عصر   16 ۹۵/۵/1۳ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 2 شماره  1۷مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۹۳۷۸/م  شود.شماره:  می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :مریم     نام خانوادگی فدایی ده چشمه    نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام : حسن     نام خانوادگی : شاهگل   نشانی 
به  به  محکوم   1۹1۵6 پالک   -۳ رسالت    – خمینی  امام  خ   : اقامت  محل 
موجب رای شماره ۸6۳تاریخ ۹4/۸/۳0 حوزه1۷شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
نیم  و  خواهان  حق  در  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  هفتصد  و  میلیون  پنج 
عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری اصفهان /   ماده ۳4 قانون اجرای 
احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
از آن میسر  به  یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم  بدهد 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
، صریحا اعالم نماید.  شماره : ۹۳۷۹/ م الف دفتر شعبه 1۷مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
  آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳16/۹۵ خواهان قاسم قاسمیان  مبنی بر:مطالبه 
وجه  به طرفیت غالمرضا شیرانی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  عصر   16 ۹۵/۵/۳0ساعت  مورخ  روزشنبه  
قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: ۹۳۳۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۳1مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مریخی  وکالت  با  خواهان کوکب کالنتر   2۹۵/۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 
سلطان  پروانه   – زمانی  طرفیت کیقباد  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پور  
روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  ایزدی    محمود  سید   – پور 
مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   ۵/۳0 ساعت   ۹۵/۵/10 مورخه   .............
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
 – ارباب  اول   سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
پستی  ۵۷ کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه 
۸16۵۷۵6441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
اختالف حل  شورای  یک  شماره  26مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   ۹۳۳۹/م 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 22۷/۹۵ خواهان حسن سعیدی و رند شادرانی با 
بنهری    محمد  به طرفیت  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  عباس کریمی   وکالت 
 ۹۵/۵/۳1 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 
خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   11:۳0 ساعت 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور 
– جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی ۸16۵۷۵6441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۹۳42/م الف مدیر 

دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
  آگهی ابالغ وقت رسیدگی

)به  الهیجانی  غروی  محمود  خواهان   ۳06/۹۵ کالسه  پرونده  خصوص  در 
وکالت محمد مهدی رضیان(   مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 1- طاهره صفری 
.وقت  است  نموده  تقدیم     ) راد  )لطفی  موسوی   2- سید سیف هللا  نیک 
رسیدگی برای روز..... مورخ ۹۵/۵/1۷ساعت 16 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون 
از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل  شود.شماره: ۹۳۵۷/م 

اختالف اصفهان
  آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳41/۹۵ خواهان اعظم سرجوقیان   مبنی بر:الزام 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  سواری   سحر  طرفیت  به  سند  انتقال  به 
به  با توجه  برای روز..... مورخ ۹۵/۵/20ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. 
قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: ۹۳۳۸/م الف مدیر دفتر شعبه 2۹مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  باقری     خانوادگی  نام  :احمد     نام 
مشخصات محکوم له: نام : محمد    نام خانوادگی : خداداد با وکالت محمد 
تقی علیزاده   نشانی محل اقامت : اصفهان – میدان انقالب – جنب دفتر راه 
رای  موجب  به  به  محکوم   42 طبقه سوم شماره   – امینی  – ساختمان  آهن 
اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  حوزه12شورای   ۹4/10/۳0 1۷6۹تاریخ  شماره 
مبلغ چهل  پرداخت  به:  است  علیه محکوم  . محکوم  است  یافته  که قطعیت 
و هشت میلیون ریال وجه چک شماره ی ۵42۳4۷- ۹4/۵/2۵ بانک سپه 
بابت اصل خواسته و مبلغ 16/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 
چک موصوف )۹4/۵/2۵( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا /    ماده ۳4 قانون اجرای احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
 ، ندارد  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت 
صریحا اعالم نماید.  شماره : ۹۳۸۷/ م الف دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
  آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 2۹۸/۹۵ خواهان هوشنگ محمدی   مبنی بر:مطالبه  
به طرفیت نادر نکوئی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز..... مورخ 
المکان بودن  با توجه به مجهول  ۹۵/۵/6ساعت 1۸/1۵ تعیین گردیده است. 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
 – ایران  بیمه  جنب  محتشم کاشانی  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
مجتمع شماره یک اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 2 شماره  2۷مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۹40۳/م  شود.شماره:  می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :داود   نام خانوادگی همای  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام :نرگس     نام خانوادگی : پاکروان با وکالت ندا رواقی  نشانی 
محل اقامت : اصفهان – خ بزرگمهر – بعد از چهارراه هشت بهشت – نبش خ 
ش شهید قرنی طبقه فوقانی  بانک رفاه مجتمع 2  ط 2 واحد 202 محکوم 
اختالف  حل  حوزه۸شورای   ۹4/10/2۷ 1۷2۹تاریخ  شماره  رای  موجب  به  به 
به:  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان 
آگهی  نشر  های  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   1۸/000/000 مبلغ  پرداخت 
جمعا  مبلغ 4۸0/000 ریال و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ش ۹۷001 مورخ ۹1/1/۵ و نیم عشر حق 
االجرا/  ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
به قسمت  را  دارایی خود  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند،  اجرائیه 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره : ۹۳6۳/ م 

الف دفتر شعبه ۸مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۳1۳/۹۵ خواهان حامد جند قیان  دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت حمیده فخریان نجفی کاشانی   تقدیم نموده است . وقت 
با  تعیین گردیده   ۸:00 ............. مورخه ۹۵/۵/۳0 ساعت  برای روز  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول  خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 
۵۷ کد پستی ۸16۵۷۵6441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۳2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: ۹۳6۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۳2مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 16۵۵/۹۵ ش اول  خواهان نسرین سرکانی وکالت 
از  نفقه خود و فرزند مشترک  بر:مطالبه  الماسی دادخواستی مبنی  اله  عزت 
تقدیم  قدیمی    هادی  طرفیت  به  اجرای حکم  لغایت صدور   ۹۳/۳/1 تاریخ 
نموده است . وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه ۹۵/۵/10 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالک ۵۷ کد پستی ۸16۵۷۵6441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مجتمع   1 شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۹40۸//م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
  آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  سمن  سایه  پخش  شرکت  خواهان   12۹6/۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 
مدیریت کامران صدر الشراقی   مبنی بر:مطالبه  به طرفیت روح اله ... زارع   
 1۸ ۹۵/۵/16ساعت  مورخ  روز.....  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم 
تعیین گردیده است. 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 محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان  
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
۹404/م الف مدیر دفتر شعبه 2۷مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  مرشدی   صفورا  خواهان   ۳2۳-۹۵ پرونده کالسه  خصوص  در 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد جواد ابراهیمی   تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز....... مورخه ۹۵/۵/6 ساعت 4/۵ عصر تعیین گردیده است 
.  لذا  با مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 
۷۳ 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 – پالک ۵۷ کد پستی ۸16۵۷۵6441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 2۳ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی  
الف مدیر دفتر  ۹401//م  اتخاذ خواهد شد .شماره:  شده  و تصمیم مقتضی 

شعبه 2۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

با وکالت محمد  ابراهیمی  در خصوص پرونده کالسه 1۷6/۹۵ خواهان سعید 
علی شریفیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت حمید حلبیان  تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه  مورخه ۹۵/۵/16ساعت ۸/۳0 
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 به نشانی 
علی  امام  مسجد  روی  روبه  پیروزی  چهارراه  از  بعد  شرقی  بهشت  خ هشت 
اصفهان – شعبه ۵2 شورای حل  اختالف  )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: ۹۳۳6/م الف مدیر دفتر شعبه 102مجتمع شماره ۳ شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  محمدی   خواهان مصطفی   ۹۵04۳1 پرونده کالسه  در خصوص 
نموده  تقدیم  علی    فرزند  مهدی  مهناز  طرفیت  به  چک   بر:مطالبه  مبنی 
تعیین   ۸ ۹۵/۵/2۷ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده 
واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
در خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 اصفهان  مراجعه 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای   2 شماره  ۸مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   ۹۳6۷/م 

 اصفهان

هادی ساعی:
امیدوارم اخبار خوب این روزها در المپیک هم شنیده شود
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ـــمـــاره 187 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
برخورد پلیس با تخلفات فروشگاه ...

جانشــین اداره ســرمایه های انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا 
ــی  ــه واژگون ــه در حادث ــربازان جانباخت ــای س ــه خانواده ه ــلیت ب تس
اتوبــوس، از پیگیــری ویــژه بــرای بررســی ابعــاد مختلــف ایــن حادثــه 
خبــر داد و جزییــات تســهیالت و خدمــات ارایــه شــده بــه خانــواده 

ســربازان جانباختــه و مجــروح را تشــریح کــرد.
  پیگیری ویژه ستاد کل نیروهای مسلح

موســی کمالــی،  ســردار  ربیــع،  خبــری  پایــگاه  بــه گــزارش 
ــش  ــی ارت ــروی زمین ــان نی ــت: فرمانده ــر گف ــانحه اخی ــاره س درب
ــه در  ــر دو حادث ــوع ه ــالع از وق ــض اط ــه مح ــالمی ب ــوری اس جمه
محــل حاضــر شــدند و در مرحلــه اول عملیــات امدادرســانی و 
نجــات در دســتور کارشــان قــرار گرفــت و ســربازان مجــروح شــده 
ــز  ــه بیمارســتان و مراک ــدادی ب ــل ام ــک عوام ــا کم در دو ســانحه ب
درمانــی منتقــل شــدند. متاســفانه تعــدادی از ســربازان نیــز 
در ایــن حادثــه جــان خــود را از دســت دادنــد کــه مــا مراتــب 
ــم  ــالم می کنی ــراد اع ــن اف ــای ای ــا خانواده ه ــود را ب ــدردی خ  هم

و نیروهای مسلح را در حادثه صاحب عزا می دانیم. 
وی ادامــه داد: در مرحلــه دوم فرماندهــان و مســئوالن نیــروی 
زمینــی ارتــش بررســی علــت و ریشــه های ایــن حادثــه را در دســتور 
ــز  ــای مســلح نی ــد و از ســوی ســتاد کل نیروه ــرار دادن ــود ق کار خ
ــه ابعــاد  ــان رســیدگی ب ــا اگــر در جری ــالغ شــده ت دســتورات الزم اب
ایــن حادثــه، کوتاهــی و ســهل انگاری از ســوی هــر یــک از مســئوالن 
ــالن  ــا عام ــل ی ــا عام ــی الزم ب ــای قانون ــات رســید، برخورده ــه اثب ب

ــه انجــام شــود. ــی ایــن حادث احتمال
  کشته شدن 13 سرباز

جانشــین اداره ســرمایه های انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا 
تاکیــد بــر اینکــه »قطعــا در صــورت محــرز شــدن تخلــف بــا عامــل 
یــا عامــالن احتمالــی ایــن حادثــه برخــوردی قاطــع و قانونــی خواهــد 

ــز  ــانحه نی ــن دو س ــان ای ــا و مصدوم ــار فوتی ه ــاره آم ــد«، درب ش
گفــت: متاســفانه طبــق آخریــن گزارش هــا، 13 نفــر از ســربازان پــاک 
و ایثارگــر کشــورمان در ایــن ســانحه جــان خــود را از دســت داده انــد 
ــدود  ــتند؛ ح ــرباز هس ــراد غیرس ــه، اف ــدگان حادث ــر کشته ش و دیگ
ــته اند:  ــه دو دس ــده اند ک ــروح ش ــه مج ــن حادث ــم در ای ــر ه 80 نف
یــک دســته افــراد بــا جراحــت ســطحی و دســته دیگــر افــرادی بــا 

جراحــت شــدید کــه تعدادشــان حــدود 40 نفــر اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه »خدمــات درمانــی بــه تمامــی مجروحــان ارایــه 
می شــود«، اظهارکــرد: تمامــی ســربازان حادثــه دیــده، جــزو پرســنل 

نیروهــای مســلح محســوب می شــوند و تحــت حمایــت نیروهــای 
مســلح خواهنــد بــود.

  تسهیالت و خدماتی به خانواده سربازان
کمالــی دربــاره اینکــه چــه تســهیالت و خدماتــی بــه خانــواده 
ــه خواهــد شــد،  ــه و ســربازان مجــروح شــده ارای ســربازان جانباخت
ــه جــان خــود  ــد ســربازانی کــه در ایــن حادث گفــت: همســر و فرزن
ــا پایــان عمــر از نیروهــای مســلح مســتمری  ــد ت را از دســت داده ان
دریافــت خواهنــد کــرد و اگــر ایــن افــراد پــدر و مــادر تحــت تکفــل 
داشــته باشــند، مشــمول ایــن قانــون خواهنــد بــود. جانشــین 

اداره ســرمایه های انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح دربــاره 
ــی  آســیب دیدگان ایــن ســانحه نیــز گفــت: تمــام هزینه هــای درمان
ایــن ســربازان تــا زمــان بهبــودی کامــل و بازیابــی ســالمت بــر عهــده 
نیروهــای مســلح خواهــد بــود و آنــان بیمــه هــم هســتند. وی دربــاره 
ســربازان آســیب دیده در ایــن حادثــه و اینکــه آیــا ممکــن اســت ایــن 
ســربازان از انجــام خدمــت ســربازی معــاف شــوند، تصریــح کــرد: 
ــوند؛  ــیم می ش ــته تقس ــه دس ــه س ــه ب ــن حادث ــیب دیدگان ای آس
دســته اول افــرادی هســتند کــه درمانشــان طــی کمتــر از شــش مــاه 
انجــام شــود کــه ایــن افــراد بعــد از شــش مــاه بــرای ادامــه خدمــت 
ــته دوم  ــوند؛ دس ــزام می ش ــود اع ــت خ ــل خدم ــه مح ــربازی ب س
افــرادی هســتند کــه بهبــود پیــدا می کننــد، امــا طــول درمانشــان از 
شــش مــاه بیشــتر خواهــد شــد کــه ایــن افــراد از ســربازی معــاف 
می شــوند؛ دســته ســوم هــم افــرادی هســتند کــه ممکــن اســت از 
 کار افتــاده شــوند کــه ایــن افــراد عــالوه بــر اینکــه از ســربازی معافنــد

مستمری مادام العمر نیز دریافت خواهند کرد.
  این افراد از پرسنل نیروهای مسلح هستند

ــان  ــه پای ــان اینکــه »دوران آموزشــی ایــن ســربازان ب ــا بی ــی ب کمال
رســیده و آنــان بــرای گذرانــدن دوران مرخصــی خــود پــادگان را تــرک 
ــراد از پرســنل نیروهــای مســلح  ــن اف ــد«، ادامــه داد: ای کــرده بودن
 هســتند و هماننــد دیگــر پرســنل در آموزش هــا و ماموریت هــا 
ــن  ــال در ای ــوند؛ ح ــا می ش ــلح جابه ج ــای مس ــط نیروه و ... توس
ــایل  ــا وس ــد، ب ــگان باش ــار آن ی ــی در اختی ــات کاف ــر امکان ــن اگ بی
ــر  ــرد و اگ ــد ک ــربازان خواهن ــی س ــه جابه جای ــدام ب ــود اق ــه خ نقلی
ــند ــته باش ــار نداش ــی در اختی ــداد کاف ــه تع ــزات ب ــات و تجهی  امکان

بایــد آن را از جایــی دیگــر اجــاره کننــد کــه در این بــاره نیــز 
همین طــور شــده و ایــن ســربازان بــا اتوبوســی کــه در اختیــار ارتــش 

ــد. ــفر بودن ــال س ــوده در ح ب

پیگیری ویژه ستاد کل نیروهای مسلح درباره سانحه تصادف سربازان

سانحه تلخ زیر ذره بین نیروهای مسلح

ــکایات وزارت  ــه ش ــخگویی ب ــرد و پاس ــی عملک ــر کل ارزیاب مدی
آمــوزش و پــرورش از تشــدید نظــارت بــر مــدارس در تابســتان 
بــه علــت شــروع ثبت نــام دانش آمــوزان خبــر داد و گفــت: 
اولیــا می تواننــد در صــورت مشــاهده تخلــف، نســبت بــه طــرح 
ــد. ســید  ــه شــکایت اقــدام کنن شــکایت در ســامانه رســیدگی ب

ــنا  ــا ایس ــو ب ــاه ولد در گفت وگ ــم میرش رحی
ــارت  ــی و نظ ــدید بازرس ــه تش ــاره ب ــا اش ب
ــل  ــدارس در فص ــرد م ــر عملک ــه ب همه جانب
عوامــل  مجموعــه  کــرد:  اظهــار  ثبت نــام 
آموزشــی  بخش هــای  همــکاران  و  مــا 
ــزود:  ــد داد. وی اف ــام خواهن ــن کار را انج ای
ــام  ــا ثبت ن ــه ب معمــوال در فصــل تابســتان ک
ــل  ــن نق ــدارس و همچنی ــوزان در م دانش آم
ــزان  ــت، می ــراه اس ــان هم ــاالت معلم و انتق
ــد. ســال گذشــته  ــش می یاب شــکایات افزای

 نظــارت بــر امــر ثبت نــام در حــدود 60 هــزار مدرســه انجــام شــد 
و امســال هــم احتمــاال همیــن میــزان مدرســه را پوشــش 
پاســخگویی  و  عملکــرد  ارزیابــی  کل  مدیــر  داد.   خواهیــم 
بــه شــکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: ســامانه پاســخگویی 

الکترونیــک   بــه شــکایات کــه در راســتای تحقــق دولــت 
ــکایات از  ــه ش ــیدگی ب ــادات و رس ــرش انتق ــریع در پذی و تس
ســوی اولیــای دانش آمــوزان و فرهنگیــان در ســال گذشــته آغــاز 
بــه کار کــرده اســت، در حــال حاضــر در دســترس اســت و مــردم 
ــدارس، در ســامانه  ــف در م ــد در صــورت مشــاهده تخل می توانن
طــرح شــکایت کننــد. میرشــاه ولــد بــا بیان 
اینکــه پــس از مراجعــه بــه ســامانه و طــرح 
شــکایت یــک کــد رهگیــری در اختیــار فــرد 
ــرد، گفــت: شــکایت ها معمــوال  ــرار می گی ق
و  می شــوند  رســیدگی  هفتــه   2 ظــرف 
نتایــج را می تــوان در ســامانه مشــاهده 
ــت  ــدن ثب ــزه ش ــا مکانی ــع ب ــرد. در واق ک
و ارســال شــکایت از مدرســه تــا حــوزه 
بــه  پاســخ دهی  فرآینــد  ســتادی، 
شــکایات کوتــاه و در اعــالم نتایــج تســریع 
ــهروندان  ــه ش ــاس کلی ــن اس ــر ای ــت: ب ــد. وی گف ــد ش خواه
ــا  ــد ب دانش آمــوزان، فرهنگیــان و اولیــای دانش آمــوزان می توانن
ورود بــه ســامانه، بــرای ثبــت شــکایت و درخواســت خــود اقــدام 
و مــدارک و مســتندات خــود را نیــز ضمیمــه شــکایت کننــد. ربیــع

تشدید نظارت بر مدارس در تابستان
ــه برکــت و مســئول طــرح  ــات بیم ــر عامــل شــرکت خدم مدی
ــن  ــه پوشــش 13 اســتان در ای ــا اشــاره ب ــواده« ب ــت خان »برک
طــرح گفــت: تــا بــه حــال حــدود 2 هــزار زوج شناســایی و هــزار 

ــده اند.  ــی ش ــی معرف ــز درمان ــه مراک زوج ب
ســید عبــدهللا عمــادی دربــاره آغــاز ایــن طــرح گفــت: همان طــور 

سیاســت های  از  یکــی  می دانیــد  کــه 
در  اســالمی  جمهــوری  نظــام  اصلــی 
افزایــش  از  حمایــت  اخیــر،  ســال های 
خانــواده  بنیــان  تحکیــم  و  جمعیــت 
ــن  ــت. در همی ــان اس ــن جوان ــژه در بی به وی
راســتا، ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
ــای  ــی از بخش ه ــوان یک ــه عن ــام)ره( ب ام
ــی  ــای اجتماع ــور، در زمینه ه ــی کش حمایت
و اقتصــادی، خــود را موظــف بــه کمــک 
بــرای اجــرای هــر چــه بهتــر ایــن سیاســت 

می دانــد و بــه همیــن جهــت حمایــت از زوج هــای نابــارور 
کم بضاعــت را در مناطــق محــروم و روســتایی بــه عنــوان هــدف 

ــت.  ــرده اس ــن ک ــود تعیی خ
برنامه ریــزی بــرای انجــام ایــن کار از دی مــاه ســال 13۹3 آغــاز 

ــرا  ــمی اج ــور رس ــه  ط ــرح ب ــال 13۹4 ط ــاه س و از فروردین م
شــده و در حــال انجــام اســت. 

ــه برکــت و مســئول طــرح  ــات بیم ــر عامــل شــرکت خدم مدی
در  زوج هــا  درمــان  »برکــت خانــواده« گفــت: هزینه هــای 
بیمارســتان های دولتــی و خصوصــی تفــاوت دارد. بنیــاد برکــت 
ــون  ــر زوج 50 میلی ــرای ه ــرح ب ــن ط در ای

ــه اســت. ــر گرفت ــال در نظ ری
نابــارور  زوج هــای  شــرایط  دربــاره  وی   
افــزود: یکــی از شــرایطی کــه بــه آن اشــاره 
ــا در مناطــق محــروم  شــد، ســکونت زوج ه
و روســتایی اســت و بنیــاد برکــت طبــق 
ــد.  ــت می کن ــا حمای ــن زوج ه ــه از ای برنام
ــا  ــن خانم ه ــه س ــت ک ــن اس ــرط دوم ای ش
تــا 35 ســال باشــد؛ چــون »آی وی اف« 
ــت و در  ــر اس ــن مؤث ــن س ــا ای ــوال ت معم
ســنین بیشــتر امــکان موفقیــت آن کــم می شــود و شــرط ســوم 
اینکــه مطمئــن شــویم زوج هــای معرفــی شــده بــه بنیــاد برکــت 
ــن  ــرای تامی ــد و ب ــان را ندارن امــکان پرداخــت هزینه هــای درم

ــنا ــد. ایس ــکل مواجهن ــا مش ــن روش ب ــارج ای مخ

شناسایی 2 هزار زوج نابارور در کشور
ساخت خانه سالمندان 

به دست گروه های جهادی 
چهارمحال و بختیاری

ــه مقاومــت بســیج  مســئول ســازندگی و کارآمدســازی ناحی
دانشــجویی چهارمحــال و بختیــاری از آغــاز عملیــات ســاخت 
ــران  ــه دســت جهادگ ــه ســالمندان شهرســتان فارســان ب خان
ــن  ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــا همت ــر داد. وف دانشــجوی اســتان خب
ســاختمان در زمینــی بــه مســاحت 560 متــر مربع بــا زیربنایی 
افــزون بــر 350 متــر در شهرســتان فارســان ســاخته می شــود. 
وی افــزود: بیــش از 30 جهادگــر بســیجی و دانشــجوی ناحیــه 
بســیج دانشــجویی اســتان در ســاخت ایــن خانــه مشــارکت 
ــن  ــاخت ای ــای س ــارات و هزینه ه ــزود: اعتب ــد. وی اف می کنن
ســاختمان را یــک شــهروند خیــر از اهالــی شهرســتان فارســان 
تقبــل کــرده اســت. بــه گفتــه همتــی، بیــش از 1500 بســیجی 
ــی ــی، آموزش ــور عمران ــت ام ــته جه ــال گذش ــجو در س  دانش

ــوردار چهارمحــال  ــر برخ ــق کمت ــه مناط ــی ب ــی و فرهنگ  تربیت
و بختیاری اعزام شدند.

آزادی 75 زندانی اصفهان 
از ابتدای ماه رمضان

ــاه  ــدای م ــت: از ابت ــان گف ــتان اصفه ــه اس ــتاد دی ــس س ریی
رمضــان تاکنــون 75 نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد آزاد 
شــده اند. مصطفــی کیشــانی در حاشــیه مراســم گلریــزان بــزرگ 
اصفهــان بــرای آزادی زندانیــان در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
در حــال حاضــر 15 جشــن گلریــزان بــرای آزادی زندانیــان برپــا 
ــه  ــه و نفق ــی مهری ــم مال ــا جرای ــی ب ــت و 700 زندان ــده اس ش
منتظــر آزادی هســتند. از ابتــدای مــاه رمضــان تاکنــون، 75 نفــر 
از زندانیــان جرایــم غیرعمــد آزاد شــده اند و 8 میلیــارد از بدهــی 
آن هــا پرداخــت شــده اســت؛ البتــه شــاکیان از مبلــغ 8 میلیــارد 
ــه اســتان  ــارد را بخشــیده اند. رییــس ســتاد دی بدهــی، 7 میلی
ــاه رمضــان  ــان م ــا پای ــی می شــود ت ــزود: پیش بین ــان اف اصفه
150 زندانــی از زندان هــای اصفهــان آزاد شــوند و امیدواریــم کــه 
ــه  ــان ســال ب ــا پای ــز ت ــر آزادی در اســتان نی ــی منتظ 700 زندان
ــتری  ــس کل دادگس ــن ریی ــد. همچنی ــود بازگردن ــای خ خانه ه
ــوالد  ــرد: شــامگاه گذشــته شــرکت ف ــار ک ــان اظه اســتان اصفه
ــرای  ــون تومــان ب ــارد و 500 میلی ــغ 2 میلی ــان مبل مبارکــه اصفه
آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد پرداخــت کــرده اســت کــه ایــن 
پرداخــت بــا پرداخت هــای ابتــدای مــاه تاکنــون چیــزی حــدود 
4 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان خواهــد شــد. احمــد خســروی 
ــک  ــا ی ــرد ت ــم ک ــود را خواهی ــالش خ ــام ت ــه داد: تم ــا ادام وف
ــوی در  ــی 700 مددج ــی بده ــارد تومان ــغ 45 میلی ــوم از مبل س
ــغ  ــا مبل ــا ت آســتانه آزادی توســط شــاکیان بخشــیده شــود، ام
45 میلیــارد تومــان هنــوز فاصلــه زیــادی داریــم. 400 خیریــه در 
ــه فعــال و جــز خیریه هــای  اصفهــان وجــود دارد کــه 150 خیری
درجــه یــک کشــور محســوب می شــوند کــه کارهــای بی نظیــری 

ــد. ــام می دهن ــور انج ــی کش ــان و حت در اصفه

اخبار کوتاه

تدوین بسته اقتصاد مقاومتی ویژه زنان
ــته  ــک بس ــت: ی ــوان گف ــور بان ــور در ام ــر کش ــاور وزی مش
ــا  ــه فعالیت ه ــگاه ب ــا ن ــان ب ــژه زن ــی وی ــاد مقاومت اقتص
و ظرفیت هــا و اقتضائــات حــوزه زنــان آمــاده کرده ایــم 
کــه تقدیــم وزیــر کشــور می شــود. فهیمــه فرهمندپــور 
ــان  ــژه زن ــی وی ــاد مقاومت ــته اقتص ــزود: بس ــاره اف در این ب
 شــامل مــوارد حمایتــی، آموزشــی و ترویجــی می شــود 
و بــه حوزه هایــی ماننــد حمایــت از تولیــدات زنــان، مشــاغل 
 خانگــی، صنایــع دســتی، اصــالح الگــوی مصــرف، آمــوزش 
و ترویــج مصــرف متناســب بــا اقتضائــات اقتصــاد مقاومتــی 
ــور ــر کش ــب وزی ــورت تصوی ــزود: در ص ــردازد. وی اف  می پ

ایــن بســته از طریــق مدیــران کل امــور بانــوان بــه اســتان ها 
جهــت اجــرا ابــالغ می شــود.

برخورد پلیس با تخلفات 
فروشگاه های مارک و برند

ــد  ــز خری ــیاری از مراک ــا بس ــارک این روزه فروشــگاه های م
ــه  ــت ب ــر قیم ــد براب ــا چن ــان را ب ــد، اجناسش ــر کرده ان را پ
 فــروش می رســانند و بــه نمــادی بــرای مصرف گرایــی 
از  بعضــی  میــان  ایــن  در  شــده اند.  بــدل  تجمــل  و 
فروشــگاه ها یــا ارتباطــی بــا برنــد اصلــی ندارنــد یــا 
ضوابــط  از  خــارج  کــه  می دهنــد  انجــام   اقداماتــی 
ــا از  ــی ناج ــاون اجتماع و چهارچــوب اســت. ســخنگو و مع
ــا ایــن تخلفــات خبــر داده اســت. ســردار ســعید  برخــورد ب
منتظرالمهــدی در گفت وگــو بــا ایســنا در این بــاره اظهارکــرد: 
ایــن برندهــا بــرای فعالیــت در کشــور بایــد از وزارت ارشــاد 
بگیرنــد  را  الزم  مجوزهــای  معــدن  و  صنعــت  وزارت   و 
 و بدیهــی اســت در صورتــی کــه فاقــد مجوزهــای الزم باشــند 
پلیــس اماکــن بــا متخلفــان برخــورد می کنــد. وی بــا اشــاره 
بــه ضوابطــی کــه بــرای نــام و لوگــوی ایــن فروشــگاه ها در 
ــز  ــار کــرد: آیین نامه هایــی نی نظــر گرفتــه شــده اســت، اظه
دربــاره اســتفاده از لوگــو و نــام فارســی و التیــن فروشــگاه ها 
وجــود دارد کــه پلیــس اماکــن در صــورت مشــاهده رعایــت 
نکــردن ایــن مــوارد، تذکــرات الزم را بــه متصدیــان می دهــد 
و درصــورت بی توجهــی برخوردهــای الزم انجــام خواهــد 
شــد. ســخنگوی ناجــا بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر فروشــگاهی 
ــس  ــد، پلی ــته باش ــت داش ــرای فعالی ــای الزم را ب مجوزه
کاری بــا آن هــا نخواهــد داشــت، ادامــه داد: گاهــی ممکــن 
ــند،  ــته باش ــم داش ــوز ه ــگاه ها مج ــن فروش ــه ای ــت ک اس
امــا داخــل آن یــا تحــت عنــوان آنــان، اقدامــات غیرقانونــی 
برگــزار شــود کــه پلیــس در ایــن زمینــه هــم وارد عمــل شــده 
و بــا تخلفــات برخــورد خواهــد کــرد. منتظــر المهــدی بــا بیان 
اینکــه در گذشــته مــواردی از ایــن دســت وجــود داشــته کــه 
پلیــس بــا آن هــا برخــورد کــرده اســت، گفــت: در آن بخــش 
ــت  ــن اس ــس اماک ــا پلی ــس ی ــده پلی ــر عه ــف ب ــه وظای  ک
وظایــف انجــام می شــود؛ امــا بخشــی از وظایــف هــم 

مربــوط بــه دســتگاه های دیگــر اســت.

اخبار کوتاه 

آگهی حصر وراثت
به شرح  دارای شناسنامه شماره 1147  آبادی  نریمانی زمان  آقای سید حسن 

دادخواست به کالسه 183/۹5 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مصطفی نریمانی زمان 

آبادی بشناسنامه 23 در تاریخ 13۹5/03/08  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

فرزند  نریمانی  به:1- صغری  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته 

ابراهیم ش.ش 3۹ )همسر متوفی( )2( سید حسن ش.ش 1147 )3( سید 

حسین ش.ش 33 )4( رباب بیگم ش.ش 24 )5( بدری السادات ش.ش 

437 )6( مهری السادات ش.ش 26 )7( فخر السادات ش.ش 72 همگی 

انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  مصطفی  سید   فرزند  آبادی  زمان  نریمانی 

اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/361/م الف به تاریخ ۹5/04/03

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : آقای نعمت اله نظری دادخواستی به طرفیت خوانده : آمنه صفدری 

اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان  به خواسته ثبت  و اداره کل امور 

جهت  نموده که  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق  واقعه 

برخوار  شهرستان  در  واقع    ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی 

ارجاع و به کالسه پرونده ۹50۹۹8375130026۹  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   0۹:00 ساعت  و   13۹5/05/1۹ آن 

دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  خوانده  بودن  

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 

اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/360/م الف به تاریخ ۹5/03/31

دادنامه
خواهان : آقای محمد هنرمند فرزند حسینعلی با وکالت آقای حسین محمدیان 

فرزند یداله و خانم مهری نمازیان فرزند جواد همگی به نشانی اصفهان خیابان 

شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه 1 واحد 1 کدپستی 

نشانی خمینی  به  اله  بهمن جدیدی فرزند عزت  آقای  8164774157 خوانده: 

مطالبه   : ها  خواسته  جدیدی  مهدی  منزل  بهشت  پارک  روبروی  منظریه  شهر 

فرزند  هنرمند  محمد  آقای  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رای   .... بابت  وجه 

حسینعلی با وکالت آقای حسین محمدیان و مهری نمازیان بطرفیت آقای بهمن 

فقره  یک  بابت  ریال   125000000 مبلغ  مطابه  بخواسته  اله  عزت  فرزند  جدیدی 

دادخواست  مفاد  توجه  با   ۹3/11/20 مورخ   3170586 شماره  به  بالمحل  چک 

تقدیمی و کپی مصدق چک واخواست شده اظهارات وکیل خواهان و عدم حضور 

خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و عدم ارسال الیحه دفاعیه علیهذا به استاد مواد 2 

و 3 قانون صدور چک حکم به پرداخت مبلغ مذبور به انضمام هزینه دادرسی و 

خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه توسط خوانده صادر و اعالم می شود رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی و ظرف بیست روز دیگر قابل واخواهی و ظرف 

بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در مرکز استان است.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

تاریخ   به  الف  5/37/362/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 

۹5/04/02

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 شاکی : آقای سعید قاسمیان دستجردی  دادخواستی به طرفیت متهم : آقای 

تلفنی  مزاحمت  به خواسته  پورسوق    فاطمه حسن  و خانم  پور  پیروز سیاری 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان برخوار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

101 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار 

ثبت گردیده    ۹4047۹  -  ۹30۹۹83752301733 پرونده  به کالسه  و  ارجاع 

که وقت رسیدگی آن 13۹5/07/14 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت 

مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از 

نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

تاریخ  به  الف  5/37/362/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   

۹5/04/03

آگهی حصر وراثت
آقای اصغر صادقی علی آبادی دارای شناسنامه شماره 2۹ به شرح دادخواست 

به کالسه 182/۹5 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه صادقی علی آبادی بشناسنامه 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  13 در تاریخ 13۹5/01/17  

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اکبر ش.ش ۹ )2( اصغر ش.ش 2۹ )3( 

طاهره ش.ش 10314 )4( معصومه ش.ش 61 )5( آسیه ش.ش 1۹  همگی 

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  رمضان  فرزند  آبادی  علی  صادقی 

یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

تاریخ  به  الف  5/37/363/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 

۹5/04/02

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  رسمی  سند 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ثبتی  آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت   برابر 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  

و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 

اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله 

اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 

به مراجع  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ،  ظرف مدت یک 

قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 13۹560302018000386 کالسه پرونده 13۹1114402018000140 

شناسنامه  بشماره  حسین  محمد  فرزند  آبادی  حبیب  فقیه  مرتضی  آقای 

1732 صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک واحد مرغداری به مساحت 

1057.۹4 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 382 اصلی واقع در حبیب 

از آقای هادی فقیه و  الواسطه  آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع 

اظهارنامه ثبتی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/04/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/04/20

تاریخ  به  شماره:37/05/332/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

۹5/03/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  رسمی  سند 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ثبتی  آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت   برابر 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  

و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 

به صدور اسناد  فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 

،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 13۹5603020180003۹2 کالسه پرونده 13۹41144020180001۹7 

آقای عیسی قلی خسروی فرید فرزند امامقلی بشماره شناسنامه ۹2 صادره 

از اردل نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 21۹ متر مربع احداثی 

بر روی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولی عصر بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسین علی محمدی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/04/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/04/20

تاریخ  به  شماره:37/05/32۹/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

۹5/03/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع  سند رسمی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 

ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 

ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 

مالکیت صادر خواهد شد.  اسناد  اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  مذکور 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

پرونده  کالسه   13۹560302018000388 شماره  رای  برابر 

مهدی  فرزند  آبادی  دولت  رفیعی  حسن  آقای   13۹1114402018003258

باب  یک  دانگ  به شش  نسبت  آباد   دولت  از  121 صادره  بشماره شناسنامه 

از پالک 38۹  بر روی قسمتی  احداثی  به مساحت 187.57 متر مربع  خانه 

رسمی  مالک  از  خریداری  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت  در  واقع  اصلی 

آقای حسن کمالی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/04/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/04/20

تاریخ  به  شماره:37/05/337/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

۹5/03/2۹

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد 

سند فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین   قانون 

 رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 

ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 

ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 

مالکیت صادر خواهد شد.  اسناد  اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  مذکور 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

پرونده  کالسه   13۹560302018000356 شماره  رای  1-برابر 

عباس  فرزند  آبادی  دولت  زارعان  محمد  آقای   13۹3114402018000345

از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  آباد  دولت  از  صادره   607 شناسنامه  بشماره 

ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 200 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه

پرونده  کالسه   13۹560302018000357 شماره  رای  2-برابر 

عباس  فرزند  آبادی  دولت  ملکی  حمیدرضا  آقای   13۹4114402018000116

از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  آباد  دولت  از  صادره   52 شناسنامه  بشماره 

ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 200 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه

3-تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/04/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/04/20

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   

شماره:37/05/340/الف/م به تاریخ ۹5/03/2۹



دانستنی هایی درباره روزه

ــت  ــاه پرفضیل ــک م ــاه رمضــان فرارســید و روزه داران ی م
ــازی  ــرای پاکس ــی ب ــد؛ ماه ــش رو دارن ــی را پی و روحان

ــان! ــم و ج جس
ــد  ــاه فرقــی نمی کن ــن م ــان عاشــق ای ــرای مومن شــاید ب
ــر سالمتی شــان  ــری ب ــاه رمضــان و روزه داری چــه تاثی م
ــا  ــد؛ ام ــه دارن ــی آن توج ــه  روحان ــه جنب ــط ب دارد و فق
ــر روزه داری  ــاره تاثی ــب درب ــن مطل ــم در ای ــا می خواهی م
ــوع  ــا و ن ــی از بیماری ه ــه بعض ــال ب ــگیری از ابت در پیش
روزه  اینکــه  کنیــم.  صحبــت  بــدن  از  آن  ســم زدایی 
ــودها  ــد؟ س ــد روزه بگیرن ــه می توانن ــا هم ــت؟ آی  چیس
و زیان هــای روزه چیســت؟ آیــا روزه داری بــرای الغــر 

ــت؟  ــب اس ــش وزن مناس ــدن و کاه ش
ــام  ــه تم ــب ب ــن مطل ــن قســمت و قســمت دوم ای در ای
ــا مــا همــراه  ــا ب ــم داد. لطف ــن ســواالت پاســخ خواهی ای

باشــید.
روزه داری در فرهنگ های مختلف

ــدون خــوردن و آشــامیدن  ــک روز را ب ــی ی روزه داری، یعن
ســپری کنیــد و بــدن فقــط از ذخایــر خــود بــرای گــذران 
ــراد  ــا اف ــی فرهنگ ه ــد. در بعض ــتفاده کن ــود اس ــور خ ام
خــودداری  غــذا  خــوردن  از  و  می خورنــد  آب  روزه دار 
ــن  ــه ای ــز روزه داری ب ــا نی ــی فرهنگ ه ــد. در بعض می کنن
ــی  ــری دریافت ــزان کال ــرد روزه دار می ــه ف ــت ک ــی اس معن
ــد.  ــع نمی کن ــا آن را قط ــد، ام ــش می ده ــه را کاه روزان
در ایــن صــورت میــزان کالــری بــه 250 کیلوکالــری 
محــدود می شــود؛ امــا در روزه داری مذهبــی فــرد روزه دار 
 از اذان صبــح تــا غــروب بــه  طــور کامــل خــود را از خــوردن 

و آشامیدن منع می کند.
تاثیرات روزه داری بر بدن

ــه محــض توقــف خــوردن  ــدن ب ــد ســوخت  و ســاز ب رون
و آشــامیدن بــه حرکــت می افتــد و بــدن خیلــی زود 
ــه  ــی ک ــود. زمان ــل می ش ــود متوس ــی خ ــر چرب ــه ذخای ب
روزه می گیریــد، مغــز بــه گلوکــز نیــاز پیــدا می کنــد. 
 در نتیجــه از ذخایــر چربــی بافت هــا اســتفاده کــرده 
ــه  ــد ک ــل می کن ــرول تبدی ــه گلیس ــیرید را ب و تری گلیس

ــود. ــل می ش ــز تبدی ــه گلوک ــود ب خ
روزه عــالوه بــر بــرکات معنــوی کــه بــرای همــه دارد، رونــد 
ــدن  ــدازد، ب ــر می ان ــه تاخی ــدن را ب ــلول های ب ــری س پی
ــن  ــای مزم ــه بیماری ه ــال ب ــازی و از ابت ــز و پاکس را تمی

ــد. ــگیری می کن پیش
در صــورت روزه داری طوالنی مــدت، بــدن بــرای تولیــد 
گلوکــز از عضــالت نیــز برداشــت می کنــد. بــه ایــن 
منظــور از پروتئین هایــی اســتفاده می کنیــد کــه بــه 
می شــوند.  تبدیــل  گلوکــز  ســپس  و  اســیدآمینه ها 
ــع  ــز از مناب ــنتز گلوک ــی س ــز«، یعن ــاز »گلوکونئوژن ــن ف ای
غیرقنــدی می توانــد بــرای بــدن خطرســاز شــود. در 
نتیجــه الزم اســت کــه روزه داری ســالم و بــا رعایــت اصــول 

درســت را در پیــش بگیریــد.
چرا باید روزه بگیریم؟

ــا  ــددی دارد؛ ام ــی  متع ــی و علم ــل مذهب روزه داری دالی
پیــش از هــر چیــز یــک عمــل مذهبــی پســندیده اســت 
ــه  ــد. گفت ــک می کن ــراد کم ــی اف ــه  روح ــه تصفی ــه ب ک
ــوف  ــتمدار و فیلس ــدی، سیاس ــا گان ــه ماهاتم ــود ک می ش
هنــدی، در زمــان حیــات خــود بــرای دســتیابی بــه 
ــد  ــی مانن ــفه  بزرگ ــت. فالس ــد« روزه می گرف ــی هن »پاک
 ســقراط و افالطــون نیــز بــرای ارتقــای کارایــی مغــز 
ــالوه  ــد. ع ــود روزه می گرفتن ــر خ ــدرت تفک ــش ق و افزای
 بــر ایــن سال هاســت کــه محققــان دربــاره روزه داری 
و تاثیــر آن بــر ســالمت افــراد تحقیــق می کننــد. نتایجــی 
ــن  ــد روزه گرفت ــان می ده ــه نش ــت ک ــده اس ــل ش حاص
ــاز  ــا کارس ــی بیماری ه ــا بعض ــه ب ــان و مقابل ــرای درم ب
اســت. گفتــه می شــود قرن هــا پیــش، بقــراط روزه داری را 
بــه بیمــاران خــود تجویــز می کــرد. علــم مــدرن نیــز اثــرات 
مثبــت روزه داری بــر پیشــگیری از ابتــال بــه بیماری هایــی 

ماننــد دیابــت و... را بــه اثبــات رســانده اســت.

ماه رمضان

 کشف یک کیلو و 370 گرم هروئین
 از معده دو زن 

 دو زن کــه بــه روش بلــع هروئیــن، ایــن مــواد را از 
ــد  ــه اســتان قاچــاق می کردن ــای شــرقی کشــور ب مرزه
شهرســتان  انتظامــی  فرماندهــی  مامــوران  توســط 
فالورجــان دســتگیر شــدند. ســرهنگ حســن نیکبخــت 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان فالورجــان بــا اظهــار ایــن 
ــت: در  ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای ــه خبرن ــب ب مطل
پــی کســب خبــری مبنــی بــر اینکــه زنــی ســاکن در یکی 
از محله هــا بــا همــکاری اقــوام خــود از مرزهــای شــرقی 
کشــور اقــدام بــه انتقــال مــواد مخــدر هروئیــن می کنــد 
ایــن موضــوع در دســتور کار ویــژه مامــوران پلیــس مبارزه 
بــا مــواد مخــدر ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت. وی افــزود: 
ــا انجــام تحقیقــات صــورت گرفتــه و کســب اطمینــان  ب
از درســتی موضــوع مشــخص شــد دو زن کــه نزدیــکان 
متهــم اصلــی هســتند، بــه روش بلــع مــواد و نگهــداری 
ــس از  ــد و پ ــا می کنن ــال آن ه ــه انتق ــدام ب ــده اق در مع

ــاد می فروشــند .  ــراد معت ــه اف ــه ب تخلی
ــزل  ــوران من ــت: مام ــوان داش ــئول عن ــام مس ــن مق ای
ایــن متهــم را کــه در یکــی از محله هــای آلــوده بــه مــواد 
ــراه دو  ــه هم ــم را ب ــود، شناســایی و مته ــورد ب مخــدر م
همدســتش دســتگیر کردنــد. ســرهنگ نیکبخــت عنــوان 
داشــت: در ایــن عملیــات مقــدار یــک کیلــو و 370 گــرم 
ــود  ــه شــده ب ــم زن تخلی ــده دو مته ــه از مع ــن ک هروئی
بــه همــراه یــک دســتگاه تــرازوی مــواد مخــدر دیجیتــال 
پرایــد ســواری  کشــف و یــک دســتگاه خــودروی 
متعلــق بــه متهمنــا نیــز توقیــف شــد. فرمانــده انتظامــی 
قاچاقچیــان  داشــت:  اظهــار  فالورجــان  شهرســتان 
و ســوداگران مــرگ بــرای قاچــاق مــواد مخــدر بــه 
روش هــا و شــیوه های مختلفــی از جاســازی کــردن 
ایــن مــواد رومی آورنــد؛ روش بلــع مــواد و نگهــداری آن 
در معــده از جملــه اقدامــات بســیار خطرناکــی اســت کــه 
توســط ایــن افــراد صــورت می گیــرد؛ بــه طــوری کــه هــر 
ــی مــرگ  ــه معــده و حت لحظــه احتمــال آســیب زدن ب

ــی دارد.  ــز در پ ــا را نی آن ه

 تخلفات همزمان، 620 خودرو 
را روانه پارکینگ کرد 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از توقیف 
ــام دو  ــت انج ــه عل ــف ب ــودروی متخل ــتگاه خ 620 دس
تخلــف همزمــان حادثه ســاز خبــر داد. ســرهنگ جهانگیر 
خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  کریمــی 
پلیــس گفــت: در خردادمــاه ســال جــاری مامــوران 
ــداد  ــان، تع ــتان اصفه ــی اس ــی و رانندگ ــس راهنمای پلی
را کــه دو تخلــف حادثه ســاز  620 دســتگاه خــودرو 
ــگ  ــه پارکین ــف و ب ــد، توقی ــام داده بودن ــان انج همزم
ــاده  ــد د م ــاس بن ــه داد: براس ــد. وی ادام ــل کردن منتق
10 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات هــرگاه راننــده ای 
ــات  ــف از تخلف ــب دو تخل ــان مرتک ــورت همزم ــه ص ب
ــش از  ــاز بی ــرعت مج ــاوز از س ــی، تج ــرکات نمایش »ح
ــای  ــاز در راه ه ــبقت غیرمج ــاعت، س ــر در س 50 کیلومت
دوطرفــه، عبــور از چــراغ قرمــز، حرکــت بــه طــور مارپیــچ، 
تجــاوز بــه چــپ از محــور راه« شــود، خــودروی او توقیــف 
و بــه پارکینــگ منتقــل می شــود. ســرهنگ کریمــی 
 خاطرنشــان کــرد: دســت کــم 72 ســاعت توقیــف 
و ترخیــص ایــن وســایل نقلیــه منــوط بــه پرداخــت کلیــه 

جریمه هــا و ســیر مراحــل قانونــی خواهــد بــود.

کشف 2 میلیارد ریال اموال مسروقه 
با اعتراف سارق منزل 

رییــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از 
دســتگیری یــک ســارق حرفــه ای منــزل در غــرب شــهر 
اصفهــان و کشــف 2 میلیــارد ریــال امــوال مســروقه خبــر 
داد. ســرهنگ ســتار خســروی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــن  ــوع چندی ــی وق ــت: در پ ــس گف ــری پلی ــگاه خب پای
فقــره ســرقت منــزل در غــرب شــهر اصفهــان، شناســایی 
و دســتگیری عامــل یــا عوامــل ایــن ســرقت ها بــه 
ــه  ــت. وی ادام ــرار گرف ــتور کار ق ــژه در دس ــورت وی ص
داد: مامــوران پــس از انجــام کارهــای تخصصــی موفــق 
ــی  ــام قضای ــی مق ــا هماهنگ ــارق را ب ــک س ــدند ی ش
ــد. ایــن مقــام انتظامــی افــزود: متهــم در  دســتگیر کنن
ــارد  ــرقت 2 میلی ــه س ــده ب ــل آم ــه عم ــای ب بازجویی ه
ــراف  ــهروندان اعت ــازل ش ــروقه از من ــوال مس ــال ام ری
ــان ضمــن  ــرد. رییــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفه ک
اشــاره بــه تحویــل متهــم بــه مراجــع قضایــی بــه مــردم 
ــتحکام  ــه اس ــاز ب ــاخت و س ــگام س ــرد: هن ــه ک  توصی
و ایمنــی ســاختمان بــه انــدازه زیبایــی آن اهمیــت دهید 
راه هــای ورودی را ایمــن ســازید، از درب هــای ضدســرقت 
ــه  ــل کلی ــد، مقاب ــتفاده کنی ــاختمان اس ــرای ورودی س ب
ــیو  ــر، پاس ــف نورگی ــات همک ــژه در طبق ــا، به وی  پنجره ه
ــد  ــن نصــب کنی ــاوم و مطمئ ــاظ مق ــا حف و روی دیوار ه
درب هــای پشــت بام و راهــرو را بــا حفــاظ نــرده ای ایمــن 
ســازید و در تابســتان در ب هــا و پنجره هــای فاقــد حفاظ 

را بســته نگــه داریــد.

 بی توجهی به روبه رو  
مرگ راننده 19 ساله را رقم زد 

ــا یــک  ــر برخــورد یــک دســتگاه ســواری ســمند ب در اث
وانــت پیــکان در آزاد راه »امیرکبیــر«، راننــده وانــت 
ــت.  ــان باخ ــود ج ــاله ب ــوان 19 س ــک ج ــه ی ــکان ک پی
اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
ــا  ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام فرمانده
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت : مامــوران پلیــس 
ــداد  ــه بام ــاعت 4 و 55 دقیق ــران« س راه »اصفهان-ته
امــروز از برخــورد یــک دســتگاه ســواری ســمند بــا یــک 
وانــت پیــکان بــا خبــر و بالفاصلــه به محــل اعزام شــدند. 
ــی  ــه رانندگ ــن حادث ــر ای ــه داد: متاســفانه در اث وی ادام
راننــده وانــت کــه یــک جــوان 19 ســاله بــود، جــان خــود 

ــت داد.  را از دس
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یــک مهنــدس ژاپنــی موفــق بــه طراحــی و تولیــد یــک 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــک ش ــل و کوچ ــین قابل حم ماش

ــرد. ــا می گی ــتی ج ــک کوله پش ــی در ی راحت
کونیاکــو ســایتو و همکارانــش در کوکــوآ موتــورز از 
ــام واک کار  ــه ن ــل ب ــل  و  نق ــیله حم ــک وس ــد ی تولی
ــاپ  ــک لپ ت ــدازه ی ــه ان ــه ب ــد ک ــر دادن Walk Car خب
ایــن  می کنــد.  لیتیومــی  کار  باطــری  بــا  و  اســت 
وســیله کــه ظاهــری شــبیه اســکیت بــورد دارد، ماننــد 
ــازک از  ــین ن ــن ماش ــد. ای ــل می کن ــین عم ــک ماش ی
ــه  ــه اینک ــته ب ــده و وزن آن بس ــاخته ش ــوم س آلومینی

بــرای اســتفاده داخلــی باشــد یــا خارجــی، بیــن 2 تــا 
ــت. ــر اس ــرم متغی 3 کیلوگ

 ســایتو می گویــد بــه دلیــل ســادگی رانــدن ایــن 
ــورد اســتفاده عمومــی  ــه م ماشــین، انتظــار مــی رود ک
 قــرار گیــرد. ایــن صفحــه آلومینیومــی  ســبک، از آنچــه 
ــرم  ــا 120 کیلوگ ــت و ت ــر اس ــد قوی ت ــر می رس ــه نظ ب
وزن را تحمــل می کنــد. ایــن ماشــین کوچــک پــس از 
3 ســاعت شــارژ، بــه حداکثــر ســرعت 10 کیلومتــر بــر 
ســاعت و بــرای مســافت های طوالنــی بــه 12 کیلومتــر 

ــد. ــاعت می رس ــر س ب

ــد  ــا معتقدن ــی دنی ــین کیف ــن ماش ــدگان اولی تولیدکنن
ــه  ــت. ب ــاده اس ــیار س ــین بس ــن ماش ــا ای ــی ب رانندگ
واک  بایســتد،  آن  روی  بــر  راننــده  اینکــه  محــض 
ــد  ــت می کن ــه حرک ــروع ب ــودکار ش ــورت خ ــه ص کار ب
ــادگی  ــه س ــین ب ــم، ماش ــدن از آن ه ــن آم ــا پایی و ب
می ایســتد. بــرای تغییــر مســیر هــم راننــده تنهــا بایــد 
ــد. بیشــترین  ــر ده ــر روی صفحــه تغیی وزن خــود را ب
مزیــت واک کار ایــن اســت کــه دیگــر نیــازی بــه جــای 
پــارک نــدارد؛ چــون بــه ســادگی در یــک کیــف کوچــک 

جــا می شــود.

ساخت ماشینی که در کیف جا می شود!
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جرعه نوشان بهشت
قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:

من منعه الصوم من طعام یشتهیه کان حقا علی اهلل ان 
یطعمه من طعام الجنة و یسقیه من شرابها.

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود:
کسی که روزه، او را از غذاهاى مورد عالقه اش بازدارد بر 

خداست که به او از غذاهاى بهشتی بخوراند و از شراب هاى 
بهشتی بنوشاند.

بحار االنوار، ج 93، ص 331

-«  حدیث روز   »-

بــه  دلیــل اشــتباهات  نبــض دار شــما  گاهــی ســردرد 
غذایــی  مــواد  بعضــی  می شــود.  ایجــاد  تغذیه ای تــان 
شــما  ســر  می توانــد  و  نمی ســازد  میگرنی هــا   بــه 
ــد  ــان می گوین ــد.  محقق ــک کن ــن تحری ــرای درد گرفت را ب
اگــر از خوراکی هایــی کــه در ادامــه بــه شــما معرفــی 
می کنیــم فاصلــه بگیریــد تــا انــدازه زیــادی می توانیــد 
از بــروز ســردردهای شــدیدی کــه زندگی تــان را مختــل  
درمــان جــای  بــه  پــس  جلوگیــری کنیــد.   می کنــد، 

این بار پیشگیری کنید.
 نوشابه رژیمی

بــا  امــا گاهــی  باشــد؛  عجیــب  شــما  بــرای   شــاید 
اســت  ممکــن  رژیمــی  هــم،  نوشــابه  یــک  خــوردن 
ســردردهای تان آغــاز شــود. آســپارتام کــه بــه عنــوان 
رژیمــی   نوشــابه های  از  بعضــی  در  جانشــین  قنــد 
مــی رود  کار  بــه  مصنوعــی  شــیرین کننده های   یــا 
رنــج  میگــرن  از  شــمایی کــه  در  را  ســردرد  می توانــد 

کنــد. آغــاز  می بریــد، 
سس ها

ــاد  ــی ایج ــای میگرن ــد درده ــی می توانن ــم گاه ــا ه ادویه ه
ــه آن هــا نشــان  ــدن برخــی افــراد ب کننــد و واکنشــی کــه ب
می دهــد، گاهــی بــا بــروز ســردردهای نبــض دار و آزاردهنــده 
میگرنــی همــراه می شــود. اگــر بــه این بیمــاری دچار باشــید 
ــای  ــه از ادویه ه ــس هایی ک ــرف س ــا مص ــت ب ــن اس ممک
 مختلــف پــر شــده اند، دور جدیــدی از دردهــا را تجربــه کنیــد 
ــتباه  ــک اش ــل ی ــه  دلی ــه ب ــردردی ک ــردن س ــرای آرام ک و ب
ــای  ــوید داروه ــور ش ــده، مجب ــاد ش ــه ای ایج ــاده تغذی س
مختلــف را امتحــان کنیــد یــا چنــد ســاعت و حتــی 

ــه  ــد. البت ــه بگیری ــور فاصل ــدا و ن ــع، ص ــد روزی از جم چن
ــود  ــدن خ ــت ب ــا، الزم اس ــن درده ــگیری از ای ــرای پیش  ب
را بشناســید و بدانیــد کــه چــه اتفاقــی اغلــب جرقــه ایجــاد 

ــد. ــما می زن ــر ش درد را در س
پنیر مانده

در پنیرهــای کهنــه و شــکالت، مقــدار زیــادی تیرامیــن 
موجــود اســت کــه می توانــد محــرک میگــرن باشــد. پــس 
میگرنی هــا بایــد از مصــرف ایــن خوراکی هــا خــودداری 
کننــد؛ بــرای مثــال برخــی افــراد مبتــال بــه ایــن ســردردها 
ــه  ــار حمل ــزی دچ ــر تبری ــرف پنی ــا مص ــت ب ــن اس ممک

ــوند. ــرن ش میگ
کنسرو

افزودنی هــای موجــود در کنســرو ها هــم می توانــد بــه 
ســردرد شــما بینجامــد. هیســتامین موجــود در کنســروها و 
البتــه افزودنی هــای موجــود در سوســیس کالبــاس و تمــام 
ــما را  ــال ش ــت ح ــن اس ــده، ممک ــته بندی ش ــای بس غذاه
بدتــر کنــد. پــس اگــر بــا تجربــه بــه شــما ثابــت شــده کــه 
ایــن خوراکی هــا موجــب ســردرد شماشــده، سراغشــان 

نرویــد.
قهوه و نسکافه

ــت؟  ــردرد اس ــکافه دوای س ــوه و نس ــد قه ــما گفته ان ــه ش ب
بــه توصیه شــان عمــل نکنیــد. اگــر مصــرف کافئینتــان 
امانتــان   را یکدفعــه بیشــتر کنیــد، دردهــای میگرنــی 
را می برنــد؛ البتــه در صورتــی کــه بــه مصــرف نوشــیدنی های 
ــا  ــاره آن ه ــا قطــع یکب ــن دار وابســته شــده باشــید، ب کافئی
ــاد ــردرد را ایج ــروع س ــرای ش ــه الزم ب ــد بهان ــم می توانی  ه

 کنید.

براســاس اعــالم ســازمان بهداشــت جهانــی، میانگیــن 
طــول عمــر در جهــان رو بــه افزایــش اســت؛ به گونــه ای 
کــه افــراد بــا رعایــت صــد توصیــه جادویــی می تواننــد 

بــه صــد ســالگی  برســند.
بیشــتر خانم هــا لــوازم آرایــش را دوســت دارنــد و بــر 
ــر  ــی، زیبات ــوالت آرایش ــک محص ــه کم ــد ب ــن باورن ای
می شــوند؛ ولــی اگــر بایــد بــه شــما بگوییــم بــا 
ــا زشــت تر می شــوید،  ــوازم آرایــش نه تنه اســتفاده از ل

ــود. ــم می ش ــم ک ــان ه ــه عمرت بلک
اثــر  بررســی  بــا  فرانســوی  از محققــان  گروهــی 
لــوازم  در  موجــود  رنگ هــای  و  شــیمیایی  مــواد 
ــی  ــوالت آرایش ــیاری از محص ــد بس ــش دریافته ان آرای
بــه لحــاظ داشــتن بیــش از 40 درصــد ترکیبــات 
ســمی  بــرای ســالمت مضــر اســت و عــالوه بــر 
بــروز  پوســت،  تیرگــی  باعــث  می توانــد  اینکــه 
نواحــی  در  قهــوه ای و چیــن و چــروک  لکه هــای 
بــروز ســرطان  احتمــال  و دهــان شــوند،   چشــم 

را هم افزایش می دهند.
ــموم  ــزان س ــد می ــما نمی توانی ــک ش ــدون ش ــه ب البت
موجــود در لــوازم آرایشــتان را حــدس بزنیــد؛ اما روش 
آزمایــش جنــس رژ لــب تقریبــا بــرای همــه خانم هــا 
آشناســت؛ بــرای ایــن کار بایــد رژ لــب را روی مــچ یــا 
پشــت دســت بمالیــد و بعــد قطعــه ای از جنــس طــال 

یــا نقــره )اصــل( روی آن بکشــید.
ــما  ــش ش ــا آزمای ــد ت ــر کنی ــه صب ــد دقیق ــاال چن ح
کامــل شــود. اگــر رنــگ رژ تغییــر کــرد و تیره تــر شــد 
ــد از  ــت و نبای ــرب اس ــاوی س ــود ح ــخص می ش مش

ــد. ــتفاده کنی آن اس
اســت؟  خطرنــاک  ســرب  چــرا  بپرســید  شــاید 
مــاده شــیمیایی  ایــن  بایــد گفــت  یــک کالم  در 
ــکالت  ــروز مش ــا ب ــقط ی ــث س ــه باع ــر اینک ــالوه ب ع

می توانــد  بلکــه  می شــود،  جنیــن  ژنتیکــی 
کنــد؛  فراهــم  را  ســرطان  انــواع  بــروز   زمینــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــرطان از بیماری های ــد س ــا می دانی حتم

ــد. ــم بزن ــرگ زودرس را رق ــد م می توان
ــد ریمــل و خــط چشــم، دشــمنان شــماره  ــد بدانی بای
یــک ســالمت شــما محســوب می شــوند؛ زیــرا در 
ترکیــب بســیاری از آن هــا جیــوه و قطــران زغال ســنگ 
 بــه کار رفتــه کــه اولی مســموم کننــده سیســتم اعصاب 

و دومی سرطان زاست.
 البتــه اینکــه بگوییــم مصــرف روزانــه محصــوالت 
می انــدازد  خطــر  بــه  را  مــا  ســالمت   آرایشــی 
ــردن  ــاک ک ــا پ ــرد، تنه ــتفاده ک ــا اس ــد از آن ه و نبای
از  بســیاری  کــه  چــرا  اســت؛  مســئله  صــورت 
خانم هــا راضــی بــه انجــام چنیــن کاری نیســتند؛ 
امــا می تــوان بــا رعایــت نکاتــی آســیب ناشــی 
 از مصــرف مــداوم محصــوالت آرایشــی را کاهــش 
و بــه تبــع آن طــول عمــر را افزایــش داد؛ مثــال می تــوان 
بــه جــای اســتفاده از ده هــا محصــول آرایشــی در طــول 
روز از لــوازم آرایــش محدودتــری اســتفاده کــرد و فقــط 
ــی، پوســت  ــاب رنگ ــرم ضدآفت ــک ک ــا اســتفاده از ی  ب
را یکنواخــت کــرد و بــه کمــک مقــدار کمــی  ریمــل، یک 
 رژگونــه کمرنــگ و بــرق لــب چهــره زیبایــی را رقــم زد 
ــا  ــه مهمانی ه ــش بیشــتر را ب ــوازم آرای و اســتفاده از ل

موکــول کــرد.
در عیــن حــال، هــر شــب قبــل از خــواب بایــد بــه کمک 
ــش را از  ــتاندارد آرای ــب و اس ــیرپاک کن های مناس ش
روی صــورت پــاک کنیــد و در مرحلــه بعدی با اســتفاده 
 از صابون هــای حــاوی مــواد مرطــوب کننــده، صورتتــان 
را بشــویید و پــس از خشــک کــردن از یــک کــرم 
ــت  ــا پوس ــد ت ــتفاده کنی ــب اس ــده مناس مرطوب کنن

ــد. ــدا کن ــه را پی ــس و تغذی ــت تنف فرص

چرا سرب موجود در لوازم آرایشی خطرناک است؟میگرنی ها! از این خوراکی ها فاصله بگیرید

جدول سودوکو - شماره 20پاسخ جدول شماره 19 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

برچسب امنی�ت مالک فیس بوک

زاکربرگ عکیس را منت�ش کرد که نه تنها روی وب کم بلکه روی جک ورودی 

ز با چسب پوشانده شده است!
ميکروفون رايانه اش ن�ی
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جِرمیناللهّم َنّبْهنی فیِه ِلَبَرکاِت اْسحاِرِه ونّوْر فیِه قلبی ِبِضیاِء اْنواِرِه 
ُ

 الم
ِ

ن
َ

ع

وُخْذ ِبُکّل اْعضائی الی اّتباِع آثاِرِه ِبنوِرَک یا ُمَنّوَر ُقلوِب العارفین.خدایا 
آگاهم کن در آن از برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به پرتو 

انوارش وهمه اعضایم را به کار گیر برای پیروى آثارش. به نور خودت اى 
روشنی بخش دل هاى حق شناسان!

-«  دعاى روز هیجدهم ماه مبارک رمضان


