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هافبک دفاعی
جنس جور بازار
نقل و انتقاالت

کادمی دیپلماتیک بین  المللی فرانسه مطرح کرد: ظریف در موسسه آ

شهادت مولی الموحدین حضرت امیر المومنین علی علیه السالم تسلیت باد

آمریکا
 مشکل اصلی 
تعامالت بانکی

ویژگی های اخالقی شهید بهشتی

له
قا

رم
س مظلوم  بهشتی  فرمودند:  خمینی)ره(  امام 

دشمنان  چشم  خار  او  مرد؛  مظلوم  و  زیست 
اسالم بود. یکی از شخصیت های تاثیرگذار در 

که هرگز از خاطر ملت ما نمی رود  جمهوری اسالمی 
بود  ملت  یک  واقع  به  او  است.  بهشتی   شهید 
ملت  توانست  کرد،  درست  که  تشکیالتی  با   و 
شرایط  آن  در  را  کشور  موثران  و  کند  یکدست  را 
در  را  همه  توانایی  و  قدرت  و  دهد  پیوند  سخت 
دهد.  قرار  امام)ره(  آرمان های  و  اهداف  راستای 
به  منبر  بر  که  بود  مذهبی  و  دینی  شخصیتی  او 
سیاستمدار  یک  مقام  در  و  می پرداخت  هدایت 
که  گرفت  محور جمع بزرگی از مومنان سیاسی قرار 
کفار می انداخت.  و  منافقان  اندام  بر  لرزه  آن جمع 
چنان  دانشگاه  استاد  یک  مقام  در  بهشتی  شهید 
 جاذبه داشت که دانشجویانش با نشاط، مسیر رشد 

کمال را می پیمودند... و 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

جهان اسالم، کانون 
توطئه های دشمنان شده است

گلدان ها 
به جای قلیان ها

کاهش سطح 

آب های زیرزمینی 

در دشت شهرکرد
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در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم
7-1  تیرماه، هفته صرفه جویی در مصرف آب شرب

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
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ویژگی های اخالقی شهید بهشتی                                                                         
ادامه از صفحه یک: 

ــر  ــزد و کم نظی و در مقــام یــک قاضــی عدالتــش زبان
بــود. شــهید بهشــتی انســان جامــع و وارســته ای بــود 
ــردن  ــل ک ــه عم ــرد؛ بلک ــا نک ــن اکتف ــه آموخت ــه ب ک
ــرار داد  ــن ق ــه آموخت ــش و الزم ــرلوحه کار خوی را س
ــح  ــل فت ــم و عم ــال عل ــا دو ب ــال را ب ــای کم و قله ه
ــز  ــدن نی ــور ش ــذب و مح ــت او در ج ــرد و موفقی ک
مرهــون هماهنگــی بیــن ایــن دو مهــم بــود؛ چــرا کــه 
ناهماهنگــی بیــن علــم و عمــل چــه بســا انســان را از 
ــازد  ــروم می س ــبختی مح ــاحل خوش ــه س ــیدن ب رس
و در گــرداب نیســتی می افکنــد. صفحــه صفحــه 
 زندگــی ایــن رادمــرد فرزانــه، حاکــی از ایمــان و ایثــار 
ــبزش  ــات س ــبب حی ــن س ــت و بدی ــاص اس و اخ

بــرای عصرهــا و نســل ها آموزنــده خواهــد بــود.
بهشــتی  شــهید  اخاقــی  خصیصه هــای  از  یکــی 
ــندیده  ــات پس ــه از صف ــت ک ــی اس ــع و فروتن تواض
و ســفارش شــده در اســام اســت. شــهید باهنــر 
ــت:  ــه اس ــن گفت ــوار چنی ــن بزرگ ــی ای ــاره فروتن درب
ــن  ــان در عی ــود. ایش ــاز ب ــان ممت ــای ایش »خصلت ه
آن متانــت و ابهتــی کــه داشــت ـ بــه لحــاظ آن 
ــت تواضــع  ــن حــال، حال ــام و شــخصیت ـ در عی  مق
و برخــورد بســیار مؤدبانــه اى، پــر از احســاس و عاطفــه 
همــراه بــا روان شناســی اصیــل ژرف اســامی  داشــتند. 
ــاط  ــا و نش ــا صف ــراه ب ــوال هم ــان معم ــات ایش جلس
ــار  ــا و اظه ــه در قضاوت ه ــی ک ــت کامل ــود و صداق ب
ــی آورد  ــاد م ــورد، اعتم ــم می خ ــه چش ــان ب  نظرهایش

و اطمینان می بخشید.«
در  ژرف اندیــش،  عالــم  آن  بهشــتى،  شــهید  آری 
حق پذیــری زبانــزد بــود؛ حتــی اگــر بــه ضــرر او تمــام 
ــد  ــه می فهمی ــن ک ــت. همی می شــد حــق را می پذیرف
ایــن  و  می پذیرفــت  را  آن  اســت،  حــق  ســخنی 
 بیانگــر صفــای روح آن اســوه اخــاق اســت. مرحــوم 
آیــت الّلــه ربانــی املشــی در ایــن بــاره چنیــن 
از بیــن همــه خاطــرات یــک خاطــره   می گویــد: 
 را کــه حاکــی از روح بلنــد و ایمــان قــوی و حق طلبــی 
و حــق گویــی او بــود، هرگــز فرامــوش نمی کنــم. روزی 
ــی  ــاره بن ــورش درب ــان در حض ــتان ایش ــی از دوس یک
صــدر مطالــب انتقادآمیــزی می گفــت کــه خــاف 
 واقــع بــود. شــهید بهشــتی فــورا بــه او اعتــراض کــرد 
ــن  ــه ای ــم. ب ــن می دان ــب را م ــن مطل ــت: »ای و گف
ــن خاطــره  ــد نیســت.« ای ــه شــما می گویی صــورت ک
ــت؛  ــتی اس ــهید بهش ــامی  ش ــاق اس ــی از اخ حاک
ــال از حــق نمی گذشــت  ــچ ح ــه در هی ــه ای ک ــه گون ب
اگــر چــه بــه ضــرر او بــوده باشــد؛ بــرای مــن 
اســت کــه  چــه خــوب  اســت.  فراموش نشــدنی 
ــال  ــن رج ــته را در ای ــاالت برجس ــن ح ــا ای ــردم م  م
درس  آنــان  از  و  ببیننــد  دینــی  شــخصیت های  و 

بیاموزنــد. زندگــی اســامی  
صفــت و ویژگــی اخاقــی دیگــر شــهید بهشــتى، نظــم 
ــه زندگــی ایشــان داشــته  ــاه ب ــر نگاهــی کوت ــود. اگ ب
ــه نظــم اســت  ــام زندگــی اش مشــحون ب  باشــیم تم
ــوده   و موفقیــت چشــمگیرش بیشــتر در گــرو نظــم ب
ــوده  ــار پیم ــا افتخ ــیر را ب ــن مس ــیله ای ــن وس و بدی
ایــن بــاره می گوینــد:  اســت. همســر ایشــان در 
ــر  ــد. ه ــم بودن ــیار منظ ــتی بس ــر بهش ــوم دکت »مرح
چنــد ایشــان یــک مــرد سیاســی بودنــد و در جلســات 
زیــاد شــرکت می کردنــد، چیــزی کــه مــن از وی 
ــر  ــن اســت کــه امــکان نداشــت دیرت ــاد دارم ای ــه ی ب
ــر  ــه ه ــرر در جلســه ای حاضــر شــود و ب ــع مق از موق
وســیله ای کــه بــود در ســاعت مقــرر خــود را بــه محــل 
مدنظــر می رســاندند.« شــهید بهشــتی می گفــت: 
باشــیم نداشــته  نظــم  کارهای مــان  در  تــا   »مــا 

نمی توانیم کارهای مملکت را پیش ببریم.«
ــل  ــر در مقاب ــتی)ره(، صب ــهید بهش ــر ش ــت دیگ صف
نامایمــات بــود. هــر گاه بــا مشــکلی مواجــه می شــد

عصبانــی نمی شــد؛ بلکــه بــا صبــر و متانــت آن را حــل 
ــا همــه برنامه هــای فشــرده و ســنگینی  می کــرد. او ب
کــه داشــت در خانــه بــه همســر ش کمــک می کــرد. 

ــام  ــوری اســامى، حضــرت ام ــس از اســتقرار جمه پ
ــه  ــور را ک ــی کش ــوان عال ــئولیت دی ــی)ره( مس خمین
ــی کشــور اســت، در اســفندماه  ــام قضای ــن مق باالتری
ــه بهشــتی  ــا کفایــت آیــت الّل ــه دســت ب 1358 ش ب
ــه نقــش  ــی ک ــن تشــکیات حیات ــرای ای ــا ب ســپرد ت
 مهــم و تعییــن کننــده ای در جامعــه دارد، بــا درک 
ــم  ــق فراه ــو و دقی ــه ن ــان برنام ــت واالی ایش و درای
شــود و عــدل و قســط در جامعــه رواج یابــد. ایشــان 
 نیــز در طــول مــدت ایــن مســئولیِت خطیــر و شــریف
ــور  ــی کش ــور قضای ــود و ام ــت ب ــر و خدم ــأ خی  منش
را ســر و ســامان داد و انســجام بخشــید و بــرای 
اســامی کــردن و اجرایــی کــردن احــکام اســام، 
فعالیت هــای گســترده ای در ایــن تشــکل انجــام داد؛ 
ــام  ــم، نظ ــادل و عال ــات ع ــری ُقض ــه کارگی ــا ب وی ب
قضایــی را دگرگــون ســاخت. آن همــه تــاش بی وقفــه 
ــه راســتی  او در ایــن قــوه فراموش نشــدنی اســت و ب
کــه او مظهــر عدالــت علــوی بــود و در راه عدالــت هــم 

ــه شــهادت رســید.  ب
بی کــران  دریــای  از  قطــره ای  شــد  بیــان  آنچــه 
امــکان  کــه  اســت  مظلــوم  شــهید  شــخصیت 
در  وگرنــه  شــود؛  بیــان  ســطور  ایــن  در  داشــت 
بیــان صفــات برجســته ایشــان نیــاز بــه تالیــف 
ــوز  ــک کام هن ــت و در ی ــمار اس ــاد و بی ش ــب زی کت
 انقابیــون از ســفره پرنعمــت بهشــتی بهــره و انقــاب 

را به پیش می برند.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 توصیه های رهبر معظم انقالب 
درباره شب های قدر

ــه گــزارش کیمیــای وطــن، توصیه هــای رهبــر معظــم انقــاب  ب
ــن شــرح  ــدر بدی ــر از شــب های ق ــرای اســتفاده بهت اســامی  ب

اســت:
با آمادگی معنوی وارد شب قدر شوید

 - شــب ها  و  روزهــا  همــه  در   - هــم  رمضــان  مــاه  در 
دل هایتــان را هــر چــه می توانیــد بــا ذکــر الهــی نورانی تــر 
ــاده  ــدر آم ــة الق ــدس لیل ــاحت مق ــرای ورود در س ــا ب ــد ت کنی
ُل  شــوید کــه: »لیلــُة الَقــدر خیــٌر ِمــن الــف شــهر. َتَنــزَّ
ــبی  ــر«. ش ــن کُلِّ َام ــم ِم ــإذِن َربِِّه ــا ب ــّروح فیه ــِة وال المائک
می کننــد متصــل  آســمان  بــه  را  زمیــن  فرشــتگان،   کــه 

دل هــا را نوربــاران و محیــط زندگــی را بــا نــور فضــل و لطــف الهی 
منــور می کننــد. 1376/9/05

ساعات لیلة القدر را مغتنم بشمارید
ــم  ــد مغتن ــد دانســت؛ ســاعات آن را بای ــدر را بای ــة الق ــدر لیل ق
شــمرد و کاری کــرد کــه ان شــاءهللا قلــم تقدیــر الهــی در 
ــرای کشــور عزیــز و آحــاد ملــت مــا تقدیــری  شــب های قــدر ب
آنچنــان کــه شایســته مــردم مؤمــن و عزیــز ماســت، رقــم بزنــد. 

1382/8/23
خود را از رذایل مادی دور کنید

مــا بایــد امیــدوار باشــیم، دعــا کنیــم و بکوشــیم از ایــن 
اســتفاده  خــود  معنــوی  عــروج  بــرای  قــدر[  شــب ها]ی 
کنیــم؛ چــون نماز،...دعــا ... و شــب قــدر معــراج مؤمــن 
مــادی... مزبلــه  از  و  کنیــم  عــروج  کنیــم  کاری   اســت. 
 - بدخلقی هــا  دلبســتگی ها،  کنیــم.  دور  را  خــود 
 خلقیــات غیرانســانی، ضدانســانی - روحیــات تجاوزگرانــه

افزون خواهانــه و فســاد و فحشــا و ظلــم، مزبله هــای روح 
انســانی اســت. ایــن شــب ها بایــد بتوانــد مــا را هــر چــه بیشــتر 

ــد. 1383/8/15 ــدا کن ــا دور و ج از این ه
بهترین اعمال در این شب، دعاست

ــف شــهر«؛...در ســاعت های  ــر مــن ال ــة القــدر خی فرمــود »لیل
ــتفاده  ــر اس ــد حداکث ــن بای ــده  مؤم ــدر، بن ــة الق ــی لیل  کیمیای
ــم  ــا ه ــن شــب دعاســت... احی ــال در ای ــن اعم ــد. بهتری را بکن
بــرای دعــا و توســل و ذکــر اســت. نمــاز هــم - کــه در شــب های 
قــدر یکــی از مســتحبات اســت - در واقــع مظهــر دعــا و ذکــر 
ــادة«؛  ــّخ العب ــا »م ــه دع ــت وارد شــده اســت ک اســت. در روای
مغــز عبــادت یــا بــه تعبیــر رایــج ماهــا، روح عبــادت، دعاســت. 

1384/7/29
به معانی دعاها توجه کنید

 ادعیــه  رســیده  از معصومین)علیهــم  الّســام( همــه پرمغــز
ــت  ــه اس ــقانه و عارفان ــداز عاش ــوز و گ ــاظ س ــون از لح پرمضم
ــیدم  ــی پرس ــک وقت ــه( ی ــه علی ــوان اللَّ ــام )رض ــن از ام ... م
ــه کــدام عاقــه داریــد  کــه در بیــن ایــن دعاهــا شــما بیشــتر ب
ــر دو از  ــعبانیه. ه ــات ش ــل و مناج ــای کمی ــد دع ــان گفتن ایش
امیرالمؤمنیــن )علیــه الّصــاة و الّســام( اســت.... مــن خواهش 
ــات  ــن کلم ــی ای ــد معان ــا ســعی کنن ــز م ــان عزی ــم جوان  می کن
و ایــن فقــرات را در ایــن دعاهــا مــورد توجــه قــرار بدهنــد. الفــاظ 
ــی  ــی، معان ــن معان ــی اســت؛ لیک ــح و زیبای ــاظ فصی ــا، الف دع

ــدی اســت. 1387/6/29 بلن
با خدا حرف بزنید

بایــد  از خــدا  بایــد حــرف زد؛  بــا خــدا  ایــن شــب ها  در 
بدانــد  انســان  را  دعاهــا  ایــن  معانــی  اگــر   خواســت. 
 بهتریــن کلمــات و بهتریــن خواســته ها در همیــن دعاهــا 
 و شــب های مــاه رمضــان و شــب های احیــا و دعــای ابی حمــزه 
ــن  ــی ای ــی معان ــر کس ــت. اگ ــدر اس ــب های ق ــای ش و دعاه
ــا  ــان ب ــد؛ خودت ــان دعــا کنی ــان خودت ــا زب ــد، ب دعاهــا را نمی دان
خــدا حــرف بزنیــد. بیــن ما و خــدا حجابــی وجــود نــدارد؛ خدای 
متعــال بــه مــا نزدیــک اســت؛ حــرف مــا را می شــنود. بخواهیــم 
بــا خــدا حــرف بزنیــم؛ خواســته های خودمــان را از خــدای 
متعــال بخواهیــم. ایــن انــس بــا خــدای متعــال و ذکــر خــدای 
متعــال و اســتغفار و دعــا خیلــی تاثیــرات معجزه آســایی بــر روی 
ــد. 1378/6/29 ــده می کن ــرده را زن دل انســان دارد؛ دل هــای م

از خدای متعال عذرخواهی کنید
ــت. از  ــی اس ــرت و عذرخواه ــرای مغف ــی ب ــدر، فرصت ــب ق ش
خــدای متعــال عذرخواهــی کنیــد. حــال کــه خــدای متعــال بــه 
مــن و شــما میــدان داده اســت کــه بــه ســوی او برگردیــم، طلــب 
مغفــرت کنیــم و از او معــذرت بخواهیــم؛ ایــن کار را بکنیــم؛ واال 
روزی خواهــد آمــد کــه خــدای متعــال بــه مجرمیــن بفرمایــد: 
ــه مــا  »الیــؤذن لهــم فیعتــذرون«. خــدای نکــرده در قیامــت، ب
اجــازه عذرخواهــی نخواهنــد داد. بــه مجرمیــن اجــازه نمی دهنــد 
ــاز کننــد؛ آن جــا جــای عذرخواهــی  ــه عذرخواهــی ب ــان ب کــه زب
ــازه هســت ــه اج ــا ک ــدان هســت، اینج ــه می ــا ک  نیســت. اینج
می آفرینــد درجــه  شــما  بــرای  عذرخواهــی  کــه   اینجــا 

می کنــد  نورانــی  و  پــاک  را  و شــما  می شــوید  را  گناهــان 
اینجــا کــه فرصــت  از خــدای متعــال عذرخواهــی کنیــد. 
ــگاه  ــدا و ن ــف خ ــان و لط ــه خودت ــه ب ــدا را متوج ــت، خ هس
محّبــت الهــی را متوجــه و شــامل حــال خودتــان کنیــد. 
ــما  ــن ش ــا م ــد، ت ــاد آوری ــه ی ــرا ب ــم«؛ م ــی اذکرک  »فاذکرون

را به یاد آورم. 1376/10/26
دل هایتان را با مقام واالی امیر مؤمنان آشنا کنید

بــرای  اســت  مناســبتی  و  قدر،...بهانــه  شــب  مناســبت 
مؤمنــان  امیــر  واالی  مقــام  بــا  را  دل هایمــان   اینکــه 
ــم.  ــم و درس بگیری ــنا کنی ــدری آش ــم ق ــان عال ــرور متقی و س
هــر چــه کــه در فضایــل مــاه رمضــان و وظایــف بنــدگان 
ــت ــوان گف ــود و بت ــاری ش ــان ج ــر زب ــاه ب ــن م ــح در ای  صال
 امیرالمؤمنیــن )علیــه الّصــاة و الّســام( نمونــه  کامــل آن 

و برجسته ترین الگو برای آن خصوصیت است. 1378/6/29
به ولی عصر ارواحنافداه، توجه کنید

امشــب را قــدر بدانیــد. شــب بســیار مهمــی  اســت؛ شــب بســیار 
عزیــزی اســت. بــه ولــی  عصــر، ارواحنافــداه، توجــه کنیــد؛ بــه در 
خانــه خــدا - مســجد - برویــد و بــه برکــت امــام زمــان از خدای 

متعــال خواســته هایتان را بگیریــد. 1371/1/7
در آیات خلقت و سرنوشت انسان تامل کنید

آفتــاب غــروب  هنــگام  از  ســوم،  و  بیســت  شــب  اول   از 
ــع الفجــر« - شــروع  ــی مطل ســام الهــی - »ســام هــی حّت
ــن ــت. ای ــاه اس ــزار م ــر از ه ــب، بهت ــک ش ــود،...این ی  می ش
خیلــی اهمیــت دارد. ایــن شــب را قــدر بدانیــد و آن را بــه دعــا 
و توجــه و تفکــر و تامــل در آیــات خلقــت و تامــل در سرنوشــت 
ــال از انســان خواســته اســت  ــه خــدای متع  انســان و آنچــه ک
و بی اعتبــاری ایــن زندگــی مــادی و اینکــه همــه  ایــن چیزهایــی 
کــه می بینیــد، مقدمــه  آن عالمــی  اســت کــه لحظــه  جــان دادن 

دروازه  آن عالــم اســت، بگذرانیــد. 1375/11/12

یادداشت

هفتــه  چهارشــنبه  خارجــه کشــورمان  امــور  وزیــر 
ــه فرانســه در موسســه  ــان ســفرش ب گذشــته در جری
آکادمــی  دیپلماتیــک بیــن  المللــی ایــن کشــور در 
ــان و پژوهشــگران  جمــع دیپلمات هــای ارشــد، محقق
ــل فرانســه گفــت: مشــکل  ــن  المل ــط بی در حــوزه رواب
قبــال  در  آمریــکا  اقدامــات  بــه  بانکــی  تعامــات 

برمی گــردد. تحریــم  زمــان  در  بانک هــا 
ــف در  ــواد ظری ــن، محمدج ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ایــن ســخنرانی، ســفر دکتــر روحانــی، رییس جمهــوری 
ــط دو  ــی در رواب ــه عطف ــه را نقط ــه فرانس ــورمان ب کش
ــر دو  ــرای ه ــادی را ب ــع زی ــه مناف ــت ک ــور دانس کش

ــد داشــت. کشــور خواه
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان درخصــوص اجــرای 
روی کاغــذ  بــر  تحریم هــا  تصریــح کــرد:  برجــام 
برداشــته شــده؛ امــا کشــورهای اروپایــی بایــد تــاش 
ــژه  ــود به وی ــی موج ــای روان ــا فض ــد ت ــتری کنن بیش
ــکل  ــود. مش ــرف ش ــی برط ــات بانک ــه تعام در زمین
تعامــات بانکــی بــه مقــررات مربــوط نمی شــود؛ بلکــه 
ــال بانک هــا  ــکا در قب ــه اقدامــات آمری بخشــی از آن ب

در زمــان تحریــم برمی گــردد.
ــن ــت یم ــه وضعی ــه ب ــرایط منطق ــاره ش ــف درب  ظری

دربــاره  و  اشــاره کــرد  عــراق  و  ســوریه  بحریــن، 
ــه  ــا در منطق ــای م ــی از نگرانی ه ــت: یک ــن گف بحری

ــن اســت. یــک گــروه اقلیــت در حــال  موضــوع بحری
ســرکوب اکثریــت اســت. برداشــت مــا ایــن اســت کــه 
ــرنگون  ــال س ــه دنب ــن ب ــف در بحری ــای مخال گروه ه
کــردن دولــت نیســتند؛ امــا بــا بســتن تمــام راه هــای 
سیاســی و زندانــی کــردن یــک رهبــر و ســلب تابعیــت 

ــود. ــاد نمی ش ــل ایج ــر راه ح ــک رهب از ی
ــه  رییــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان در پاســخ ب
ــران  ــوری اســامی  ای ســوالی درخصــوص اینکــه جمه
 بــه دنبــال همگرایــی بــا جامعــه بیــن  المللــی نیســت
بــا اشــاره بــه کمــک کشــورهای غربــی و شــرقی 
ــه  ــی ک ــی در حال ــگ تحمیل ــدام در دوران جن ــه ص ب
ــد  ــود، تاکی ــا ب ــا تنه ــران تقریب ــامی  ای ــوری اس جمه
کــرد: جمهــوری اســامی  ایــران یــاد گرفتــه کــه متکــی 
بــه خــود باشــد. بنابرایــن در اقتصــاد بــه دنبــال اقتصاد 
مقاومتــی اســت و می خواهــد اقتصــاد خــود را طــوری 
ــن  ــا فشــار خارجــی ای ــا تحکــم ی ــه ب ــد ک طراحــی کن

ــب نشــود. اقتصــاد تخری
 وی افــزود: اقتصــاد مقاومتــی متکــی بــه داخــل 
اســت و نــگاه بــه خــارج )بــرای صــادرات( دارد؛ ایــن 
ــازاری  ــد ب ــران نمی خواه ــرا نیســت. ای اقتصــاد انزواگ
بــرای کاالهــای خارجــی باشــد؛ بلکــه بــا جــذب 
ــد  ــر می خواه ــورهای دیگ ــن آوری از کش ــرمایه و ف س

ــود. ــل ش ــده تبدی ــور صادرکنن ــه کش ب

ظریف در موسسه آکادمی  دیپلماتیک بین  المللی فرانسه:

مشکل تعامالت بانکی به اقدامات آمریکا برمی گردد

ــه  ــان اینک ــا بی ــیرازی ب ــکارم ش ــت هللا م ــرت  آی حض
شــدن  تنهــا  از  حــق  مســیر  در  نبایــد  هیچ کــس 

ــا  ــد ب ــرایطی خداون ــر ش ــون در ه ــد، چ ــت کن وحش
اوســت گفــت: جهــان اســام، کانــون توطئه هــای 
دشــمنان شــده اســت کــه بــرای دفــع شــر دشــمنان و 
ــد  ــدر بای ــب های ق ــلمان در ش ــای مس ــی ملت ه رهای

ــرد. ــا ک دع
 بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری رســا، حضــرت 
ــد در  ــکارم شــیرازی از مراجــع تقلی ــت هللا ناصــر م آی
ــارک رمضــان  ــاه مب ــم م ــای شــب نوزده مراســم احی
کــه در مدرســه علمیــه امــام کاظــم)ع( برگــزار شــد، بــا 
ــه جایــگاه شــب قــدر گفــت: شــب های قــدر  اشــاره ب
ــکر آن  ــد ش ــه بای ــتند ک ــی هس ــیاری بزرگ ــت بس  نعم

را به جا آورد.
ــا  ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــارج ح ــته درس خ ــتاد برجس اس

بیــان اینکــه در شــب قــدر دو حادثــه مهــم واقــع شــده 
ــزول  ــوادث، ن ــن ح ــی از ای ــت: یک ــار داش ــت، اظه اس
ــد  ــش می آی ــوال پی ــال س ــت؛ ح ــد اس ــرآن مجی ق
بعثــت پیامبــر گرامــی  اســامی  در شــب 27 مــاه رجــب 
بــوده و نخســتین آیــات در آن زمــان نــازل شــده، پــس 
ــازل  ــدر ن ــب ق ــرآن در ش ــه ق ــود ک ــه می ش ــرا گفت چ

شــده اســت؟
ــخنان  ــیره، س ــه س ــان اینک ــا بی ــد ب ــع تقلی ــن مرج  ای
و برنامه هــای امــام علــی)ع(، الگــو و سرمشــقی 
ــت:  ــراز داش ــت، اب ــیعیان اس ــلمانان و ش ــرای مس ب
ــال  ــه م ــی ب ــد و بی اعتنای ــجاعت، زه ــوا، ش درس تق
امیرالمؤمنیــن  از  بایــد  را  و مقــام دنیــاو صداقــت 

آموخــت.

وی بــا اشــاره بــه پیــام مهــم امیرمؤمنــان بــه شــیعیان 
عنــوان کــرد: امــام علــی)ع( پیــام مهمــی  دارد کــه اگــر 
در مســیر حــق تنهــا شــدید، وحشــت و راه خــود را رهــا 
نکنیــد. حضــرت در تاریــخ چنــد بــار تنهــا شــدند؛ امــا 
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــی انجــام دادن ــه خوب ــه خــود را ب وظیف
مثــال در جنگ هــای خنــدق، احــد و در جنــگ بــا 

یهودیــان خیبــر.
ــه  ــان اینک ــا بی ــیرازی ب ــکارم ش ــت هللا م ــرت آی حض
ــن وارد  ــر پیکــر امیرالمؤمنی ــگ احــد 90 زخــم ب  در جن
ــه آن  ــده ک ــت نیام ــه دس ــام ارزان ب ــت: اس ــد، گف  ش
ــم؛ اگــر شــخصی در اداره ای کار  را ارزان از دســت دهی
ــن  ــد چنی ــد، او نبای ــه رشــوه می گیرن ــه هم ــد ک می کن
کاری را انجــام دهــد؛ چــون شــیعه امیرمؤمنــان اســت.

طبــق تصمیــم وزیــر اقتصــاد حســاب بانکــی 
ــه  ــدی پیــش ب ــران کــه چن ــر عامــل بیمــه ای مدی
ــده  ــار ش ــی برکن ــای میلیون ــت وام ه ــل دریاف دلی

ــد. ــته ش ــود، بس ب
 به گــزارش خبرنگار حــوزه دولت خبرگــزاری فارس

بعــد از انتشــار فیش هــای حقــوق برخــی مدیــران 
 کــه حکایــت از دریافــت حقوق های نجومی  داشــت 
و گاه نشــان مــی داد کــه ایــن افــراد از تســهیات 
 کان و نجومــی  بــا ســود کــم بهره منــد شــده بودنــد

دولــت تصمیــم گرفــت کــه هیــچ ذی نفعــی حــق 
نــدارد دربــاره ارایــه تســهیات و خدمــات بــه خــود 

ــد. ــری کن تصمیم گی
ــاون اول  ــری، مع ــط جهانگی ــوع توس ــن موض  ای
 رییــس جمهــور در مراســم ضیافت روحانــی با وزرا 

و استانداران هم اعام شد.
ــه  ــل بیم ــر عام ــاری مدی ــر برکن ــن خب ــن بی در ای
ایــران بــه دلیــل دریافــت تســهیات 600 میلیــون 
تومانــی ســر و صــدای بســیار زیــادی بــه پــا کــرد؛ 
بــه طــوری کــه بــر اســاس کســب اطــاع خبرنــگار 
فــارس شــواهد نشــان می دهــد کــه ایــن تصمیــم 
مدیــر عامــل بیمــه ایــران و اعضــای هیئــت مدیــره 
ــل  ــدند، قب ــوردار ش ــی برخ ــهیات کان ــه از تس ک
 از ابــاغ تصمیــم اخیــر دولــت صــورت گرفتــه 

بود.
پــس از اینکــه ایــن موضــوع، یعنــی تخلــف 
وزیــر  طیب نیــا،  بــرای  ایــران  بیمــه  مدیــران 
اقتصــاد روشــن شــد، وی تصمیــم بــه عــزل مدیــر 

ــت. ــران گرف ــه ای ــل بیم عام
کــه  جدیــدی  اطاعــات  اســاس  بــر 
اســت،  را کســب کــرده  آن  فــارس  خبرنــگار 
حســاب  اقتصــاد  وزیــر  تصمیــم  طبــق 
مســدود  ایــران  بیمــه  عامــل  مدیــر   بانکــی 
شــد و تمــام 600 میلیــون تومانــی کــه وی تحــت 
ــترد  ــود، مس ــرده ب ــت ک ــهیات دریاف ــوان تس عن

شــده اســت.

ــتیم  ــاور هس ــن ب ــر ای ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب زرگرپ
ــت:  ــت، گف ــاد اس ــه اعتی ــان دروازه ورود ب ــه قلی ک
متاســفانه در اســتان اصفهــان قبــح اســتفاده از 
ــون شــرایطی  ــه شــده اســت و هم اکن ــان ریخت قلی
ــان در  ــع کشــیدن قلی ــون من ــه قان ــم شــده ک حاک
اماکــن عمومــی  بــه هیــچ وجــه رعایــت نمی شــود؛ 
 بــه طــوری کــه حتــی در پارک هــا بــه راحتــی قلیــان

 می کشند.
بــه  اســتانداری  افــزود:  اصفهــان  اســتاندار 
ــاه  ــه از اول م ــرد ک ــاغ ک ــان اب ــداری اصفه فرمان
ــه  ــان در فضاهــای عمومــی  ب رمضــان کشــیدن قلی
هــر شــکل بایــد ممنــوع شــود؛ منتهــا آنقــدر قبــح 
کشــیدن قلیــان در جامعــه و اصفهــان ریختــه شــده 
ــان  ــچ ترســی از کشــیدن قلی ــراد هی ــه اف  اســت ک

ندارند. 
ــد  ــدا کنن ــانه ها ورود پی ــد رس ــه بای ــن مرحل  در ای
کشــیدن  قبــح  شــدن  نهادینــه  موضــوع  و 
 قلیــان را در جامعــه بــه شــکل جــدی دنبــال

 کنند.
وی اظهــار کــرد: کشــیدن قلیــان در چایخانه هــا 
ممنــوع اســت؛ امــا فضــای برخــورد بــا قلیــان 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــدارد. بخ ــود ن ــیدن وج کش
جــواز  و  هســتند  غیرقانونــی  چایخانه هــا  ایــن 

کســب ندارنــد. متاســفانه بســیاری از مــوارد خــاف 
در همیــن چایخانه هــا کــه جــواز کســب  هــم 

می دهــد. رخ  ندارنــد، 
ــارزه  ــتاد مب ــه س ــه ب ــاری ک ــت: اعتب ــور گف زرگرپ
ــدا  ــص پی ــان تخصی ــواد مخــدر اســتان اصفه ــا م ب
فعالیت هایــی  حجــم  بــا  مقایســه  در  می کنــد، 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــرای مب ــتاد ب ــن س ــه ای ک
بــرای  اســت؛  ناچیــز  بســیار  می دهــد،  انجــام 
ایــن ســتاد  بودجــه ســاالنه  از  بخشــی  مثــال 
ــا  ــوی نیازه ــه جوابگ ــت ک ــان اس ــارد توم  140 میلی

نیست.

قبح استفاده از قلیان در استان اصفهان ریخته شده استحساب بانکی مدیر عامل بیمه ایران بسته شد

مصطفــی  هــادی زاده، رییــس شــورای هماهنگــی 
ــا اشــاره  ــان ب ــواد مخــدر اســتان اصفه ــا م ــارزه ب مب
ــگاه ها  ــدر در دانش ــواد مخ ــتفاده از م ــوارد اس ــه م ب
گفــت: متاســفانه مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی 
بــر  اســت.  جامعــه  از  بیشــتر  دانشــگاه ها  در 
ــب دانشــجویان  ــه ترتی ــم ب ــه داری ــاری ک اســاس آم
دانشــگاه های علــوم پزشــکی، علــوم و علــوم انســانی 
ــی  ــدر صنعت ــواد مخ ــتعمال م ــورد اس ــترین م بیش

ــا مــواد مخــدر  ــارزه ب ــد. وی افــزود: ســتاد مب را دارن
ــدر در  ــواد مخ ــتفاده از م ــش اس ــرای کاه ــتان ب اس
دانشــگاه ها بــا دانشــگاه های مــادر بــه شــکل جــدی 
ــاد در  ــازمان های مردم نه ــکیل س ــکاری دارد. تش هم
ــگاه ها  ــاوره در دانش ــز مش ــت مراک ــگاه ها، تقوی دانش
ــه  ــا از جمل ــجویان مبت ــان دانش ــایی و درم و شناس
ــا مــواد مخــدر  ــارزه ب ــی اســت کــه ســتاد مب اقدامات
پیگیــری کــرده  دانشــگاه ها  در  اصفهــان  اســتان 
اســت. هــادی زاده تصریــح کــرد: طبــق آمــار، بــرآورد 
ــی  ــواد مخــدر صنعت ــزان مصــرف م ــه می می شــود ک
ــجویان  ــر دانش ــر2.5 براب ــجویان دخت ــان دانش در می
ــا  ــارزه ب پســر باشــد. رییــس شــورای هماهنگــی مب
ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــدر اس ــواد مخ م
ــان  ــواب عی ــاد کارتن خ ــال حاضــر در اســتان، معت ح
نداریــم، گفــت: بــرآورد می شــود کــه هــر فــرد معتــاد 
ــواد  ــه م ــرف تهی ــه ص ــان هزین ــزار توم ــه 15 ه روزان
مخــدر کنــد کــه بــا توجــه بــه تعــداد معتــادان کشــور 
روزانــه 20 میلیــارد تومــان، هزینــه تهیــه مــواد مخــدر 
ــزار  ــه 7 ه ــم در ســال ب ــن رق  در کشــور می شــود؛ ای

و 100 میلیارد تومان می رسد.

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان:
دختران دانشجو، 2.5 برابر پسران مخدر صنعتی مصرف می کنند

بــا  دیــدار  در  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 
تاکیــد کــرد:  ایــران  احــزاب  خانــه  نایب رییــس 
بحــث  کــه  نامتعــارف  حقوق هــای  مســئله  بــا 
خواهــد جــدی  برخــورد  ماســت،  جامعــه   روز 

شد.
ــدار  ــری در دی ــحاق جهانگی ــنا، اس ــزارش ایس ــه گ ب

ــتقل  ــزب مس ــر کل ح ــمتیان، دبی ــی حش ــا قدرتعل ب
ــور و  ــران در آســتانه ســفر رییــس جمه ــدال ای و اعت
هیئــت دولــت بــه اســتان کرمانشــاه، ضمــن  قدردانی 
از فعالیــت و تــاش احــزاب مســتقل و اعتدالگرا برای 
ــه حضــور درپــای صندوق هــای رای  تشــویق مــردم ب

ــه  ــارف ک ــای نامتع ــئله حقوق ه ــا مس ــرد: ب ــار ک اظه
ــد ــورد جــدی خواه ــه ماســت، برخ  بحــث روز جامع

 شد.
از  دیــدار، حشــمتیان گزارشــی  ایــن  ابتــدای  در 
حــزب مســتقل و اعتــدال ایــران ارایــه و عنــوان 
کــرد: جمعیــت مســتقل ایــران اســامی  کــه از 
ــام در ســطح کشــور  ــن ن ــا ای ــون ب ســال 1376 تاکن
ــود  ــر خ ــی  اخی ــع عموم ــته، در مجم ــت داش فعالی
بــه حــزب مســتقل و اعتــدال ایــران تغییــر نــام 
داد و و روزنامــه »ســام مــردم« نیــز بــه زودی 
ــد ــر خواه ــزب منتش ــن ح ــه ای ــوان روزنام ــه  عن  ب

 شد.
ــه  ــاله خان ــت یکس ــی از  فعالی ــان گزارش وی در پای
احــزاب ارایــه کــرد و خواســتار حمایــت بیشــتر دولــت 

از احــزاب کشــور شــد.

جهانگیری در دیدار با نایب رییس خانه احزاب:
با مسئله حقوق های نامتعارف، برخورد جدی خواهد شد

آیت هللا مکارم شیرازی در مراسم احیای شب قدر:
جهان اسالم، کانون توطئه های دشمنان شده است

حتما بخوانید!
با مسئله حقوق های نامتعارف، ... یکشنبه 6 تیرماه  21395

ـــمـــاره 188 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



 تولید نخستین شمش های بلوم 
در فوالد مبارکه

ــرای  ــوالد مبارکــه، ب ــل ســبد محصــوالت ف ــی تکمی در پ
ریخته گــری  در  بلــوم  شــمش های  نخســتین بار 
فــوالد مبارکــه تولیــد شــد. مهنــدس محمــود اربــاب زاده 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب ــوالد مبارک ــرداری ف ــاون بهره ب مع
ــه  ــد ک ــود می بال ــه خ ــه ب ــوالد مبارک ــت: ف ــت گف موفقی
ــت  ــی حرک ــیر تعال ــواره در مس ــریفش هم ــان ش کارکن
ــتند.  ــل نیس ــد غاف ــیر رش ــه ای از مس ــد و لحظ می کنن
ــزوده در طــول  ــا ارزش اف ــد و ب ــد محصــوالت جدی تولی
در  افتخارآمیــز  و  مؤثــر  حضــور  اخیــر،  ســال های 
ــی  ــی و خارجــی و مجامــع مطــرح جهان بازارهــای داخل
ــه  ــوالد مبارک ــان ف ــران و کارکن ــی مدی ــات عمل و اقدام
در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و موجــب ســربلندی 
بیشــتر نظــام عزیــز اســامی مان اســت. همان طــور 
کــه در خبرهــای قبلــی آمــد بــا توجــه بــه تاکیــد مدیــر 
ــر توســعه محصــوالت  ــی ب ــرم شــرکت، مبن عامــل محت
ــازار، بــا تغییــر و اصــاح قالــب و سیســتم  مــورد نیــاز ب
ــت  ــا هم ــداوم و ب ــری م ــین ریخته گ ــک کاری ماش  خن
شــدیم  موفــق  درگیــر،  کارکنــان  همــه  تــاش  و 
ــی  ــوارد فن ــاس م ــر اس ــوم را ب ــمش بل ــری ش ریخته گ
مــورد نیــاز برنامه ریــزی کنیــم و بــرای نخســتین بار 
تولیــد کنیــم.  انــدازه 200*300  را در  بلــوم  شــمش 
ــه  ــی ک ــارک ذوب ــرد: م ــح ک ــه تصری ــاب زاده در ادام ارب
ــروه 4  ــده، گ ــاب ش ــمش ها انتخ ــن ش ــد ای ــرای تولی ب
فــوالد مبارکــه یــا همــان فوالدهــای بــا اســتحکام زیــاد 
اســت کــه بــرای نخســتین بار، 5 بلــوم 10 متــری در واحد 
ریخته گــری مــداوم فــوالد مبارکــه تولیــد شــد. معــاون 
ــت  ــت مدیری ــه هم ــزود: ب ــه اف ــرداری فوالدمبارک  بهره ب
و کارکنــان ریخته گــری مــداوم، شــمش های تولیــد 
ــن  ــه ای ــد ک ــام ش ــماره 4 انج ــین ش ــده روی ماش ش
ــتند  ــبی هس ــطحی مناس ــت س ــمش ها دارای کیفی ش
ــت های  ــد، تس ــام ش ــک کاری انج ــه خن ــد از اینک و بع
آنالیــز  داخلــی،  عیــوب  تشــخیص  ماننــد  کیفــی 
ــام  ــه انج ــتحکام و ضرب ــت اس ــش، تس ــی، کش  فیزیک
ــورد مقاطــع  ــه کارخانه هــای ن و ســپس آمــاده ارســال ب
ــت  ــن موفقی ــت: ای ــان گف ــاب زاده در پای ــود. ارب می ش
مــداوم  ریخته گــری  کارکنــان  همــکاری  بــا   کــه 
و واحدهــای درگیــر ماننــد تعمیــرگاه مرکــزی و متالورژی 
ــی کســب شــد  ــد و فــروش و بازاریاب  و روش هــای تولی

را به تمامی همکاران فوالد مبارکه تبریک می گوییم.

 فرار مالیاتی در استان کرمان 
زیاد است

راور در مجلــس شــورای  و  نماینــده مــردم کرمــان 
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــرار مالیات ــرد: ف ــان ک ــامی بی اس
زیــاد اســت و متاســفانه اتبــاع بیگانــه زیــادی در اســتان 
حضــور دارنــد کــه وارد کارهــای بــزرگ و حتــی صــادرات 
نمی پردازنــد.  مالیــات  ریــال  یــک  امــا  شــده اند؛ 
هم اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  زاهــدی  محمدمهــدی 
 بســیاری از بازاریــان در حــال ورشکســتگی هســتند

اظهــار کــرد: متاســفانه رونــد پیشــروی مــا بــه گونــه ای 
 اســت کــه بعضــی از شــرکت ها و صنایــع کوچــک 
ــال  ــتان، س ــزرگ اس ــرکت های ب ــی از ش ــی بعض و حت
قبــل نتوانســتند محصولشــان را بفروشــند. زاهــدی 
تصریــح کــرد: بعضــی مســایل، نســبت بــه نظــام 
ــد ســعی  ــد و بای ــی ایجــاد می کن ــی کشــور بدبین مالیات
شــود از طریــق مکانیــزه شــدن سیســتم مالیاتــی و بــا 
ــب  ــل مناس ــه، در تعام ــام فریض ــات انج ــاظ مقدم لح

ــیم. باش

 کاهش سطح آب های زیرزمینی 
در دشت شهرکرد

فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد گفــت: بــا توجــه بــه 
در  آب  بیــان  اخیــر،  ســال  چنــد  خشکســالی های 
دشــت شــهرکرد منفــی شــده و هــر ســاله ایــن دشــت 
در  ملک پــور  حمیــد  می کنــد.  نشســت  متــر  یــک 
ــرد:  ــار ک ــای دشــت شــهرکرد اظه ــروه احی نشســت کارگ
ــادر  ــاخت، ق ــع و زیرس ــت مناب ــود مدیری ــل نب ــه دلی ب
ــت  ــا را هدای ــمانی و روان آب ه ــای آس ــتیم بارش ه  نیس
و از آن اســتفاده بهینــه کنیــم. وی افــزود: بــا بهره گیــری 
ــع  ــن مناب ــال نگهداشــت ای ــه دنب ــی ب  از شــیوه های علم
در دشــت شــهرکرد بــه منظــور افزایش ســطح ایســت آبی 
ــتیم.  ــی هس ــای زیرزمین ــه الیه ه ــذب آب ب ــکان ج و ام
ــت  ــل فرونشس ــن عام ــالی را مهم تری ــور خشکس ملک پ
 دشــت شــهرکرد اعــام کــرد و گفــت: تغییــر اقلیــم 
و برداشــت بی رویــه از آب، به ویــژه در بخــش کشــاورزی 
ســبب شــده تــا ســطح ایســتایی آب در دشــت 27 متــر 
ــا اشــاره  ــدار شهرســتان شــهرکرد ب ــد. فرمان کاهــش یاب
ــای دشــت  ــه شــده درخصــوص احی ــه راهکارهــای ارای ب
شــهرکرد خاطرنشــان کــرد: انتقــال آب چنــد ســد خاکــی 
بــه ایــن دشــت، تزریــق آب از طریــق پروژه هــای انتقــال 
ــت  ــی دش ــه مصنوع ــا، تغذی ــع آوری روان آب ه  آب، جم
و بهینــه کــردن مصــرف آب، به ویــژه در بخــش کشــاورزی 

از مهم تریــن ایــن راهکارهــا بــه شــمار مــی رود.

 ADSL توسعه اینترنت پرسرعت 
در شهرستان فالورجان

ــان  ــکاران و کارشناس ــتمر هم ــری مس ــاش و پیگی ــا ت ب
اداره مخابــرات شهرســتان فاورجــان و شــرکت مخابــرات 
اســتان اصفهــان، توســعه ســرویس اینترنــت پرســرعت 
ــودرجان  ــاد و س ــان، کلیش ــز قهدریج  ADSL در در مراک
کلیــه  شــد.  انجــام  فاورجــان  شهرســتان  زازران  و 
ــه ســایت  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــوم( می توانن ــان )عم متقاضی
TCE. یــا   falavarjan.tce.ir آدرس  بــه  اداره  ایــن 

ــراری تمــاس  ــا برق ــق خــط تلفــن خــود ب ــا از طری IR ی
ــا  ــد. ضمن ــدام کنن ــام اق ــت ن ــرای ثب ــماره 2020 ب ــا ش ب
ــه  ــا ب ــه قب ــت ک ــی اس ــا متقاضیان ــذاری ب ــت واگ اولوی
ــا ســامانه 2020 تمــاس  ــا ب ــرات مراجعــه ی ســایت مخاب
گرفته انــد. ادارات دولتــی و متقاضیــان حقوقــی نیــز 
می تواننــد از طریــق ارســال درخواســت کتبــی و معرفــی 

ــد. ــدام کنن ــام اق ــرای ثبت ن ــن اداره ب ــه ای ــده ب نماین

اخبار کوتاه

ــی  ــل دولت ــه هــر محف ــه هرکجــا مــی روی و ب ــا ب ــن روزه  ای
و خصوصــی یــا عمومــی پــا می گــذاری، حــرف از فیش هــای 
حقوقــی نجومــی برخــی مســئوالن دولتــی اســت و اینکــه در 
نهایــت دولتمــردان چــه برخــوردی بــا ایــن موضــوع خواهنــد 
داشــت. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، در عیــن حــال ایــن 
موضــوع حواشــی متعــددی را هــم بــه دنبــال داشــته و هــر 
 روز زوایــای جدیــدی از پرونــده فیش هــای حقوقــی نجومــی

پاداش هــای کان و وام هــای چندصــد میلیــون تومانــی 
برخــی مدیــران ارشــد گشــوده می شــود. 

ــا جایــی اهمیــت یافتــه اســت کــه حضــرت  ایــن موضــوع ت
ــه  ــامی هفت ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن آی
ــا رییس جمهــورو اعضــای هیئــت دولــت  گذشــته در دیــدار ب
ــای  ــا حقوق ه ــت ب ــع دول ــری و برخــورد قاط ــزوم پیگی ــر ل ب
ــه موضــوع  ــر انقــاب اســامی ب ــد. رهب ــد کردن نجومــی تاکی
اخیــر حقوق هــای کان اشــاره و تاکیــد کردنــد: موضــوع 
حقوق هــای نجومــی، در واقــع هجــوم بــه ارزش هاســت؛ 
امــا همــه بداننــد کــه ایــن موضــوع از استثناهاســت و بیشــتر 
هســتند؛  پاک دســت  انســان هایی  دســتگاه ها،  مدیــران 
امــا همیــن تعــداد کــم نیــز خیلــی بــد اســت و بایــد 
ــتور  ــه دس ــاره ب ــا اش ــان ب ــود. ایش ــورد ش ــا آن برخ ــا ب حتم
ــوع  ــری موض ــرای پیگی ــاون اول ب ــه مع ــور ب ــس جمه ریی
خاطرنشــان کردنــد: ایــن موضــوع نبایــد شــامل مــرور 
ــه صــورت جــدی پیگیــری  ــد حتمــا ب زمــان شــود؛ بلکــه بای
ــر انقــاب  ــه اطــاع مــردم رســانده شــود. رهب و نتیجــه آن ب
اســامی گفتنــد: بــر اســاس اطاعاتــی کــه بــه مــن رســیده 
 اســت، میــزان دریافتــی مدیــران در بیشــتر دســتگاه ها

در حــد معقــول اســت و دریافتی هــای کان، مربــوط بــه 

ــوارد  ــن م ــا همی ــد ب ــه بای ــران اســت ک ــداد اندکــی از مدی تع
ــود. ــام ش ــه انج ــورد قاطعان ــم برخ ــدک ه ان

ــف  ــن تکلی ــا تعیی ــی ت ــای نجوم ــری دریافتی ه   پیگی
نهایــی

بــر ایــن اســاس پیگیــری ایــن موضــوع بــه هیــچ وجــه نبایــد 
 از دســتور کار جــدی دولــت خــارج شــود و بــر همیــن اســاس
 بــا توجــه بــه دســتور مقــام معظــم رهبــری و خواســته مــردم
ــا  ــی ت ــئوالن دولت ــی از مس ــای کان برخ ــوع دریافتی ه موض

ــد پیگیــری شــود. در عیــن حــال  تعییــن تکلیــف نهایــی بای
ــا  ــز در ضیافــت افطــار ب ــور نی ــی، رییــس جمه حســن روحان
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــازمان ها ب ــای س ــتانداران و روس وزرا، اس
 حتمــا در برابــر حقوق هــای نامتعــارف خواهیــم ایســتاد

ــران  ــه مدی ــی ب ــای پرداخت ــزرگ حقوق ه ــت ب ــت: لیس گف
ــی  ــت، بررس ــرده اس ــه ک ــری تهی ــای جهانگی ــه آق ــد را ک ارش
کــردم؛ بیشــتر مدیــران مــا در مســیر درســت حرکــت کرده انــد؛ 
ــا  ــا ب ــه حتم ــود دارد ک ــم وج ــی ه ــل قبول ــوارد غیرقاب ــا م ام

ــم. ــورد می کنی ــا برخ آن ه
  لیست مدیران متخلف روی میز دولتمردان

همچنیــن اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رییــس جمهــور 
بــا اشــاره بــه موضــوع پرداخــت  حقوق هــای کان بــه برخــی 
ــوع  ــن موض ــه از ای ــچ وج ــه هی ــت ب ــت: دول ــران گف از مدی
ــبات ــوان محاس ــتا از دی ــن راس ــد و در ای ــد آم ــاه نخواه  کوت

ــی  ــزان دریافت ــی می ــتگاه های اجرای ــی و دس ــازمان بازرس س
ــا  ــرای بررســی خواســته ایم. جهانگیــری ب ــران ارشــد را ب مدی
ــارج از  ــای خ ــام پرداخت ه ــا تم ــت ب ــه دول ــر اینک ــد ب تاکی
عــرف برخــورد جــدی خواهــد کــرد، افــزود: پول هــای اضافــی 
بایــد بــه خزانــه بازگــردد و افــرادی کــه ایــن کار را کردنــد برکنار 
ــی  ــه فهرســتی از مدیران ــن اســاس تهی ــر ای ــد شــد. ب خواهن
کــه قــرار اســت بــه دلیــل چنیــن تخلفــی برکنــار شــوند، بایــد 
در اولویــت کاری دولــت قــرار گیــرد. پیــش از ایــن تعــدادی 
ــای  ــار فیش ه ــل انتش ــه دلی ــزی ب ــه مرک ــئوالن بیم از مس
ــی  ــه فیش هــای حقوق ــار شــدند. البت ــی نجومــی برکن حقوق
نجومــی رییــس صنــدوق توســعه ملــی و هیئــت عامــل ایــن 
صنــدوق، بانــک رفــاه، بانــک تجــارت و ... در رســانه ها منتشــر 
شــده اســت کــه بــه احتمــال زیــاد، این هــا در فهرســت 
ــارج  ــی و خ ــای نجوم ــل دریافتی ه ــه دلی ــاری ب ــه برکن اولی
ــن احتمــال وجــود  ــه ای ــود. البت ــد ب ــون خواهن از عــرف و قان
دارد کــه برکنــاری   مدیــران بــه بنگاه هــای بــزرگ اقتصــادی 
ــر  ــه ه ــود. ب ــیده ش ــم کش ــور ه ــی کش ــش نفت ــی بخ و حت
ــردان چــه  ــل، دولتم ــد در عم ــد و دی ــد منتظــر مان حــال، بای
ــی  ــای نجوم ــی دارای دریافتی ه ــران دولت ــا مدی ــوردی ب  برخ
و خــارج از عــرف و قانــون می کننــد تــا در آینــده شــاهد 

ــیم. ــه نباش ــک روی ــه ی ــوع ب ــن موض ــل ای تبدی

روزهای سخت دولت امید

حقوق های نجومی روی میز دولتمردان

معــاون وزیــر صنعــت بــا تشــریح آخریــن وضعیــت اجــرای 
ــزات  ــتفاده از تجهی ــای اس ــه ج ــت: ب ــوالدی گف ــرح ف 7 ط
چینــی در بخش هــای اصلــی طرح هــای فــوالدی، تجهیــزات 
اروپایــی جایگزیــن شــدند. مهــدی کرباســیان گفــت: اگرچــه 
 تســت ســرد فــوالد سپیددشــت در اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری بــرای تولیــد آهــن اســفنجی 
شــروع شــده، امــا متاســفانه بــه دلیــل اینکــه 
ــن  ــتفاده در ای ــورد اس ــه آب م ــر از لول 130 مت
طــرح فــوالدی بــه یــک معــارض برخــورد کرده 
ــده  ــه وجــود آم ــده ای ب اســت، مشــکات عم
ــز نتوانســته اند  کــه حتــی مقامــات اســتان نی
ــد  ــاس تولی ــن اس ــر همی ــد؛ ب ــل کنن آن را ح
فــوالد ایــن طــرح کــه می توانســت در تیرمــاه 

ــاد  ــد افت ــر خواه ــه تاخی ــاه ب ــی شــود، یک م  امســال عملیات
و امیدواریــم موضــوع حــل شــود تــا ایــن طــرح فعــال شــود. 
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: شــادگان بــه 
ــه  ــه برنام ــوالدی ک ــت طــرح ف ــروژه از هف ــن پ ــوان دومی عن
نهایــی بــرای راه انــدازی آن شــهریورماه امســال بــوده، در حال 

ــن  ــفنجی ای ــن اس ــش آه ــکات بخ ــت و مش ــل اس تکمی
طــرح و بــرق آن رفــع شــده و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه 
در مردادمــاه امســال، بــه مــدار آیــد و بخــش آهــن اســفنجی 
آن بــه ظرفیــت ۸00 هــزار تــن فعــال شــود. وی تصریــح کــرد: 
بخــش آهــن اســفنجی فــوالد نیریــز بــه ظرفیــت ۸00 هــزار 
ــه  ــاری ب ــاه ســال ج ــان م ــا آب ــر ی ــن در مه ت
بهره بــرداری خواهــد رســید؛ ضمــن اینکــه 
پیش بینــی ایــن اســت کــه بخــش آهــن 
اســفنجی دســت کــم یــک یــا دو طــرح دیگــر 
از مجموعــه طرح هــای فــوالدی، بــه زودی بــه 
ــم  ــه ه ــوالد میان ــرای ف ــد. ب ــرداری برس بهره ب
امیــد داریــم در ســه ماهه ســوم امســال، طرح 
بــه بهره بــرداری برســد و یــک طــرح دیگــر آن 
هــم در ســه ماهــه چهــارم بــه بهره بــرداری برســد. بــه گفتــه 
کرباســیان، در مذاکراتــی کــه بــرای تامیــن مالــی طرح هــای 
ــرای  ــا ب ــده ت ــاش ش ــت، ت ــام اس ــال انج ــوالدی در ح ف
ــزار الکترونیــک و ماشــین  ــوره، اب ــد ک ــی مانن ــزات اصل تجهی

ــرق از تجهیــزات اروپایــی اســتفاده شــود. ب

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:
تجهیزات اروپایی جایگزین تجهیزات چینی در صنعت فوالد

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضاب روســتایی اســتان 
ــزد  ــی اســتان ی ــزد گفــت: از آنجــا کــه مســئله اصل ی
مســئله آب اســت، صرفه جویــی در ایــن مــاده حیاتــی 
امــری اســت اجتناب ناپذیــر. محمدرضــا حاتمــی 
ــرف آب  ــی در مص ــه  صرفه جوی ــت هفت ــا گرامیداش ب

گفــت: رســانه ها، ارتبــاط مســتمر بــا 
افزایــش ســطح آگاهی هــای  مــردم، 
و  مهــم  بســیار  نقــش   ... و  عمومــی 
اساســی در فرهنگســازی مصــرف بهینــه 
ــد. وی همچنیــن تصریــح کــرد:  آب دارن
ــی  ــم و اساس ــیار مه ــی بس ــردم نقش م
ــعار  ــق ش ــد و تحق ــه دارن ــن زمین در ای
اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــاد  امســال 

ــی در  ــه صرفه جوی ــعار هفت ــن ش ــل« و همچنی و عم
مصــرف آب، نیازمنــد پذیــرش و مشــارکت مــردم 
اســت. حاتمــی در ادامــه اظهــار کــرد: رونــد رو به رشــد 
اتخــاذ سیاســت های  آبفــار مرهــون  شــرکت های 
درســت و همچنیــن کمــک گرفتــن و مشــارکت دادن 

اســت. وی همچنیــن  مــردم،  یعنــی  ذی نفعــان، 
ــه، مشــارکت دادن  ــا حضــور مــردم در صحن افــزود: ب
ــه  ــان ب ــویق آن ــم و تش ــردم فهی ــی م ــان یعن ذی نفع
مدیریــت مصــرف، رونــد خدمت رســانی ســریع تر 
می شــود و آبرســانی بــه روســتاها کــه هــدف اصلــی 
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســت 
ــد  ــام خواه ــتری انج ــهولت بیش ــا س ب
شــد. وی در ادامــه بــه لــزوم توجــه 
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــات و صنع ــه تحقیق ب
گفــت: بــا توســعه  تحقیقــات و همــکاری 
تحقیقاتــی  و  واحدهــای صنعتــی  بــا 
هــم می تــوان نیازهــای صنعــت آب و 
ــه   ــم زمین ــرد و ه ــن ک ــاب را تامی فاض
گســترش ایــن صنایــع را فراهــم کــرد. حاتمــی 
همچنیــن اذعــان کــرد: تمــام تــاش مــا در شــرکت 
آب و فاضــاب روســتایی اســتان یــزد بــر آن اســت تــا 
در ســال جــاری بیــش از گذشــته بــا رویکــرد اقتصــاد 

ــم. ــت یابی ــر دس ــداف مدنظ ــه اه ــی، ب مقاومت

ــر  ــت مدی ــدار ب ــامی در دی ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
ســایپا  اقدامــات  ســایپا،  خودروســازی  گــروه   عامــل 
ــا اســتفاده از  ــی ب ــوع محصــوالت مل را در جهــت توســعه تن
ــری  ــتفاده حداکث ــت و اس ــب دانس ــا مناس ــه ظرفیت ه هم
دانــش جــذب  طریــق  از  کشــور،  در  ســرمایه گذاری   از 

تکنولــوژی نویــن و توســعه محصــوالت را مــورد تاکیــد قــرار 
داد و از اقــدام ســایپا بــه عنــوان اولیــن شــرکت صنعتــی در 

ــر کــرد. اصــاح ســاختار دارایی هــای خــود تقدی
  بــه گــزارش ســایپا نیــوز و بــه نقــل از ایلنــا، در این دیــدار که 

در محــل مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد، دکتــر الریجانــی رویکردهــای 
اجرایــی در گــروه ســایپا را کــه اثــرات شــگرفی طــی 9 مــاه گذشــته در ایــن 
گــروه خودروســازی داشــته و موجــب رشــد تولیــد شــده ، مــورد تاییــد قــرار 
داد و از مدیــران ســایپا کــه بــه عنــوان اولیــن بنــگاه اقتصــادی در کشــور بــا 
اســتفاده از »قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی در تامیــن 
ــاده )104(  ــاح م ــادرات و اص ــر ص ــا در ام ــت آن ه ــور و تقوی ــای کش نیازه
ــگاه  ــای بن ــاختار دارایی ه ــتند س ــتقیم« توانس ــای مس ــات ه ــون مالی قان
خــود را اصــاح کننــد، تقدیرکــرد و ســایر بنگاه هــای اقتصــادی کشــور را بــه 
ــد ــرار می ده ــا ق ــار آن ه ــون در اختی ــن قان ــه ای ــی ک ــتفاده از ظرفیت های  اس

ترغیب کرد.
ــام  ــای انج ــت از تاش ه ــن حمای ــی ضم   الریجان
شــده در ایــن شــرکت بــر تــداوم فعالیت هــای 
ــای ســطح  ــت ارتق ــروه خودروســازی ســایپا جه گ
ــت  ــوالت ارزان قیم ــد محص ــی، تولی ــت، طراح  کیفی

و تعمیق میزان ساخت داخل تاکید کرد.
همچنیــن  اســامی  شــورای  مجلــس  رییــس 
اســتفاده از همــه ظرفیت هــای کشــور بــه خصــوص 
ــای  ــور را از الزمه ه ــود در کش ــش موج ــوان و دان ت
اقتصــاد مقاومتــی دانســت و بــر توســعه تنــوع محصــوالت ملــی بــا اســتفاده 
ــن  ــات ســایپا در ای ــرد و اقدام ــد ک از همــه ظرفیت هــای علمــی کشــور تاکی

ــت. ــب دانس ــوص را مناس خص
وی  اســتفاده حداکثــری از ســرمایه گذاری ها در کشــور از طریــق جــذب 
ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــن  و توســعه محصــوالت را م ــوژی نوی ــش، تکنول دان

ــایپا  ــازی س ــروه خودروس ــل گ ــر عام ــی، مدی ــر جمال ــدار دکت ــن دی در ای
ــه  ــرد ک ــه ک ــد ارای ــش تولی ــرای افزای ــه ب ــات صــورت گرفت گزارشــی از اقدام
افزایش14درصــدی تولیــد در بهــار ســال 95 بــه نســبت بهــار ســال 94، مــورد 

ــت . ــرار گرف ــس ق ــرم مجل اســتقبال ریاســت محت

ــرواز مســافرتی  ــدازی 12 پ ــش مجــوز راه ان ــی روســی، ســه روز پی دو شــرکت هواپیمای
ــدام در  ــن اق ــد. ای ــت کردن ــهد را دریاف ــان و مش ــران، اصفه ــهرهای ته ــه ش ــی ب هفتگ
چارچــوب گســترش روابــط گردشــگری دو کشــور صــورت می گیــرد. شــرکت هواپیمایــی 
ــاز  ــرای آغ ــی ب ــای مقدمات ــام کاره ــال انج ــه در ح ــرد ک ــام ک ــیه اع ــیبیر« روس »س
ــت  ــتقیم پایتخ ــیر مس ــه مس ــران از جمل ــهر ای ــد ش ــه چن ــکو ب ــود از مس ــای خ پروازه
 ایــن کشــور بــه مشــهد بــا بهتریــن هواپیماهــا در چارچــوب مجــوز آژانــس فــدرال حمــل 
و نقــل هوایــی وزارت راه روســیه اســت. وزارت حمــل و نقــل روســیه افــزون بــر »ســیبیر« 
شــامل گروه هــای اس 7 بــه شــرکت »خطــوط هوایــی اورال« اجــازه داده کــه بــه 
مقاصــد تعییــن شــده در ایــران پــرواز کننــد. پیــش از ایــن خبرگــزاری ایرنــا بــه نقــل از 
اســپوتنیک گــزارش داده اســت: پیش تــر پیشــنهاد پروازهــای مســتقیم از ســوی بعضــی 
ــر« ــا«، »ســورنی وت ــی آوی ــه »گروزن  شــرکت های حمــل و نقــل هوایــی روســیه از جمل

»ویــم آویــا« و »ایــکار« بــرای برقــراری پــرواز در مســیر ایــران داده شــده بــود کــه رد شــد. 
بنــا بــر گــزارش ایــن خبرگــزاری، بــرای دو شــرکت »اس 7« و »خطــوط اورال« پــس از 
امضــای یادداشــت تفاهــم بیــن تهــران و مســکو در مــاه فوریــه ســال جــاری و تمایــل 
بــه افزایــش تــا 2۸ پــرواز در هفتــه، مجــوز الزم صــادر شــد و اکنــون توافق هــا از حــرف در 
حــال رســیدن بــه مرحلــه عمــل اســت. آنــا باشــینا دبیــر مطبوعاتــی شــرکت هواپیمایــی 
»ســیبیر« در گفت  وگــو بــا خبرنــگار رادیــو اســپوتنیک، در ایــن بــاره اظهــار کــرد: مــا چهــار 
مســیر مســکو - تهــران، مســکو- اصفهــان، مســکو - مشــهد و ســن پترزبــورگ - تهــران 
ــن مســیرها فعالیــت خواهــد کــرد؛  ــم. وی افــزود: گــروه اس 7 در ای را انتخــاب کرده ای

زیــرا ظرفیــت توســعه بــازار حمــل و نقــل در ایــن چهــار مســیر مناســب اســت.

رییس مجلس شورای اسالمی:

مدیریت مناسب و استفاده از ظرفیت های قوانین، باعث رشد سایپا شده است

وپا زه جدایی انگلیس از ار سقوط نفت، پس لر
زش دالر سبب شد قیمت نفت کاهش یابد. وپا و رشد ار وج از اتحادیه ار تصمیم انگلستان برای خر

در قاب تصویر

پرواز اصفهان- مسکو برقرار می شود
سیری در اقتصاد

فروش گازوییل بدون بیمه ممنوع!
الــزام  دولــت  جدیــد  برنامه هــای  از   

سرویس اقتصاد
  دامون رشیدزاده

خودروهــای دیزلــی بــه تمدیــد بیمــه 
شــخص ثالــث اســت. دولــت اعــام کــرده اگــر خودروهــای 
ــه  ــد بیم ــرای تمدی ــد فطــر( ب ــده )عی ــا 12 روز آین ــی ت دیزل
 شــخص ثالــث اقــدام نکننــد، ســهمیه گازوییــل ابطــال 
ــدای  ــه از ابت ــود. البت ــوع می ش ــا ممن ــوختگیری آن ه و س
خردادمــاه ســال  جــاری، شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
ــای ســنگین و گازوییل ســوز  ــکان خودروه ــرای مال ــی ب نفت
فاقــد بیمــه شــخص ثالــث، هشــدار پایانــی را دربــاره قطــع 
ســهمیه ســوخت در زمــان ســوختگیری در جایگاه هــا صــادر 
 کــرده بــود. بــر اســاس آمارهــای موجــود در شــرایط فعلــی
ــه  ــد بیم ــی فاق ــودروی دیزل ــتگاه خ ــزار دس ــدود 54 ه ح
شــخص ثالــث در کشــور وجــود دارد کــه از ســهمیه گازوییــل 
ــی  ــد؛ پیش بین ــتفاده می کنن ــه ای اس ــای یاران ــا قیمت ه ب
می شــود بــا ابطــال ســهمیه ایــن خودروهــا در صــورت 
ــط  ــور متوس ــه ط ــث، ب ــخص ثال ــه ش ــردن بیم ــد نک تمدی
ــه حــدود 3 میلیــون لیتــر در مصــرف گازوییــل کشــور  روزان

صرفه جویی حاصل شود.

    ویراژ ولوو در خیابان های ایران
طبــق آمــار گمــرک جمهــوری اســامی ایــران، 41 عــدد 
خودروی ولوو در اردیبهشــت 95 وارد کشــور شــده اســت. ولوو، 
شــرکت صنایــع ســنگین ســوئدی اســت کــه در بیــن ایرانی هــا 
نیــز بــه عنــوان ســازنده خودروهــای ســنگین و قطعــات 
مربــوط بــه آن شــناخته می شــود؛ امــا تولیــد محصــوالت ایــن 
شــرکت خودروســازی فقــط بــه ماشــین آالت ســنگین محدود 
نمی شــود. نگاهــی بــه خیابان هــای شــهرمان کافــی اســت تــا 
در بیــن انــواع لوکس هــای وارداتــی، خــودروی ولــوو ســواری 
را هــم مشــاهده کنیــم. البتــه آمــار گمــرک هــم خــود دلیلــی 
ــط در اردیبهشــت ماه  ــه فق ــوری ک ــه ط ــن مدعاســت؛ ب ــر ای ب
ــا ارزش  ــوو ب ــواری ول ــودروی س ــدد خ ــاری، 41 ع ــال ج س
وارد   70,3۸2,172,9۸0 ریالــی  ارزش  و   2,322,۸۸0 دالری 
ــداد واردات  ــه تع ــر اســت ک ــه ذک کشــور شــده اســت. الزم ب

ایــن خــودرو از بنــز هــم پیشــی گرفتــه اســت.

   برگه خالفی بلندباالی آقای بازیگر
در  عکســی  تلویزیونــی  بازیگــر  افشــانی،  محســن 
ــد  ــا یــک برگــه بلن اینســتاگرام منتشــر کــرد کــه او را ب
ــوخی از  ــه ش ــد. او ب ــان می ده ــودرو نش ــی خ از خاف
هوادارانــش خواســت تــا بــرای پرداخــت جریمه هایــش 
ــه را کــه خــاف کــردن  ــن نکت ــه ای ــد. البت ــزان کنن گلری
چــه افتخــاری دارد، بایــد از ایشــان پرســید؛ امــا انتظــار 
ــت  ــه در رعای ــش از بقی ــناس بی ــراد سرش ــی رود اف م
 قوانیــن کوشــا باشــند. رعایــت قوانیــن راهنمایــی 
و رانندگــی در کشــور مــا بــا ایــن آمــار تکان دهنــده 
تصادفــات جــاده ای، نه تنهــا یــک ضــرورت، بلکــه امــری 

ــرای همــه اقشــار جامعــه اســت. واجــب ب

کمک ذوب آهن 
به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهان 
از معاونــان، مشــاوران مدیــر عامــل   و جمعــی 
و مدیــران شــرکت در راســتای مشــارکت جهــت 
آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد بــا حضــور در 
زنــدان مرکــزی اصفهــان، ضمــن دیــدار و گفت وگــو 
ــای  ــر کل زندان ه ــری، مدی ــان امی ــر رمض ــا دکت ب
ــدان  ــن زن ــان، از بندهــای مختلــف ای اســتان اصفه
ــد  ــن بازدی ــی در ای ــدس صادق ــد. مهن ــد کردن بازدی
 طــی ســخنانی گفــت: در مــاه مبــارک رمضــان

فرصتــی فراهــم اســت کــه از بــرکات و نعمــات الهــی 
ــا  ــور در اینج ــوص حض ــه خص ــویم و ب ــد ش بهره من
کــه عــده ای بــه دالیــل مختلــف در حبــس بــه ســر 
می برنــد، یکــی از فرصت هایــی اســت کــه خداونــد 
جهــت اعمــال نیــک در مقابــل مــا قــرار داده اســت. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــن اصفه ــل ذوب آه ــر عام مدی
ــال های  ــت: در س ــدان گف ــود از زن ــی خ ــد قبل بازدی
گذشــته و در زمانــی کــه از ایــن زنــدان بازدیــد 
کــردم، شــرایطی فراهــم شــد کــه ذوب آهــن جهــت 
اشــتغال زایی بــرای زندانیــان اقداماتــی انجــام دهــد 
ــر  ــز ه ــروز نی ــت. ام ــر نشس ــه ثم ــدهللا ب ــه بحم ک
 چنــد شــرایط اقتصــادی ایــن شــرکت خوب نیســت 
ــرای حــل  ــد ب امــا امکاناتــی دارد کــه قطعــا می توان
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــر باش ــان موث ــکات زندانی مش
ــا  بــه اینکــه کمــک بــه زندانیــان جرایــم غیرعمــد ب
فعالیــت خیــران اصفهانــی آغــاز شــد، گفــت: مــردم 
ــه همیــن دلیــل  ــر هســتند و ب ــان بســیار خّی اصفه
معضــات اجتماعــی در ایــن شــهر نســبت بــه ســایر 
ــی ــدس صادق ــت. مهن ــر اس ــران کمت ــهرهای ای  ش

ــا  ــکاری ب ــام هم ــرای انج ــی ب ــام آمادگ ــن اع ضم
امیــدواری  ابــراز  اصفهــان،  زندان هــای  اداره کل 
ــدان  ــن شــرکت از زن ــد مســئوالن ای ــه بازدی ــرد ک ک
ــر  ــب خی ــی موج ــفره اله ــر س ــر س ــتن ب  و نشس

و برکت برای کارخانه ذوب آهن شود.

 اعطای 978 میلیارد تومان
 به واحدهای صنعتی اصفهان

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
ــهیات  ــان تس ــارد توم ــای 97۸ میلی ــان از اعط اصفه
ــن  ــی در ای ــدی و صنعت ــد تولی ــه 734 واح ــی ب بانک
اســتان خبــر داد. اســرافیل احمدیــه روز شــنبه در 
جمــع گروهــی از صنعتگــران شهرســتان شــهرضا 
ــزار  ــوع 16 ه ــهیات از مجم ــزان تس ــن می ــت: ای گف
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــهیات بانک ــان تس ــارد توم میلی
ــی در کشــور در  ــع مشــکات 10 هــزار واحــد صنعت رف
نظــر گرفتــه شــده اســت. وی افــزود: هم اکنــون 
واحدهــای صنعتــی  و حــل مشــکات  رســیدگی 
نیمه تعطیــل و تعطیــل در اولویــت کاری ایــن ســازمان 
قــرار دارد. وی گفــت: رســیدگی بــه طرح هــای بیشــتر 
ــه  ــواد اولی  از 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی، واردات م
و صــادرات محصــوالت تولیــدی از دیگــر اولویت هــای 

اســتان اصفهــان اســت.

حتما بخوانید!
3حقوق های نجومی روی میز دولتمردان یکشنبـــــه 6 تیرماه 1395

ـــمـــاره 188 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت محصوالت پروتئینی در بازار

35 هزار تومان

گوشت گوساله ران33 هزار تومان

گوشت گوساله فیله۴6 هزار تومان

گوشت گوسفندی ماهیچه39 هزار و 5۰۰ تومان

گوشت استیکی۴5 هزار تومان

شقه با گردن3۲ هزار تومان

گوشت چرخ کرده35 هزار و 5۰۰ تومان

گوشت گوساله راسته

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان یزد:
صرفه جویی در مصرف آب امری اجتناب ناپذیر است
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   در آســتانه تابســتان و اوج پیــک مصرف 
کیمیای وطن

 زهرا نصیری
بــرق در بیــن مشــترکین کــه از 15 خــرداد 
ــر  ــد روال ه ــاه محاســبه می شــود، مانن ــا 15 شــهریور م ت
ــدد  ــان درص ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــران ش ــاله، مدی س
 هســتند تــا بتواننــد از طریــق فرهنگســازی، پیــک مصــرف 
را از راه هــای مختلــف چــون مشــترکین خــود بــه کمتریــن 
میــزان برســانند. بــر اســاس برآوردهــای وزرات نیــرو 
امســال بیشــترین ظرفیــت نیروگاه هــای کشــور بــرای 
تولیــد بــرق تــا 51 هــزار مــگاوات خواهــد بــود؛ ایــن درحالی 
ــرق  ــرف ب ــا در اوج مص ــاس پیش بینی ه ــه براس ــت ک اس
اســتفاده مشــترکین بــه 54 هــزار مــگاوات خواهــد رســید؛ 
امــا بــا چرتکه هایــی کــه وزارت نیــرو بــرای رفــع کمبــود 3 
هــزار مــگاوات بــرق در نیروگاه هایــش انداخــت، محاســبه 
شــد کــه بــرای احــداث هــر نیــروگاه 1000 مــگاوات بــرق بــه 
5 هــزار میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز اســت کــه ایــن مســئله 

اصال با هیچ منطق اقتصادی تطابق نخواهد داشت.
مســئله مهمــی کــه شــاید بتــوان درآمارهــای کنونــی 
شــرکت توزیــع بــرق بــه آن توجــه ویژه ای داشــت، رشــد 12 
درصــدی مصــرف بــرق در بیــن ادارات بــوده اســت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه صنایــع اســتان بــه دلیــل رکــود حاکــم بــر 
آن هــا و همچنیــن بــا اجــرای پروژه هــای مدیریــت مصــرف 

ــد. ــه رو نبوده ان ــرق  روب ــا افزایــش مصــرف ب ب
 مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق 
شهرســتان اصفهــان نیــز بــر ایــن موضــوع صحــه گذاشــت 

ــرق  در  ــگاوات ب ــزار م ــد 70 ه ــت تولی ــم ظرفی ــه علی رغ ک
ــاد مشــترکین ــل مصــرف زی ــه دلی ــای کشــور، ب  نیروگاه ه

تولید با مصرف برابری نمی کند.
  محمدمهــدی عســکری بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه 
بــه لحــاظ مصــرف انــرژی مشــترکین خانگــی در رتبــه اول، 
اداری بــا 12درصــد رتبــه دوم و کشــاورزی، صنعــت، تجــاری 
ــه  ــرق را ب ــرف ب ــر مص ــای دیگ ــب رتبه ه ــه ترتی ــر ب و معاب
خــود اختصــاص داده انــد؛ البتــه آمارهــا نشــان دهنده ایــن 
اســت کــه علی رغــم رشــد 5درصــدی پیــک بــار در کشــور، 
ــد  ــک درص ــا ی ــان تنه ــتان اصفه ــته در شهرس ــال گذش س

افزایــش پیــک مصــرف وجــود داشــته اســت.
ــال  ــرق امس ــور ب ــان ام ــه کارشناس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه بیــش از یــک هــزار کارخانــه بــزرگ مراجعــه حضــوری 
ــا اقدامــات کاهــش مصــرف را بــه مشــترکین  داشــته اند ت
آمــوزش دهنــد، گفــت: یکــی از طــرح هــای تشــویقی کــه 
ــور  ــزل ژنرات ــرق از دی ــد ب ــته ایم، خری ــع داش ــرای صنای ب
اســت کــه امســال بــه ازای هــر کیلــووات بــرق تولیــدی 150 

تومــان بــه صنایــع خواهیــم داد. 
عســکری تاکیــد کــرد: 500 کارخانــه در اســتان دیــزل 
ژنراتــور دارنــد کــه تنهــا بــرق 200 کارخانــه را می تــوان 

خریــداری کــرد.
وی همچنیــن بــه طــرح تشــویق محاســبه های بــرق بــرای 
کشــاورزان اشــاره کــرد و ادامــه داد: اگــر کشــاورزان در اوج 
پیــک مصــرف از ســاعت 7 تــا 11 شــب و در طول 4 ســاعت 
ــن ســاعات  ــد از ای ــد، بع موتورهــای خــود را خامــوش کنن
هــر چــه مصــرف بــرق داشــته باشــند، بــه صــورت رایــگان 
ــرای  ــا 90 روز ب ــاه ت ــک م ــرح از ی ــن ط ــود و ای ــد ب خواه

کشــاورزان خواهــد بــود. 
ــا حضــور  ــه جلســه ای ب ــت مصــرف، ب ــر مدیری ــر دفت مدی
اصنــاف و تولیدکننــدگان المپ هــای led کــه در تیرمــاه 
برگــزار می شــود اشــاره کــرد و افــزود: قصــد داریــم از 
ــوالت  ــا محص ــم ت ــای led بخواهی ــدگان المپ ه تولیدکنن
ــا  ــد ت ــه ادارات عرضــه کنن ــژه ب ــا تخفیف هــای وی خــود را ب
ــن  ــه کمتری ــرف ب ــرف و کم مص ــای پرمص ــرف المپ ه مص
میــزان برســد. وی گفــت: مصــرف مــردم اصفهــان از 
اســپیلیت ها در بخــش خانگــی بــدون اینورتــر زیــاد اســت؛ 
ــرژی در  ــرف ان ــد مص ــه 30 درص ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــان  ــزود: در اصفه بخــش سرمایشــی اســت. عســکری اف
ــد نوســازی  ــه بای ــرق 40ســاله وجــود دارد ک شــبکه های ب
ــن  ــان ای ــرق اصفه ــه ش ــه در منطق ــه ای ک ــه گون ــوند؛ ب ش
طــرح بایــد ســریع عملیاتــی شــود تــا بتوانیــم بــرای 
ــده کنتــرل شــبکه داشــته باشــیم. در حــال  ســال های آین
حاضــر در200 نقطــه اتوماســیون شــبکه صــورت گرفتــه کــه 

ــد. ــه می رس ــه 600 نقط ــال ب ــان س ــا پای ت

مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق اصفهان:

شبکه های توزیع برق 40ساله اصفهان نیاز به نوسازی دارد

ــط شهرســازی  ــر اجــرای ضواب ــر نظــارت ب ــای وطــن: مدی  کیمی
و معمــاری شــهرداری اصفهــان گفــت: صــدور پروانــه ســاختمانی 
نقــش بســزایی در رونــق ســاخت و ســاز و کلیــه مشــاغل وابســته 
بــه امــور ســاختمانی و ارتبــاط مســتقیم بــا نیروهــای فعــال در 
ــل از اداره  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــن عرصــه دارد. ب ای

اصفهــان شــهرداری  رســانه ای   ارتباطــات 
ــت  ــا عنای ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــرداد محلوج مه
ــه و  ــود در جامع ــادی موج ــود اقتص ــه رک ب
ــه  ــتن ب ــل نداش ــی و تمای ــش نقدینگ کاه
ســاخت و ســاز و در پــی آن عــدم اســتقبال 
ســاختمانی  پروانــه  درخواســت  بــرای 
ــت تشــویق  ــت جه ــای موق ــی از راهکاره یک
شــهروندان بــه اخــذ پروانــه، تخفیــف در 
هزینه هــای صــدور آن اســت کــه شــهرداری 

ــدی گام  ــف 35 درص ــالم تخفی ــا اع ــته ب ــال گذش ــان س اصفه
ــازار  ــود ب ــی از رک ــت و بخش ــوص برداش ــن خص ــدی در ای بلن
مســکن را کــم کــرد. مدیــر نظــارت بــر اجــرای ضوابــط شهرســازی 
و معمــاری شــهرداری اصفهــان افــزود: بدیهــی اســت افزایــش 

آمــار صــدور پروانــه ســاختمان منجــر بــه افزایــش درآمــد 
شــهرداری و امــکان انجــام پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی 
وســیعی در حــوزه مدیریــت شــهری می شــود. محلوجــی 
ــا توجــه  ــاد شــده ب ــف ی ــی از تخفی ــاره ارزیاب ــح کــرد: درب تصری
ــا 6  ــا ت ــه پالک ه ــرای این گون ــه ب ــان صــدور پروان ــه زم ــه اینک ب
 مــاه نخســت ســال 95 مقــرر شــده اســت

ــزان  ــا و می ــداد پروانه ه ــرآورد تع ــکان ب ام
ــا مقایســه  درصــد افزایــش نیســت؛ امــا ب
بــا متــراژ پروانه هــای صــادر شــده در ســال 
ــوان  ــال 93 می ت ــی در س ــل از آن، یعن قب
رشــد حــدود 18 درصــدی را مالحظــه کــرد 
ــد تخفیــف  کــه یکــی از عوامــل آن می توان
ارایــه شــده باشــد. مدیــر نظــارت بــر اجرای 
ــط شهرســازی و معمــاری شــهرداری  ضواب
ــر 460  ــغ ب ــی ســال 94 بال ــان افــزود: در ســه ماهــه پایان اصفه
ــدود  ــداد ح ــن تع ــه از ای ــد ک ــرح ش ــورا مط ــن ش ــده در ای پرون
270 مــورد پــس از طــرح در شــورا و رعایــت ضوابــط شهرســازی 

بــه مرحلــه پرداخــت عــوارض و مراحــل صــدور پروانــه رســید.

مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان:
صدور پروانه ساختمانی نقش بسزایی در رونق ساخت و ساز دارد

 مدیــر کل حمــل و نقــل و پایانه هــای اســتان چهارمحــال 
ــر  ــداد 660 نف ــته تع ــاه گذش ــه م ــی س ــت: ط ــاری گف و بختی
راننــده در بخــش حمــل و نقــل جــاده ای آموزش هــای حرفــه ای 

ــد. را فراگرفتن
ــانی  ــل انس ــش عوام ــه نق ــاره ب ــا اش ــلمان زاده ب ــر س  منوچه

در بــروز تصادفــات اظهــار کــرد: آمــوزش 
بــه  و کاربــران جــاده ای منجــر  فعــاالن 
ــادی  ــارات اقتص ــات و خس ــش تصادف  کاه

و اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. 
دو  در  آموزش هــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــدو خدمــت  و  مقطــع حیــن خدمــت 
مــاه  ســه  در  گفــت:  می شــود،  انجــام 
نخســت امســال بــه 30 نفــر آمــوزش حیــن 
خدمــت 420 نفــر بــدو خدمــت بــار، 90 

 نفــر بــدو خدمــت مســافر و 120 نفــر در قســمت بازآمــوزی بــار
ادامــه  آموزش هــای مربوطــه را فراگرفتنــد. ســلمان زاده در 
 افــزود: دوره هــای آموزشــی چــون آمــوزش قوانیــن و مقــررات

ــاک  ــاد و اوزان، مــواد خطرن مهارت هــای رانندگــی، آمــوزش ابع

ــا اصــول و ضوابــط  آشــنایی راننــدگان حمــل و نقــل جــاده ای ب
ــوانح  ــروز س ــگیری از ب ــه ای، پیش ــای حرف ــغلی و مهارت ه ش
ــای  ــاده ای، ارتق ــل ج ــل و نق ــره وری حم ــش به ــاده ای، افزای ج
مهارت هــای حرفــه ای راننــدگان و جایــگاه آنــان در جامعــه 
برگــزار می شــود. وی تصریــح کــرد: ایــن آموزش هــا بــرای 
طــور  بــه  باســابقه  و  تــازه کار  راننــدگان 
مســتمر در شــهرهای شــهرکرد، فارســان 
ــود.  ــزار می ش ــردگان برگ ــار و ل ــن کی بروج
ــز  ــته نی ــال گذش ــرد: س ــان ک وی خاطرنش
ــده گان در  ــر از رانن ــزار و 130 نف ــداد 5 ه تع
بخــش حمــل و نقــل جــاده ای اعــم از بــار و 
ــد  مســافر آموزش هــای مربوطــه را فراگرفتن
کــه ایــن تعــداد شــامل 3 هــزار و 120 
ــزار و 20  ــاری، یک ه ــت ب ــدو خدم ــده ب رانن
راننــده بــدو خدمــت مســافری، 750 نفــر بازآمــوزی و 240 نفــر 
راننــدگان حیــن خدمــت بودنــد. متــون آموزشــی ایــن دوره هــای 
ایمنــی نیــز بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه بــرای عمــوم رانندگان 

ــع ــد. ربی ــردی باش ــاده ای کارب ج

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:
آموزش حرفه ای 660 راننده در چهارمحال و بختیاری

افتتاح دو طرح عمرانی 
در دانشکده شهید رجایی کاشان

دو طــرح عمرانــی در دانشــکده فنــی پســرانه رجایــی کاشــان بــا 
حضــور مســئوالن شهرســتان و خیــران بــه مرحلــه بهره بــرداری 
رســید. در ایــن مراســم کــه بــا حضــور رییــس شــورای 
ــی از  ــعه، جمع ــتاد توس ــای س ــان، اعض ــهر کاش ــالمی ش اس
ــی از پیشکســوتان دانشــکده  ــران، رؤســای ســابق و جمع خی
فنــی شــهید رجایــی کاشــان برگــزار شــد، ســالن اندیشــه ایــن 
ــه  ــن ســالن ک ــد. ای ــاح گردی ــور رســمی افتت ــه ط  دانشــکده ب
 از مســاحتی بالــغ بــر 630 متــر مربــع برخــوردار اســت 
 در مــدت 14 مــاه بــا کمــک خیــران و بــا تــوان فنــی 
و عملیاتــی عوامــل دانشــکده طراحــی و تکمیــل شــده اســت. 
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــورت گرفت ــای ص ــاس پیش بینی ه ــر اس ب
ــات ــزاری امتحان ــر برگ ــوری نظی ــوره ام ــالن چندمنظ ــن س  ای

نمایشــگاه های فنــی و تخصصــی، محــل عرضــه دســتاوردهای 
دانشــجویی، کارگاه هــای آموزشــی و... خواهــد بــود.

مالیات، نشان دهنده شفافیت 
مناسبات اقتصادی است

معــاون مالیاتــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان بــا بیــان 
اینکــه مالیــات، زاده تولیــد اســت و میــزان مالیــات جمــع آوری 
ــبات آن  ــفافیت مناس ــان دهنده ش ــاد، نش ــک اقتص ــده در ی ش
اقتصــاد اســت، تصریــح کــرد: قطعــا یکــی از پایه هــای اجــرای 
 اقتصــاد مقاومتــی، وجــود یــک نظــام مالیاتــی قدرتمنــد 
و عدالت محــور اســت؛ در همیــن راســتا ســازمان امــور مالیاتــی 
ــک  ــذار از ی ــالغ ســند چشــم انداز 20 ســاله، گ ــد از اب کشــور بع
سیســتم ســنتی بــه سیســتم بــه روز و کارآمــد را در دســتور کار 
خــود قــرار داد. منوچهــر اســدی اظهــار کــرد: بهتریــن ســنجش 
و پیمانــه بــرای بررســی قــدرت اقتصــادی یــک کشــور، ظرفیــت 

مالیاتــی و به ویــژه پوشــش مالیاتــی اســت.

تبلیغات اسالمی باید متناسب با شرایط 
روز جامعه ارتقا یابد

سرپرســت فرمانــداری یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت تبییــن 
جدیــد نســل  بــه  اســالمی  انقــالب  اهــداف  و   ارزش هــا 

جــوان  نســل  روز  نیازهــای  و  جامعــه  از  کامــل   شــناخت 
ــه  ــا شــرایط روز جامع ــی متناســب ب ــای تبلیغ ــای روش ه و ارتق
ــد. مصطفــی  ــرای انتقــال مفاهیــم و ارزش هــا ضــروری خوان را ب
ــالمی  ــات اس ــس اداره تبلیغ ــا ریی ــدار ب ــان دی ــاالری در جری س
ارزش هــا  از  حراســت  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا   شهرســتان 
ــگ  ــج فرهن ــرد: تروی ــار ک ــالب اســالمی،  اظه و دســتاوردهای انق
ــه  ــاب محمــدی)ص(،  از جمل ــی مکتــب اســالم ن ــی و مذهب دین
مهم تریــن رســالت های ســازمان تبلیغــات اســالمی اســت. 
ــا تشــکیل  وی تصریــح کــرد: بنیانگــذار انقــالب اســالمی ایــران ب
ایــن نهــاد نیــز بــه دنبــال اشــاعه فرهنــگ اســالم نــاب و صــدور 

ــد. ــان بودن ــر جه ــالب در سراس ــای انق ــا و ارزش ه آرمان ه

اخبار کوتاه 

تاکید شهردار شاهین شهر 
بر رفع مشکالت محله مسکن مهر

مدیــران  و  معاونــان  از  برخــی  و  شــهردار  حضــور  بــا 
ــهر  ــن ش ــر ای ــکن مه ــه مس ــهر از محل ــهرداری شاهین ش ش
ــران  ــان و مدی ــد معاون ــن بازدی ــد. در ای ــل آم ــه عم ــد ب بازدی
از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن محلــه گزارش هــای 
ــای  ــب تابلوه ــر، نص ــی معاب ــد خط کش ــه کردن ــود را ارای خ
خیابان هــا  تابلــوی  نصــب  ســبز،  فضــای   تبلیغاتــی، 
اقدامــات  از جملــه  اتوبــوس  ایســتگاه های  و زیرســازی 
 صــورت گرفتــه در محلــه مســکن مهــر اســت. حســین امیری

شــهردار شاهین شــهر در ایــن بازدیــد گفــت: تمــام شــهروندان 
شاهین شــهر حــق برخــورداری از امکانــات شــهری و زندگــی 
در محلــه ای مطلــوب را دارنــد و مــردم محلــه مســکن مهر نیز 
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. وی ضمــن اعــالم رضایت از 
اقدامــات انجــام گرفتــه در محلــه مســکن مهــر، خواســتار رفع 
مشــکالت ایــن محله شــد. امیــری تاکیدکــرد: در حــال حاضر 
ایــن بخــش از شــهر بــه شــهرداری تحویــل داده شــده اســت. 
امیــدوارم بــا همراهــی و همدلــی کارکنــان شــهرداری خدماتی 
ــم.  ــه کنی ــم شاهین شــهر ارای ــردم فهی مناســب و در شــأن م
ــی  ــل نهای ــرد: ح ــح ک ــان تصری ــهر در پای ــهردار شاهین ش ش
ــه  ــاز ب ــاد نی ــه علــت معضــالت زی مشــکالت مســکن مهــر ب
زمــان مناســب دارد و در همیــن راســتا از ســاکنان ایــن محلــه 
درخواســت صبــوری و ســعه صــدر بیشــتر داریــم. شــهرداری 
ــود  ــرای بهب ــزی ب ــت و برنامه ری ــچ فعالی ــهر از هی شاهین ش

شــرایط زندگــی شــهروندان کوتاهــی نخواهــد کــرد.

اجرای 23 پروژه کالن مدیریت شهری 
در نجف آباد

ــزرگ  ــروژه ب ــرای 23 پ ــه اج ــاره ب ــا اش ــاد ب ــهردار نجف آب ش
ــر  ــع غی ــروژه تقاط ــت: پ ــار داش ــاد اظه ــی در نجف آب عمران
هم ســطح شــهیدان حجتــی یکــی از طرح هــای بــزرگ 
ــته  ــد روز گذش ــه چن ــت ک ــاد اس ــهری نجف آب ــت ش مدیری
قــراردادی بــا ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان تنظیم 
و ایــن ســازمان بــه  عنــوان پیمانــکار پــروژه مشــخص شــد. 
ــای  ــه به پیش بینی ه ــا توج ــه داد: ب ــری ادام ــعود منتظ مس
ــز  ــروژه تجهی ــن پ ــده کارگاه ای ــاه آین ــک م ــا ی ــده ت  انجام ش
و عملیــات اجرایــی نیــز شــروع می شــود. وی افــزود: احــداث 
بلــوار فجــر، دیگــر پــروژه مهمــی اســت کــه بــا بهره بــرداری از 
ــد  ــش می یاب ــم گیری کاه ــو چش ــه نح ــهر ب ــک ش  آن ترافی
و قدم هــای اساســی در رفــع مشــکل ترافیــک برداشــته 
خواهــد شــد. منتظــری بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای 
تملــک زمین هــای  آزادســازی و  طرح هــای عمرانــی کار 
ــرای  ــرد: ب ــه ک ــت، اضاف ــر اس ــیار هزینه ب ــروژه بس ــراف پ اط
اجــرای ایــن پــروژه 27 میلیــارد تومــان بــرآورد و تــا بــه  حــال 
ــده  ــه ش ــا هزین ــک زمین ه ــرای تمل ــان ب ــارد توم  22 میلی

و برای اجرایی شدن آن 5 میلیارد دیگر الزم است.

اخبار کوتاه 

دادنامه 
اصفهان  اختالف  حل  16شورای  شعبه  رسیدگی  دادنامه....مرجع  755/94شماره  پرونده  کالسه 
خواهان  شرکت سایه سمن با مدیریت آقای کامران صدر االشراقی نشانی تهران -میدان فردوسی 
-خ شهیدسپهبد قرنی -کوچه علوی- پالک 15وکیل محسن نورمحمدی   نشانی اصفهان -خ 
چهارباغ باال- کوچه فرشاد جنب پمپ بنزین روبه روی مجتمع پرنس- طبقه سوم واحد 6-خوانده 
وجه  11/300/000/000ریال  مبلغ   مطالبه  المکان خواسته  نشانی مجهول  :عادل حمیدی محزون 
دوفقره چک به انضمام هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل  . با عنایت به محتویات 
پرونده ونظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
آقای  با مدیریت  :رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی شرکت سایه سمن  نماید 
کامران صدر االشراقی با وکالت محسن نورمحمدی   به طرفیت عادل حمیدی محزون به خواسته 
مبلغ 11/300/000/000ریال وجه چک به شماره ی 020668-94/1/27و323906-93/12/15به عهده 
بانک سپه واقتصاد نوین  به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
واستحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته  دارد واینکه خوانده باتوجه به ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ودفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده برشورا ثابت است  لذا به 
استناد مواد 310و313قانون تجارت و198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 11/300/000/000ریال بابت اصل خواسته  و470/000ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وهمچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی ازسوی بانک مرکزی برعهده اجرای حکم می باشد  در 
حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره غیابی وظرف مدت 20پس از ابالغ قابل واخواهی 

دراین شعبه مباشد. 
زهرا عابدینی قاضی شعبه 16شورای حل اختالف اصفهان .م الف 9360

دادنامه 
کالسه پرونده 773/94شماره دادنامه197-95/3/1مرجع رسیدگی شعبه 16شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان  شرکت پخش سایه سمن با مدیریت آقای کامران صدر االشراقی نشانی تهران 
-میدان فردوسی -خ شهیدسپهبد قرنی -کوچه علوی- پالک 15وکیل محسن نورمحمدی   نشانی 
اصفهان -خ چهارباغ باال- کوچه فرشاد جنب پمپ بنزین روبه روی مجتمع پرنس- طبقه سوم 
به  :مطالبه دوفقره چک  المکان. خواسته  :رضااحمدی تشنیزی نشانی مجهول  واحد 6-خوانده 
مبلغ  49/365/000  ریال به انضمام هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل  . با عنایت 
به محتویات پرونده ونظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به 
با  صدور رای می نماید :رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی شرکت سایه سمن 
مدیریت آقای کامران صدر االشراقی با وکالت محسن نورمحمدی   به طرفیت رضااحمدی تشنیزی 
شماره ی 959693-94/3/5و584342- به  وجه چک  ریال    49/365/000 مبلغ  خواسته  به 
94/3/19به عهده بانک حکمت ایرانیان وسپه به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی  بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته  دارد واینکه خوانده باتوجه به 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ودفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده برشورا 
ثابت است  لذا به استناد مواد 310و313قانون تجارت و198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 49/365/000  ریال بابت اصل خواسته  و365/000ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تاتاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی ازسوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
حکم می باشد  در حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره غیابی وظرف مدت 20پس از 

ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه مباشد. 
زهرا عابدینی قاضی شعبه 16شورای حل اختالف اصفهان .م الف 9361

دادنامه 
کالسه پرونده 1005/93شماره دادنامه58-95/2/28مرجع رسیدگی شعبه 16شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان  شرکت پخش سایه سمن با مدیریت آقای کامران صدر االشراقی نشانی تهران 
-میدان فردوسی -خ شهیدسپهبد قرنی -کوچه علوی- پالک 15وکیل محسن نورمحمدی   نشانی 
اصفهان -خ وحید –چهارراه رودکی مجتمع اداری عزیز خانی طبقه سوم واحد 37-خوانده :مینا 
رمضانی نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ  4/200/000  ریال1فقره چک به انضمام هزینه 
دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیر تادیه وصدور قرار تامین خواسته . با عنایت به محتویات 
پرونده ونظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید :رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی شرکت سایه سمن با مدیریت آقای 
کامران صدر االشراقی با وکالت محسن نورمحمدی   به طرفیت مینا رمضانی به خواسته مبلغ 
4/200/000  ریال وجه چک به شماره ی 694440-93/6/8   به عهده بانک سپه به انضمام 

مطلق خسارات قانونی باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه 
وجه خواسته  دارد واینکه خوانده باتوجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه ودفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده برشورا ثابت است  لذا به استناد مواد 310و313قانون 
تجارت و198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
4/200/000  ریال بابت اصل خواسته  و182/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  93/6/8تاتاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی ازسوی بانک مرکزی برعهده اجرای حکم می باشد  در حق 
خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره غیابی وظرف مدت 20پس از ابالغ قابل واخواهی 

دراین شعبه مباشد. 
رفیعی  - قاضی شعبه 16شورای حل اختالف اصفهان .م الف 9359

دادنامه 
حل  16شورای  شعبه  رسیدگی  289-95/3/26مرجع  دادنامه  117/95شماره  پرونده  کالسه 
اختالف اصفهان خواهان :عبد الرسول نکویی مهر نشانی خمینی شر خ شریعتی جنوبی روبه 
:مهدی  ...خوانده  ...نشانی  وکیل    15 نکویی    یخچال  گاه  تعمیر  بازار جنب  پنجشنبه  روی 
کدخدایی الیادرانی نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ  هفتاد میلیون  ریال وجه1 فقره 
چک بانک صادرات به انضمام مطلقخسارات قانونی وهزینه دادرسی  وخسارت تاخیر تادیه 
وصدور قرار تامین خواسته . با عنایت به محتویات پرونده ونظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید :رای قاضی شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی عبد الرسول نکویی به طرفیت مهدی کدخدایی الیادرانی به خواسته مبلغ 
70/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 633486-95/1/30   به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه 
وجه خواسته  دارد واینکه خوانده باتوجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه ودفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده برشورا ثابت است  لذا به استناد مواد 310و313قانون 
تجارت و198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
70/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و1/160/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی وهزینهنشر آگهی تازمان اجراو همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی ازسوی بانک مرکزی برعهده اجرای حکم 
می باشد  در حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره غیابی وظرف مدت 20پس از ابالغ 

قابل واخواهی دراین شعبه مباشد. 
زهراعابدینی  - قاضی شعبه 16شورای حل اختالف اصفهان .م الف 9358

دادنامه 
حل  8شورای  شعبه  رسیدگی  مرجع  دادنامه95/3/16-410   9500/17شماره  پرونده  کالسه 
اختالف اصفهان خواهان  مهدی سواد کوهی گشیزگانی فرزند عزیز اله  نشانی اصفهان  خیابان 
زینبیه شمالی خ دکتر مفتح روبروی کوچه نور لوازم خانگی سوادکوهی وکیل ... نشانی ....

بابا علی رشید نیا  هردوبه نشانی مجهول المکان خواسته  خواندگان  :1-اصغر خوندابی 2- 
مطالبه مبلغ  29/500/000ریال وجه 1فقره چک به شرح متن با احتساب کلیه خسارت قانونی 
وخسارت تاخیر تادیه  وهزینه دادرسی  . با عنایت به محتویات پرونده ونظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید :رای قاضی شورای حل 
اختالف در خصوص دعوی مهدی سواد کوهی گشیزگانی به طرفیت 1-اصغر خوندابی 2- بابا 
علی رشید نیا به خواسته مبلغ 29/500/000ریال وجه چک به شماره ی 836/756444مورخ 
اصول  بقای  به  باتوجه  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  مسکن  بانک  عهده  به    94/10/8
مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی  بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته  دارد واینکه خوانده باتوجه به 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ودفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده 
برشورا ثابت است  لذا به استناد مواد 310و313قانون تجارت و198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 29/500/000ریال بابت 
بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000لاير و  اصل خواسته  و917/500ریال 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/10/8تاوصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی ازسوی بانک مرکزی برعهده اجرای حکم می باشد  در حق خواهان صادر واعالم 
می نماید .رای صادره غیابی وظرف مدت 20پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد. 
وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20روز قابل  تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 8شورای حل اختالف اصفهان .م الف 9366

دادنامه 
کالسه پرونده 941329شماره دادنامه351-95/3/4  مرجع رسیدگی شعبه 8شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان  رضوان کریم پور  فرزند مصطفی  نشانی اصفهان  خیابان نیکبخت  کوچه شهید 
عباس سی منی پالک 14خواندگان  :1-مهدی جاللی فرزند علی به نشانی  اصفهان سه راه سیمین 
خیابان  جانبازان کوچه رمضان پور پالک 131 -2  - علیرضا جاللی  فرزندنجف به نشانی  اصفهان 
سه راه سیمین خیابان  جانبازان کوچه رمضان پور پالک 131 به خواسته :مطالبه. گردشکا ر:پس 
ازارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی 
اعضای شورا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :رای 
قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی رضوان کریم پور  به طرفیت آقایان مهدی جاللی فرزند 
علی و علیرضا جاللی  فرزند نجف به خواسته مطالبه مبلغ 42/400/000ریال وجه دو فقره  چک به 
شماره ی 506880مورخ 92/9/30و506881مورخ 92/11/30  به عهده بانک کشاورزی  به انضمام 
مطلق خسارات وتاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و اصول مستندات در ید خواهان وگواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی  بانک محال علیه وعدم حضور خوانده ردیف اول علی رغم ابالغ  قانونی 
وعدم ارسال الیحه ودفاعیه وحضور خوانده ردیف دوم ودفاعیات بالوجه نامبرده شورا دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص مستندا به مواد 310و311و313قانون تجارت و198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحوی تضامنی به پرداخت مبلغ چهل دومیلیون 
بابت هزینه دادرسی وپرداخت  بابت اصل خواسته  وسیصدو سی هزار لاير  وچهار صد هزار لاير 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت وصول طبق  نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره در خصوص ردیف اول غیابی  وظرف مهلت 20پس 
از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد. وپس از مهلت واخواهی ظرف 20روز قابل  تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.ودر خصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف 

مهلت 20روز پس از ابالغ قابل  تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 8شورای حل اختالف حوزه قضایی اصفهان .م الف 9365

دادنامه 
کالسه پرونده 941328شماره دادنامه353-95/3/4  مرجع رسیدگی شعبه 8شورای حل اختالف 
نیکبخت  کوچه شهید عباس  سی  اصفهان خواهان  رضوان کریم پور  نشانی اصفهان  خیابان 
به  المکان -2  - علیرضا جاللی   به نشانی  مجهول  منی پالک 14خواندگان  :1-مهدی جاللی 
نشانی  اصفهان سه راه سیمین خیابان  جانبازان کوچه رمضان پور پالک 131 به خواسته :مطالبه. 
گردشکا ر:پس ازارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ 
نظریه مشورتی اعضای شورا قاضی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید :رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی رضوان کریم پورفرزند مصطفی  به 
طرفیت آقایان مهدی جاللی وعلیرضا جاللی  به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون لاير وجه چک 
به شماره ی 506890مورخ 92/8/30  به انضمام مطلق خسارات نظر به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی  بانک محال علیه واینکه خوانده 
ردیف اول علی رغم ابالغ  قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ودفاعیه ای ارائه نکرده 
وحضور خوانده ردیف دوم ودفاعیات بالوجه نامبرده شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا 
به مواد 310و313قانون تجارت و198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان به نحوی تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون لاير )50/000/000(بابت اصل خواسته  
وسیصدو چهل ودو هزار لاير بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/8/30 لغایت 
وصول در حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره نسبت به خوانده  ردیف اول غیابی  وظرف 
مهلت 20پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد..ونسبت به خوانده ردیف دوم حضوری 
ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل  تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 8شورای حل اختالف حوزه قضایی اصفهان .م الف 9364
دادنامه 

کالسه پرونده 95-950شماره دادنامه95-558-95/3/29  مرجع رسیدگی شعبه 33شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان  1-احمد بدری2-مهری شوشتریان  نشانی خ مقداد-ساختمان مهسان 
واحد 10 خواندگان  :1-بهزاد صدری -2  - مهران طالبی3-پروانه زمانی4- محمد رضا رستم 
شیرازی همگی  به نشانی  مجهول المکان به خواسته :.... گردشکا ر:پس ازارجاع پرونده به این 
شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضای شورا قاضی 
قاضی شورای  :رای  نماید  رای می  به صدور  مبادرت  زیر  وبه شرح  رااعالم  شورا ختم رسیدگی 
حل اختالف در خصوص دعوی آقای احمد بدری وخانم مهری شوشتریان  به طرفیت آقایان 
به  رستم شیرازی  رضا  محمد  زمانی4-  طالبی3-پروانه  مهران   -   2- وخانمها1-بهزاد صدری 
خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی وتنظیم سند انتقال پالک 22778بخش 
یک ثبت اصفهان که خواهانها متعاقبا اعالم نموده اند که شماره مذبور شماره دفتر چه سند بوده 
وپالک ثبتی 2735/8بخش یک ثبت اصفهان صحیح می باشد وکارشناس رسمی دادگستری نیز 

مراتب راتایید نموده است –مقوم برسی میلیون لاير باحتساب مطلق خسارات دادرسی باتوجه به 
دادخواست تقدیمی با تصویر مصدق مبایعه نامه عادی مورخ 90/10/27لین بهزاد صدری خوانده 
ردیف اول با خواهانهاو تصویر مصدق مبایعه نامه عادی مورخ 90/3/27تنظیمی لین خوانده ردیف 
اول با خواندگان ردیف سوم وچهارم بانظریه کارشناس ثبتی وعدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی به آقایا وعدم دفاع در برابر خواهان لذا دعوی خواهان رابه نظر ثابت دانسته ومستندا به 
بر محکومیت خواندگان  آیین دادرسی مدنی حکم  قانون  210و220و223قانون مدنی و198و519 
ردیف سوم وچهارم به حضور در دفتر اسناد رسمی وانتقال سند مالکیت پالک ثبتی 2735/8بخش  
یک ثبت اصفهان در حق خواهانها وپرداخت مبلغ چهارمیلیون وپانصد وهشتاد هزارلاير بابت هزینه 
دادرسی وکارشناسی به صورت تساوی در حق خواهانها صادر واعالم می نماید شایان ذکر است 
انتقال سند منوط به پرداخت مبلغ دویست میلیون  لاير ازسوی خواهانها به آقای بهزاد صدری 
خوانده ردیف اول میباشد ودر خصوص خواندگان ردیف اول ودوم به لحاظ عدم مالکیت رسمی 
مستندا به بند 4ماده84قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعالم می نماید  .رای صادره 
غیابی  وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف 20روز قابل  تجدیدنظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
مریم هاشمی -قاضی شعبه 33شورای حل اختالف حوزه قضایی اصفهان .م الف 9350

دادنامه 
کالسه پرونده 950069شماره دادنامه457-95/3/24مرجع رسیدگی شعبه شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان :ابراهیم قرهی قهی  نشانی : اصفهان  بازار باغ قلندر ها جنب سرای ستوده  پخش 
آسیا  خوانده :علی قنبری نشاط  .به نشانی :مجهول المکان خواسته مطالبه. با عنایت به محتویات 
پرونده ونظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید :رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی ابراهیم قرهی قهی  به طرفیت علی قنبری 
نشاط به خواسته مبلغ )هشتاد  میلیون ریال (وجه چک به شماره ی 21543931به عهده پست 
بانک ایران  به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک  محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
واستحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته  دارد واینکه خوانده باتوجه به ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته  وهیچگونه  الیحه ودفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
به دعوی خواهان از خود ابرازوارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد310و313قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد  میلیون ریال بابت اصل خواسته  و1/190/000لاير بابت 
هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/1/21 تاتاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره غیابی وظرف مدت 20پس از ابالغ 
قابل واخواهی دراین شعبه مباشد. وپس از اتمام مهلت واخواهی  ظرف 20روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
مریم هاشمی – قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان .م الف 9354

دادنامه 
دادنامه356-95/3/8مرجع رسیدگی شعبه شورای حل اختالف  پرونده 941241شماره  کالسه 
اصفهان خواهان احمد چهر آزاد نشانی : اصفهان  خیابان چهار باغ خواجو ک صدر پالک 83وکیل 
:محسن فاتحی  به نشانی :اصفهان خ شهید نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان ماکان 5طبقه 
دوم واحد 32  .خوانده :سجاد شکاری مکی آبادی نژاد .به نشانی :مجهول المکان خواسته مطالبه. 
با عنایت به محتویات پرونده ونظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید :رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی احمد چهر 
آزاد با وکالت محسن فاتحی  به طرفیت سجاد شکاری مکی آبادی نژاد به خواسته مبلغ )شش 
میلیون ریال (وجه چک به شماره ی 372538به تاریخ 90/11/28 به عهده بانک رفاه کارگران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به  محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی  بانک  محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی  باتوجه به  خواهان درمطالبه وجه خواسته  دارد واینکه خوانده 
حضور نداشته  وهیچگونه  الیحه ودفاعیات مستند و محکمه پسند در مقام اعتراض به دعوی 
خواهان از خود ابرازوارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد310و313قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته  و320/000لاير بابت هزینه دادرسی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ویک صد وبیست هزار ریال هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 90/11/28 تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای 
صادره غیابی وظرف مدت 20پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه مباشد. وپس از اتمام مهلت 

واخواهی  ظرف 20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .
مریم هاشمی – قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان .م الف 9353

حتما بخوانید!
صدور پروانه ساختمانی نقش ...

یکشنبه 6 تیر ماه 1395
ســـــال دوم      شـمـــاره 188

در شهر



5فرهنگ و هنر یکشنبه 6 تیرماه 1395
ـــمـــاره 188 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
جشنواره تئاتر استان اصفهان ...

ــن  ــد«، پنجمی ــینمایی »بارک ــم س فیل
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

ســاخته مصطفــی کیایــی ایــن روزهــا 
ــان در  ــپاهان اصفه ــینما س ــاحل و س ــینما س در س
حــال اکــران اســت. »بارکــد« نیــز ماننــد آثــار قبلــی 

مصطفی کیایی، فیلم پربازیگری است. 
ایــن فیلــم، داســتان دو جــوان ظاهــرا خالفــکار 
اســت کــه ناگهــان در موقعیتــی غیرقابــل پیش بینــی 
قــرار می گیرنــد و اتفاقــات جالبــی برایشــان رخ 

می دهــد. 
مصطفــی کیایــی تاکنــون فیلم هــای ســینمایی »بعــد 
 از ظهــر ســگی ســگی«، »ضدگلولــه«، »خــط ویــژه« 
ــود  ــی خ ــه کارگردان ــدان« را در کارنام و »عصــر یخبن
ــدان«  ــر یخبن ــم »عص ــت. فیل ــانده اس ــت رس ــه ثب ب
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر مکمــل زن را بــرای 
بــازی ســحر دولــت شــاهی و ســیمرغ بلوریــن 
 بهتریــن تدویــن ســی و ســومین جشــنواره فیلم فجر 
را دریافــت کــرد و همچنیــن در 6 بخــش نامــزد 

ســیمرغ بلوریــن شــد.
تحلیل

کیایــی دیگــر ایــن را ثابــت کــرده اســت کــه بــه چــه 
ــای  ــت. فیلم ه ــد اس ــازی عالقه من ــری از فیلمس ژان
بــا  نامیــد،  اجتماعــی  طنزهــای  می تــوان  را  او 
ــا کــه نشــان  ــز بســیار پوی صحنه هــای تعقیــب و گری

از توانایــی او در کارگردانــی دارد.
داده  نشــان  خــود  فیلم هــای  همــه   در  کیایــی 
اســت کــه عالقــه دارد مســایل مهــم اجتماعــی 
خــود  فیلم هــای  در  مســخره  لحنــی  بــا  را 

دلــه دزدی  از  او  فیلم هــای  مســایل   بگنجانــد. 
اختــالس  بــه  و  می شــوند  آغــاز  موادفروشــی  و 
مضمونــی  انتقــام،  ختــم.   ... و  قاچــاق  و 
همچنیــن  اوســت؛  فیلم هــای  از  جدایی ناپذیــر 
 ویرانــی آدم هــا بــه واســطه ی فســاد اقتصــادی 
ــب  ــه معضــالت جامعــه در قال و تکه پرانی هایشــان ب
دیالوگ هایــی بامــزه، امــا پرمعنــا کــه در »عصــر 
ــتند. از  ــود داش ــز وج ــژه« نی ــط وی ــدان« و »خ یخبن
محاســن فیلم هــای کیایــی ریتــم نســبتا خــوب 

ــت.  آن هاس

فیلم هــای او زیاده گویــی ندارنــد، بــه حاشــیه کشــیده 
نمی شــوند، همــواره داســتانک های عاشــقانه  خفیــف 
ــه  ــا ب ــه پ ــه چشــم می خــورد ک ــا ب ــی در آن ه و رقیق
 پــای داســتان اصلــی پیــش می آیــد و بــه آن رنــگ 
ــه  ــد در کار او ب ــکانس های زای ــد؛ س ــو می بخش و ب
ــره   ــتگی زنجی ــد و گسس ــم می خورن ــه چش ــدرت ب ن
ــی  ــم یکنواخت ــم ریت ــا فیل ــد ت ــک می کن ــی کم زمان
ــه  ــر ب ــر و معماگونه ت ــکلی پیچیده ت ــد و ش ــدا نکن پی
ــه قــوِت  خــود بگیــرد؛ امــا ایــن روش در »بارکــد« ب

ــی نیســت.  ــی کیای ــم قبل دو فیل

شــاید علــت ایــن مســئله کم فــراز و نشــیب تر بــودن 
قصــه باشــد و شــاید تکــراری شــدن ایــن شــیوه از 
قصه گویــی و روایــت کــه کارهــای او را شــبیه بــه هــم 
کــرده اســت؛ امــا همیــن مولفــه  ثابــت، در کارهــای 

پیشــین او بهتــر از آب درآمــده بــود.
عوامل فیلم »بارکد«:

کارگــردان، تهیــه کننــده: مصطفــی کیایــی/ نویســنده: 
ــه:  ــاور تهی ــاهرخی/ مش ــار ش ــی، مهی ــی کیای مصطف
 عبــاس حقیقــی/ مدیــر تولیــد: ســجاد رحیمــی

هومــن  برنامه ریــزی:  و  کارگــردان  اول  دســتیار 
ــری  ــدی جعف ــرداری: مه ــر فیلمب ــوری/ مدی خواجه ن
صدابــردار: مهــدی صالــح کرمانــی/ صداگــذار: علیرضا 
دارســنج  محســن  چهره پــرداز:  طــراح  علویــان/ 
طــراح صحنــه و لبــاس: حجــت اشــتری/ نورپــرداز: 
مرتضــی نجفــی/ برنامه ریــز: محمــد ثقفــی/ منشــی 
صحنــه: ســعیده دلیریــان/ جلوه هــای ویــژه میدانــی: 
 آرش آقابیــک/ تدویــن: نیمــا جعفــری جوزانــی 
تــدارکات:  مدیــر  موســی پور/  آرمــان  موســیقی: 
مشــاور  و  عمومــی  روابــط  ابراهیمــی/  محمــد 
ــه:  ــت صحن ــم پش ــان/ فیل ــان امیرخ ــانه ای: آری رس
میــالد کیایــی/ مدیــر تبلیغــات: میثــم میرزایــی 

عــکاس: نــادر فوقانــی. 
 بازیگــران: بهــرام رادان، محســن کیایــی، ســحر 
دولتشــاهی، بهــاره کیان افشــار، بابــک بهشــاد، علــی 
ســحر  تــاج،  آرش  شــریفی نژاد،  رضــا  کوچکــی، 
آربیــن، مرجــان علیــزاده، شــهرام جمشــیدی، ســمانه 
ــا هنرمنــدی  ــا حضــور پژمــان بازغــی و ب عارف پــور؛ ب

ــان. ــا کیانی رض

نگاهی به فیلم بارکد ساخته مصطفی کیایی

در امتداد خط ویژه

ــد:  ــاب« می گوی ــده ســریال »عالیجن مســعود ردایــی، تهیه کنن
زمــان پخــش ایــن ســریال هنــوز مشــخص نیســت و شــرکت 
درایــن زمینــه تصمیــم می گیــرد. مســعود  پخش کننــده 
ردایــی، تهیه کننــده ســریال »عالیجنــاب« بــه کارگردانــی ســام 
قریبیــان دربــاره زمــان انتشــار ایــن ســریال در شــبکه نمایــش 

خانگــی بــه مــا گفــت: تاکنون دو قســمت از 
ایــن ســریال آمــاده شــده اســت و بــه دلیل 
قســمت های  مهم تریــن  شــامل  اینکــه 
 ایــن ســریال می شــود و بســیار خــاص 
و ویــژه بــود و ویــژوال افکــت خاصــی 
هــم داشــت، آماده ســازی آن کمــی طــول 
ــریالی  ــاب«، س ــریال »عالیجن ــید. س کش
ــن  13 قســمتی اســت کــه 6 قســمت از ای
می شــود  پخــش  اول  فــاز  در   ســریال 
و 7 قســمت بعــدی در صورتــی کــه فصــل 

ــرار  ــان ق ــدان و مخاطب ــتقبال عالقه من ــه واس ــورد توج اول م
ــود.  ــد می ش ــرد، تولی گی

ردایــی دربــاره بازخــورد مخاطــب بــا ایــن ســریال اظهــار 

ــه نظــرم ایــن ســریال مــورد توجــه قــرار بگیــرد؛ چــرا  کــرد: ب
ــری  ــه اث ــن زمین ــون در ای ــی دارد و تاکن ــوع جذاب ــه موض ک
تولیــد نشــده اســت. »عالیجنــاب« دربــاره یــک مناظــره 
ــن  ــه در ای ــرادی ک ــرای اف ــه ب ــی ک ــی اســت و اتفاقات انتخابات
مناظــره حضــور دارنــد، پیــش می آیــد.در واقــع »عالیجنــاب« 
اکشــن  جــذاب،  مینی ســریال   یــک 
ــر  ــه داد: فک ــی اســت. وی ادام و اجتماع
ــه پخــش  ــا توجــه ب ــم حــاال کــه ب می کن
ســریال خــوب »شــهرزاد« شــبکه نمایش 
ــی خــورده اســت و شــرایط  ــی تکان خانگ
ــد بخشــی از  ــژه ای ایجــاد شــده، بتوان وی
تولیــد محتوایــی را کــه در بخش نمایشــی 
 تلویزیــون وجــود نــدارد، جبــران کنــد 
و بــه صــورت یــک رســانه مکمــل در کنــار 
تلویزیــون قــرار بگیــرد. امیــدوارم ســریال 
مــا نیــز درایــن زمینــه موفــق باشــد؛ چــرا کــه المان هــای جذب 
 مخاطــب کــه شــامل بازیگــران، متــن و اجــرای خــوب اســت 

را داراست. 

زمان پخش سریال »عالیجناب« هنوز مشخص نیست 
 ســیدامیر ســیدزاده گفــت: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
و حبیــب ایل بیگــی در جریــان اکــران فیلــم ســینمایی 
ــتند.  ــادا هس ــو کان ــگاه تورنت ــی« در دانش ــب اتم ــادر قل »م
ســیدامیر ســیدزاده در گفت وگــو بــا خبرنــگار ســینمایی 
ــا نمایــش فیلــم ســینمایی  خبرگــزاری فــارس، در ارتبــاط ب

ــه  ــی« ک ــب اتم ــادر قل ــده »م ــف ش توقی
دارد عهــده  بــر  را  آن  تهیه کنندگــی   وی 

ــوان  ــه عن ــادا در برنامــه ای ب ــو کان در تورنت
ــن  ــت: ای ــران، گف ــینمای ای ــور س سانس
فیلــم ســینمایی همان طــور کــه می دانیــد 
دارد  بین المللــی  پخش کننــده  یــک 
ــینمایی در  ــر س ــن اث ــش ای ــرای نمای و ب
مجامــع بین المللــی و دانشــگاه ها نیــز 
می توانــد نمایــش دهــد. در حــال حاضــر 

ــت در  ــک نوب ــینمایی را ی ــم س ــن فیل ــت ای ــرار اس ــم ق ه
دانشــگاه تورنتــو کــه بــه دعــوت آن هــا نیــز بــوده اســت بــه 
ــه بازخــورد  ــن اســت ک ــی ای ــاورد. هــدف اصل نمایــش دربی
ــی شــود.  ــران ارزیاب ــان خــارج از ای ــوان مخاطب ــه عن ــان ب آن

وی در ادامــه افــزود: ایــن فیلــم ســینمایی واقعــا در جهــت 
ــر  ــن اث ــت. ای ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــع نظ مناف
 ســینمایی بــه صــورت کامــل شــبکه های ماهــواره ای بیگانــه 
را زیــر ســوال می بــرد و ماهیــت اصلــی آن هــا در فیلــم برمــال 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــراد داش ــم ای ــه از فیل ــد صحن ــود. چن  می ش

اصالح شده است. 
پیــش از ایــن قــرار بــود 19 دقیقــه از فیلــم 
بــر اســاس اصالحیــه کــم شــود کــه ایــن 

زمــان بــه 7 دقیقــه کاهــش یافــت. 
ســیدزاده همچنیــن گفــت: دیالوگ هایــی 
داشــت کــه ممکــن  فیلــم وجــود  در 
ــه  ــود ک ــبهاتی ش ــاد ش ــث ایج ــود باع ب
ــر روی  ــا ب ــا حــذف شــدند ی ــت ی در نهای
ــرای 10  ــک نریشــن گذاشــتیم. ب ــا ی آن ه
ــه پیشــنهاد  ــده کــه حــذف نشــد، ب ــا 12 دقیقــه باقــی مان ت
ــش  ــه نمای ــده شــورای پروان ــن دری، نماین  ســید ضیاءالدی
ــتفاده  ــن اس ــده نریش ــوان گوین ــه عن ــومی ب ــخص س از ش

ــم. کردی

وزارت ارشاد از اکران »مادر قلب اتمی« در کانادا مطلع است
ــنده«  ــم »فروش ــیرکوئیت فیل ــر س ــایت معتب - س
ســاخته اصغــر فرهــادی را شــانس های اول دریافــت 
اســکار 2017 بهتریــن فیلــم خارجــی معرفــی کــرد.

دربــاره  تلویزیــون  تهیه کننــده  تقوایــی،  زینــب   -
مجموعــه  گفــت:  خــود  فعالیــت  تازه تریــن 
تلویزیونــی »لبخنــد رخســاره« بــه کارگردانــی بهرنــگ 
ــت هللا در  ــعید نعم ــط س ــا توس ــن روزه ــی ای توفیق
حــال نــگارش اســت و بــه مــوازی نوشــتن متــن در 
جســت وجوی لوکیشــن مناســب در فضایــی خــارج 

ــتیم. ــران هس از ته
ــا اشــاره  ــردان »نمــره ۴« ب ــی، کارگ ــران ملکوت - مه
بــه اینکــه زمــان اکــران ایــن فیلــم هنــوز مشــخص 
ــر در  ــن اث ــا ای نیســت، گفــت کــه دوســت داشــته ب

ــد. ــه ســینما شــرکت کن جشــن خان
- یــک زن ســوئدی دونــده کــه بــا حضــور دو ماهــه 
ــران و دویــدن 11۴۴ مایــل )1800 کیلومتــر( در  در ای
ایــن کشــور پیشــداوری های منفــی خــود و بســیاری 
ــلمان  ــور مس ــک کش ــاره ی ــی درب ــورهای غرب از کش
ــد  ــود، می خواه ــیده ب ــش کش ــه چال ــران( را ب )ای
ــف  ــاط مختل ــود را در نق ــی خ ــفر و دوندگ ــم س فیل

ــران بســازد. ای
پیشکســوت  روزنامه نــگار  نفیســی،  بیــژن   -
ــاهد  ــات ش ــه در مطبوع ــت ک ــی اس ــد: مدت می گوی
انتشــار کاریکاتورهــا و مطالبــی هســتیم کــه جانــب 
ــه  ــا ب ــد ت ــالش دارن ــد و ت ــه نمی دارن ــت را نگ حرم
هــر قیمتــی شــده مخالفانشــان را مــورد حملــه قــرار 
ــوی  ــون از س ــه تاکن ــانه ای ک ــار رس ــن رفت ــد؛ ای دهن
ــدان  ــد چن ــرار گرفته ان ــه ق ــورد هجم ــه م ــرادی ک اف
بــا واکنــش همــراه نبــوده اســت، روزبــه روز عادی تــر 

جلــوه می کنــد.
ــع  ــاه در مجتم ــدر 6 تیرم ــه داران ق ــش آیین - همای
برگــزار  اصفهــان  فرشــچیان  اســتاد  فرهنگــی 
می شــود. عالقه منــدان می تواننــد جهــت شــرکت 
در ایــن همایــش روز 6 تیرمــاه ســاعت 21 و 30 
دقیقــه بــه مجتمــع فرهنگــی فرشــچیان واقــع در پــل 

ــد. ــه کنن ــد مراجع ــان توحی ــدای خیاب آذر، ابت
ســازمان  ویژه نامــه  شــماره  چهارمیــن   -
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــا عنــوان 

شــد. منتشــر  شــهر«  در  »دیــد 
روزنامه نــگار  و  نویســنده  هــر«،  »مایــکل   -
آمریکایــی در ســن 76 ســالگی در نیویــورک از دنیــا 
ــه  ــود ک ــنده ای ب ــگار و نویس ــر«، روزنامه ن ــت. »ه رف
بیشــتر بــرای نــگارش کتــاب »اعــزام« شــهرت 
دارد. »جــان لوکــری« رمان نویــس دربــاره ایــن 
ــاره  ــاب درب ــن کت ــن بهتری ــت: ای ــه اس ــاب گفت کت
 انســان و جنــگ اســت کــه در زمــان مــا بــه نــگارش 

درآمده است.

شهریورماه
جشنواره تئاتر استان اصفهان 

برگزار می شود
ــا  ــان ب ــر اســتان اصفه بیســت و هشــتمین جشــنواره تئات
ــل«  ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــعار »اقتص ــه ش ــه ب توج
ــش  ــرا و گزین ــی و اج ــطح کیف ــای س ــت ارتق ــا محوری و ب
 عمومــی آثــار برگــزار می شــود تــا بــه اقتصــاد هنــر 
فرهنــگ  اداره کل  توجــه شــود.  بیشــتر  درآمدزایــی   و 
ــا مشــارکت انجمــن  ــان ب و ارشــاد اســالمی اســتان اصفه
هنرهــای نمایشــی اســتان اصفهــان و بــا توجــه بــه 
بــا عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی  نامگــذاری ســال 95 

اقــدام و عمــل«، بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتــر 
ــه  ــی ک ــته از گروه های ــد. آن دس ــزار می کن ــتانی را برگ اس
ــی  ــرای عموم ــاه 1395 اج ــا 20 مردادم ــاه 139۴ ت از مهرم
نمایش هــای خــود را بــه پایــان رســانده اند، می تواننــد 
در ایــن جشــنواره شــرکت کننــد. همچنیــن بــه گروه هــای 
راه یافتــه بــه جشــنواره تئاتــر فجــر کمک هزینــه پرداخــت 
خواهــد شــد. عالقه منــدان تــا 20 مردادمــاه فرصــت دارنــد 
ــع در  ــنواره واق ــه جش ــه دبیرخان ــود را ب ــه خ ــا تقاضانام ت
ــگ  ــر، اداره کل فرهن ــل غدی ــد از پ ــار دوم بع ــان آبش  خیاب
و ارشــاد اســالمی، امــور هنرهــای نمایشــی دبیرخانــه 
دایمــی تئاتــر اســتان اصفهــان ارســال کننــد. زمــان بازبینــی 
آثــار 2۴ تــا 29 مردادمــاه و زمــان برگــزاری جشــنواره 13 تــا 

ــود. 17 شــهریورماه خواهــد ب

مالی سویینی در فرشچیان 
به روی صحنه می رود

ــان 16  ــم کی ــی میث ــه کارگردان ــی ســویینی ب نمایــش مال
ــه روی  ــچیان ب ــتاد فرش ــع اس ــاه در مجتم ــا 30 تیرم ت
ــری  ــان ف ــته برای ــش نوش ــن نمای ــی رود. ای ــه م صحن
یــل اســت کــه بــا ترجمــه ای از حمیــد احیــا، ارایــه شــده 
اســت. کارگــردان ایــن نمایــش میثــم کیــان اســت و نــورا 
ــور، معیــن وصــال و فرهــاد فتحــی بازیگــران  موســوی ن

ــتند.  آن هس

گلدان در تیران و کرون 
جایگزین قلیان شد

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان تیــران و کــرون 
از اجــرای طــرح جایگزینــی گلــدان بــه جــای قلیــان در ایــن 
شهرســتان خبــر داد. جمشــید اویســی افــزود: در ایــن طــرح 
ــماری از  ــد، ش ــاز ش ــت آغ ــه جمعی ــا هفت ــان ب ــه همزم ک
شــهروندان و برخــی ســاکنان روســتاها بــه صــورت داوطلبانــه 
قلیان هــای خــود را تحویــل دادنــد و یــک گلــدان گل جایگزین 
آن کردنــد. وی بــا اشــاره بــه لــزوم فرهنگســازی بــرای ترویج 
 ســنت های درســت گفــت: اجــرای طرح هــای فرهنگــی 
و آموزشــی، نقــش بســزایی در گســترش فرهنگ هــای 

درســت زندگــی دارد.

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 1۴89خواهان وحید حیدری  دادخواستی مبنی بر:الزام به تنظیم سند به  
طرفیت حسین قاسمی – احسان سلمان طاهری ورثه مرحوم مجتبی حیدری –معصومه حیدری 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  ومهشید حیدری   وامین حیدری  ووحید حیدری 
95/5/13ساعت17عصر تعیین گردیده است .باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان  برابر ماده 73قانون  آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع اصفهان ابتدای خیابان آتیشگاه مجتمع شماره 2شورای حل اختالف 
مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رااخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ می شود . 
مدیر دفتر شعبه17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  م الف    9375 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 95003۴خواهان آقای عای رضا حاتمیان جزی با وکالت آقای مهرابی   
مسعود 2- صدیقه 3-   -1 طرفیت  به   ثبتی   پالک  سند  انتقال  به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی 
امیرهمایون برومند۴- مجید جعفر زاده 5- حمید 6-حبیب 7-امیر8- ناهید همگی جعفر زاده 
9-طوبی  معاد  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/5/17ساعت8صبح 
تعیین گردیده است .باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  برابر ماده 
73قانون  آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
ثانی  آتیشگاه مجتمع شماره 2شورای حل اختالف مراجعه ونسخه  ابتدای خیابان  واقع اصفهان 
دادخواست وضمائم رااخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وتصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود . 
مدیر دفتر شعبه9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  م الف    9381

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 95/190ش۴خواهان مریم نامداری با وکالت یوسف دبیر زاده   دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه نفقه  به  طرفیت سعید عبد الحسین ضیائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/5/10ساعت8/30صبح  تعیین گردیده است .باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ارباب  مجتمع شماره 1شورای حل اختالف مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رااخذ نمایید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ می شود . 
مدیر دفتر شعبه۴مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف اصفهان  م الف    93۴1 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 71/95خواهان عزت همت  دادخواستی مبنی بر:الزام به طرفیت :1- علی 
رضا کاظمی 2-مرتضی صادقی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/25ساعت۴/30 
به مجهول  .باتوجه  تعیین گردیده است روز رسیدگی قرار استماع شهادت شهود برگزار می گردد 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد –خ رحیم ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور –جنب ساختمان 
صبا –پالک57-کد پستی 8165756۴۴1شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه ونسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رااخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وتصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود . 
مدیر دفتر شعبه15شورای حل اختالف اصفهان  م الف    9335 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 563/95خواهان نسیم دردشتیان دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به 
طرفیت محمد حسین سهیلی پور  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/7ساعت 
8صبح تعیین گردیده است باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد –خ رحیم  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  در جراید منتشر 
ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور –جنب ساختمان صبا –پالک57-کد پستی 8165756۴۴1مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه ونسخه ثانی دادخواست 
وضمائم رااخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود . 
مدیر دفتر شعبه32 شورای حل اختالف اصفهان  م الف    9371

دادنامه 
کالسه پرونده 9۴1276شماره دادنامه320-95/2/27مرجع رسیدگی شعبه 33شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان حمید رضا مرادی با وکالت مظاهری سیچانی نشانی سه را ه سیمین –رو به روی 
پمپ بنزین – دفتر وکالت خوانده :مهدی کرباسی باب الدشتی وداوود کشاورز  نشانی هر دو مجهول 
المکان. با عنایت به محتویات پرونده ونظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید :رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی حمید رضا 
مرادی فرزند محمد  با وکالت مظاهری سیچانی به طرفیت مهدی کرباسی باب الدشتی وداوود 
کشاورز  به خواسته مبلغ ۴0/000/000ریال )چهل میلیون ریال (وجه حواله  به شماره ی 129۴7به 
تاریخ 9۴/۴/30 به عهده قرض الحسنه آفاق واحد مالی اعتباری نور آیین به انضمام مطلق خسارات 
قانونی باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی  موسسه  
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته  دارد واینکه 
خوانده در جلسه رسیدگی به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه  اش را اقتضا ء 
نماید ابراز نداشته برشورا ثابت است  لذا به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و280/000لاير  خواسته   اصل  بابت  ۴0/000/000ریال  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم 
)بیست وهشت هزار تومان(  بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وهمچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۴/10/22 تاتاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی ازسوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد  در حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای صادره 
غیابی وظرف مدت 20پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه مباشد. وسپس ظرف 20روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .
مریم هاشمی - قاضی شورای حل اختالف اصفهان .م الف 9351

آگهی حصر وراثت
آقای علی حاجی وند دارای شناسنامه شماره 270 به شرح دادخواست به کالسه 177/95 ش ح 1 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قجر 
قائدی بشناسنامه 376 در تاریخ 139۴/03/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زلیخا قائد فرزند غالمحسین ش.ش 2۴5 )مادر متوفی( )2( 
محمد علی حاجی وند فرزند سلطان علی ش.ش 2۴2 )همسر متوفی( )3( حسین ش.ش 323 
)۴( علی ش.ش 270 )5( محمد ش.ش 1686 )6( احمد ش.ش 1067 همگی حاجی وند فرزند 
محمد علی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/363/م الف به تاریخ 95/0۴/03
آگهی حصر وراثت

آقای ابراهیم مرادی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 223 به شرح دادخواست به کالسه 181/95 
ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه هادی بشناسنامه 26 در تاریخ 1395/03/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسن ش.ش 631 )2( محسن ش.ش 122 )3( 
محمد ش.ش 116 )۴( اسماعیل ش.ش ۴۴8 )5( ابراهیم ش.ش 223 )6( میثم ش.ش ۴203 
)7( فریبا ش.ش 1171 )8( اعظم ش.ش 671 )9( مریم ش.ش 177  همگی مرادی خرزوقی 
فرزند حسین )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/36۴/م الف به تاریخ 95/0۴/03
دادنامه

خواهان : خانم سیده فاطمه حسینی فرزند سید محمد به نشانی دولت آباد خ علی ابن ابیطالب ک 
شهید حیدریان بن بست رضایت پ 16 خوانده: آقای اسداله تیموری فرزند ابراهیم به نشانی مجهول 

المکان خواسته : طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه

اسدهللا  آقای  خوانده  طرفیت  به  حسینی  فاطمه  سیده  خانم  خواهان  دادخواست  خصوص  در 
تیموری به خواسته صدور حکم طالق نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق دادنامه 
9۴09973751301052 مورخ 9۴/09/05 شعبه اول دادگاه عمومی برخوار که داللت بر علقه و زوجیت 
دائم زوجین دارد و اینکه زوجه مدعی است زوج مدت دوسال است زندگی مشترک را ترک نموده 

است و دارای سه فرزند مشترک می باشد که در زندگی دچار عسر و حرج می باشد با توجه به 
مودای گواهی گواهان و اینکه خوانده در جلسات دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موثر و موجهی 
از خود به عمل نیاورده است لهذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 26 و 33 
از قانون حمایت خانواده وتبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی حکم به الزام زوج به طالق زوجه 
صادر و اعالم می دارد و زوجه ظرف شش ماه پس از رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی 
با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق خود را مطلقه نماید انتخاب نوع طالق با زوجه می باشد 
در صورت عدم حضور زوج سر دفتر طالق نمایندگی در اجرای صیغه طالق را دارد حضانت فرزندان 
مشترک به نام های حسین 9 ساله و زینب 7 ساله و محمد حسن شش ساله برعهده خواهان 
می باشد زوجه در خصوص حقوق مالی در این پرونده ادعایی ندارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/365/م الف به تاریخ  95/0۴/05
دادنامه

شاکی : آقای بابک سلطانی فرزند ناصر به نشانی اصفهان بزرگمهر خ هشت بهشت شرقی کوی ابوذر 
پ ۴۴ متهمین : 1. آقای سید حمزه تقوی به نشانی دولت آباد منزقه صنعتی کوی نانوایی سمت 
راست شرکت کاال پخش جنوب 2. آقای محمدرضا نصر به نشانی دولت آباد مجهول المکان اتهام : 

تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از
به تاریخ 95/03/29 در وقت فوق العاده شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار به تصدی 
به  توجه  با  دادگاه  دارد  قرار  نظر  پرونده کالسه 950200  تحت  و  امضاء کننده ذیل تشکیل است 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  و به شرح ذیل مبادرت به صدور می نماید:
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان سید حمزه تقوی و محمد رضا نصر دائر بر شرکت در کالهبرداری به مبلغ 
سی و پنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای بابک سلطانی فرزند ناصر دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده از جمله کبیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار شکایت 
شاکی شهادت شهود و واهی بودن شرکتهای مورد ادعای متهمین و عدم حضور ایشان جهت ارائه 
دفاع موثر بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری هر یک از متهمین را به طور مساوی به رد مال اخذ شده به شاکی 
و تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت معادل مال اخذ شده به عنوان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم نموده و اعالم می دارد  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد.
دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/365/م الف به تاریخ  95/0۴/05
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 سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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 فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
عبدهللا  آقای   139111۴۴02018002305 پرونده  کالسه   139560302018000365 شماره  رای  برابر 
صادقی فرزند حسین بشماره شناسنامه 36 صادره از نجف آباد نسبت به شش دانگ یک باب 

خانه به مساحت 6۴ متر مربع به استثناء بهاء ثمینه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 
اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای رضا ابوطالبی 

ورثه قدیر ابوطالبی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/0۴/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/0۴/21
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/3۴6/الف/م به تاریخ 95/03/29

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

فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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 فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
مرتضی  آقای   139111۴۴02018001283 پرونده  139560302018000369 کالسه  شماره  رای  برابر 
به شش  آباد نسبت  از دولت  بشماره شناسنامه 1۴۴ صادره  فرزند حسین  آبادی  فتاحی دولت 
دانگ یک باب مغازه به مساحت 129.50 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 389 اصلی 
واقع در دولت آباد عصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حاج رمضان 

باقری دولت آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/0۴/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/0۴/21
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/3۴9/الف/م به تاریخ 95/03/30

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

فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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 فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 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 139560302018000387 کالسه پرونده 139۴11۴۴02018000200 آقای علیرضا دهقان 
پور امینه فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 202۴ صادره از اصفهان  نسبت به شش دانگ یک باب 
کارخانه به مساحت 5875.96 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴03 اصلی واقع در دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/0۴/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/0۴/21
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/3۴۴/الف/م به تاریخ 95/03/29



بمب قرمزها ترکید
ــر  ــگ برت ــال لی ــای فوتب ــن دوره رقابت ه ــای گل پانزدهمی آق
ــی برســد ــق نهای ــه تواف ــی ب ــم یونای ــا تی ــود ب ــه نتوانســته ب  ک

پــس از نشســتی کــه با مســئوالن باشــگاه پرســپولیس داشــت 
ــی بمــب  ــه نوع ــا ب ــرد ت ــد ک ــم تمدی ــن تی ــا ای ــراردادش را ب ق
قرمزهــا لقــب بگیــرد. مهــدی طارمــی کــه در چنــد روز گذشــته 
ــر  ــرانجام ظه ــود، س ــاالت ب ــل و انتق ــل نق ــی فص ــوژه اصل س
ــا  ــراردادش را ب ــت و ق ــپولیس رف ــگاه پرس ــه باش ــنبه ب روز ش
ایــن باشــگاه تمدیــد کــرد. پیــش از ایــن برانکــو ایوانکوویــچ از 

ــود. ــرده ب ــی ک ــار بی اطالع ــی اظه ــدی طارم ــت مه وضعی

بازگشت پس از 20 سال
تیــم فوتبــال ماشین ســازی بــا تیمــی تقریبــا بومــی بعــد از 20 
ســال در لیــگ برتــر شــرکت می کنــد. ماشــین ســازی اســکلت 
ــرده و ســهمیه های  ــظ ک ــی خــود را در فصــل گذشــته حف اصل
ــر شــده  ــان پ ــرات آذری زب ــا نف ــرا ب ــز اکث ــری اش نی ــگ برت لی
اســت. نفراتــی ماننــد حبیــب گردانــی، فردیــن عابدینــی، پیــام 
ــربلندی  ــرای س ــه ب ــدار و .... ک ــر کام ــد امی ــان، احم صادقی

ــرد. ــد ک ــالش خواهن ــازی ت ماشین س

احتمال برگزاری سوپر لیگ در اصفهان
ــتقالل  ــت اس ــورت موافق ــه در ص ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
ــم  ــن تی ــفر ای ــای س ــت هزینه ه ــن پرداخ ــتان و همچنی خوزس
ــدار ســوپر لیــگ در ورزشــگاه فوالدشــهر برگــزار  ــه اصفهــان دی ب
شــود. ســازمان لیــگ برتــر در تــالش بــرای برگــزاری بازی ســوپر 
لیــگ بیــن تیم هــای ذوب آهــن و اســتقالل خوزســتان اســت و 
ــر  ــزار می شــود. پیش ت ــرداد برگ ــدار روز دوم م ــن دی ــاال ای احتم
ــر در  گفتــه شــد بعــد از برگــزاری مراســم قرعه کشــی لیــگ برت
تاریــخ 20 تیــر تکلیــف دیــدار ســوپر لیــگ مشــخص خواهد شــد.

تماشای کریم انصاری فرد 
3 میلیون تومان

کریــم انصاری فــرد در فصــل آینــده هــم احتمــاال در پانیونیــوس 
حضــور یابــد و البتــه خبــر جالــب دربــاره او بــه قیمــت بلیــت 
ــرای  ــب ب ــه جال ــود. نکت ــوط می ش ــم مرب ــن تی ــای ای بازی ه
ــور  ــاره حض ــود درب ــق خ ــاق ح ــال احق ــه دنب ــه ب ــم ک ــن تی ای
ــن فصــل  ــت بازی هــای ای ــه قیمــت بلی ــگ اروپاســت ب در لی
آن هــا مربــوط می شــود. جایــی کــه مســئوالن ایــن تیــم 
ــه 800  ــن فصــل خــود را ب ــد قیمــت بلیــت ای ــم گرفته ان تصمی
یــورو افزایــش دهنــد. ایــن مبلــغ کــه چیــزی حــدود 3 میلیــون 
ــور  ــرای حض ــوس ب ــواداران پانیونی ــرای ه ــود ب ــان می ش توم
در اســتادیوم و تماشــای دیدارهــای ایــن تیــم در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

کوتاه از ورزش

شرط مظلومی 
برای فسخ قرارداد با استقالل

ــتقالل، روز  ــته اس ــل گذش ــرمربی فص ــی س ــز مظلوم پروی
شــنبه جلســه ای را بــا بهــرام افشــارزاده، مدیــر عامــل 
آبی هــای پایتخــت جهــت فســخ قــرارداد خــود برگــزار 
ــکاری امضــا  ــرارداد فســخ هم ــن جلســه ق ــا در ای ــرد؛ ام ک
نشــد؛ چــرا کــه پرویــز مظلومــی شــرط فســخ قــرارداد خــود 
ــت  ــای پایتخ ــش از آبی ه ــت مطالبات ــتقالل را دریاف ــا اس ب
ــد  ــتقاللی ها بای ــب اس ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــرده اس ــوان ک عن
ــرارداد  ــا ق ــد ت ــت کنن ــه او پرداخ ــی را ب ــات مظلوم مطالب
ــا بتواننــد قــرارداد علیرضــا  ــا ایــن تیــم فســخ شــود ت وی ب

ــد. ــت کنن ــتقالل ثب ــا اس ــان را ب منصوری

عالقه زیدان به جذب دیمیتری پایت
ــی  ــم مل ــتاره تی ــتایش از س ــه س ــد ب ــال مادری ــرمربی رئ س
فوتبــال فرانســه پرداخــت و از عالقــه رئــال مادریــد بــرای جــذب 
او ســخن بــه میــان آورد. دیمیتــری پایــت کــه در باشــگاه 
درخشــانی  بازی هــای  می زنــد،  تــوپ  انگلیــس   وســتهام 
ــه نمایــش  ــرای تیــم ملــی فوتبــال فرانســه در یــورو 2016 ب را ب
گذاشــت و توانســت بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن مرحلــه 
گروهــی انتخــاب شــود. زیــن الدیــن زیــدان هــم دربــاره پایــت 
ــر  ــوی صب ــد الگ ــن بای ــن بازیک ــرد: ای ــوان ک ــر و عن ــار نظ  اظه
ــل  ــی می ــا دیل ــه ب ــی ک ــدان در گفت وگوی ــد. زی ــتکار باش و پش
ــه  ــال فرانس ــی فوتب ــم مل ــت تی ــتاره نخس ــاره س ــت، درب داش
ــت. او در  ــده اس ــب و آموزن ــیار جال ــت بس ــتان پای ــت: داس گف
دوران کودکــی کارهــای خــارق العــاده ای بــا تــوپ انجــام مــی داد. 
ــالگی  ــال در 29 س ــوغ او در فوتب ــتعداد و نب ــال اس ــن ح ــا ای ب
ــن  ــه ای ــتکاری ک ــر و پش ــر صب ــه خاط ــت. ب ــده اس ــکوفا ش ش
بازیکــن داشــته اســت، احتــرام زیــادی بــرای او قایــل هســتم.

روس ها چشم انتظار »پلنگ جویبار«
ــی  ــه رضــا یزدان ــرد ک ــک ســایت روســی در گزارشــی اعــالم ک ی
ــه رغــم مصدومیــت در ماه هــای  ــار« ب ــه »پلنــگ جویب ملقــب ب
اخیــر در بازی هــای المپیــک 2016 برزیــل شــرکت خواهــد کــرد. 
 ایــن ســایت روســی در گــزارش خــود بــا اشــاره بــه اینکــه یزدانــی

ــن  ــل در حی ــاه قب ــد م ــه چن ــران ک ــاله ای ــتی گیر 33 س  کش
ــه  ــت: »وی ب ــد، آورده اس ــی ش ــیب دیدگ ــار آس ــات دچ تمرین
تازگــی تمرینــات خــود را آغــاز کــرده و حضــور وی یــک موقعیــت 
خــوب بــرای کشــتی ایــران اســت و بنــا بــه اعــالم رســول خــادم 
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد، وی بایــد پیــش از المپیــک در 
ــل  ــی اوای ــد.« رضــا یزدان ــی شــرکت کن یــک تورنمنــت بین الملل
ســال جــاری در هنــگام تمریــن در زادگاهــش دچــار مصدومیــت 
ــورش  ــب حض ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــا ش ــیل پ ــه آش ــدی از ناحی  ج

در المپیک 2016 ریو در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

همگام با ورزش

  هافبــک دفاعــی، رابــط بیــن خــط دفــاع و خــط 
سرویس ورزش
بردیا عباس زاده

میانــی اســت و از ایــن لحــاظ نقــش مهمــی در 
ترکیــب هــر تیمــی دارد. یــک هافبــک دفاعــی خــوب و مطمئــن مــی 
توانــد نقشــی کلیــدی در تخریــب بازی ســازی تیــم حریــف داشــته 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــف را ت ــم حری ــی تی ــه های هجوم ــد و نقش باش
ــم  ــک تی ــتن ی ــرای بس ــوال ب ــان معم ــن رو مربی ــد. از ای ــی کن خنث
خــوب، توجــه ویــژه ای بــه خریــد هافبــک دفاعــی دارنــد. هــر تیــم 

دست کم به دو هافبک دفاعی درجه یک نیاز دارد.
 چنــد تیــم لیــگ برتــری مثل اســتقالل هــم یکــی از دغدغه هایشــان 
در فصــل نقــل و انتقــاالت، جــذب هافبــک دفاعــی باکیفیــت بــود. 
در حــال حاضــر نگاهــی بــه فهرســت بازیکنــان تیم هــا نشــان 
ــک  ــت هافب ــده اند در پس ــق ش ــان موف ــتر مدعی ــه بیش ــد ک می ده
ــال  ــن ح ــا ای ــند. ب ــته باش ــی داش ــب توجه ــت جال ــی بضاع دفاع
تیم هایــی کــه در ایــن پســت جــای خالــی دارنــد، اصــال نبایــد نگــران 
 باشــند؛ چــرا کــه همچنــان در بــازار هافبــک دفاعی هــای باکیفیتــی 

وجود دارد.
  استقالل خوزستان

در بیــن مدعیــان، اســتقالل خوزســتان بازیکنــان فصــل قبــل خــود 
را کــه عملکــرد بســیار خوبــی داشــتند، حفــظ کــرده اســت. حســین 
بهرامــی، بازیکــن جدیــد اســتقالل خوزســتان هــم توانایــی بــازی در 

ایــن پســت را دارد.

 پرسپولیس
پرســپولیس فصــل گذشــته هــم در ایــن پســت وضعیــت ایده آلــی 
داشــت و بــا داشــتن کمــال کامیابی نیــا و احمــد نوراللهــی مشــکلی 

نــدارد.
  استقالل

اســتقالل پــس از مصدومیــت روزبــه چشــمی حســابی ضربــه خورد. 
فرشــید باقــری، خریــد منصوریــان در ایــن پســت بــوده؛ منصوریــان 
امیــدوار اســت امیــد ابراهیمــی را هــم حفــظ کنــد تــا در ایــن پســت 

دغدغــه ای نداشــته باشــد.

  تراکتورسازی
ــوری  ــینا عش ــی و س ــدی کیان ــتن مه ــا داش ــم ب ــازی ه تراکتورس
ــز  ــری نی ــوب کالنت ــود ای ــی نب ــد و حت ــاس نمی کن ــودی احس کمب

ــد آورد. ــود نخواه ــه وج ــم ب ــن تی ــرای ای ــکلی ب ــاال مش احتم
 ذوب آهن

ــن  ــن پســت بازیک ــور در ای ــدی مهدی پ ــا داشــتن مه ــن ب ذوب آه
کارآمــدی را در اختیــار دارد. بــا وجــود اینکــه احمــد امیرکامــدار راهــی 
ماشین ســازی شــد، در عــوض ذوب آهــن محمــد ســتاری را جــذب 

کــرد و خیــال خــود را از بابــت هافبــک دفاعــی راحــت کــرد.

 سپاهان
ــت  ــاید در پس ــد، ش ــت بده ــی را از دس ــی کریم ــر عل ــپاهان اگ س
هافبــک دفاعــی کمــی ضعیــف شــود؛ هرچنــد عبدالــه ویســی امیــد 
بــه بازیکنــان جــوان و کــم  نــام و نشــانش دارد. ایــن احتمــال وجــود 
دارد کــه بــا جدایــی قطعــی کریمــی، ســپاهان در ایــن پســت بازیکن 

. بگیرد
  سایر تیم ها

ســایر تیم هــا هــم اهمیــت پســت هافبــک دفاعــی را می داننــد و بــه 
دنبــال تقویتشــان در این پســت هســتند. پیــکان آندرانیــک تیموریان 
ــال در  ــن ح ــا ای ــرد. ب ــذب ک ــدان را ج ــوالد بوحم ــد و ف را می خواه
بــازار همچنــان چنــد هافبــک دفاعــی قابــل اتــکا وجــود دارنــد. جــواد 
نکونــام و آندرانیــک تیموریــان، معروف تریــن آن هــا هســتند. مهــرداد 
ــت  ــی نف ــف اســت. علیرضــا عزت ــان بالتکلی کفشــگری هــم همچن
ــو فــوالد هــم از ایــن تیــم  هــم وضعیتــی مشــابه دارد. مهــدی بدرل
جــدا شــده اســت. ضمــن اینکــه هافبک هــای دفاعــی  ملــوان را هــم 
نبایــد فرامــوش کــرد؛ مازیــار زارع، ســعید یوســف زاده و پژمــان نــوری 
شــاید بــه ایــن نتیجــه برســند کــه ملــوان را تــرک کننــد. بــه غیــر از 
بازیکنــان ایرانــی، بازیکــن خارجــی و لیــگ یکــی هــم در دســترس 
ــده دســت کــم  ــه نظــر می رســد در فصــل آین تیم هــا وجــود دارد. ب
 تیم هــا از نظــر هافبــک دفاعــی دســت پــر، پــا بــه زمیــن مســابقه 

بگذارند.

نگاهی به هافبک های دفاعی در لیگ شانزدهم

هافبک دفاعی، جنس جور بازار نقل و انتقاالت

مدیــر عامــل ذوب آ هــن بــا بیــان اینکــه از بحــث معاوضــه 
ــر اســت، مشــخص شــدن  مهاجمــان ســپاهان و ذوب آهــن بی خب
تکلیــف مســعود حســن زاده را بــه دوشــنبه موکــول و شــرط انتقــال 
ــاره  ــعید آذری درب ــرد. س ــالم ک ــپولیس را اع ــه پرس ــن ب ــن بازیک ای

پیشــنهادی کــه بــرای معاوضــه لوســیانو پریــرا 
ــا مســعود حســن زاده مهاجــم  مهاجــم ســپاهان ب
ذوب آهــن مطــرح شــده اســت، گفــت: مــن از ایــن 
پیشــنهاد خبــر نــدارم. ایــن نظــری اســت کــه گویــا 
آقــای باقریــان، مدیــر عامــل ســپاهان مطــرح کــرده 
اســت؛ ولــی هیــچ تماســی بــا مــن در ایــن ارتبــاط 
گرفتــه نشــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه ذوب آهــن 

ــن  ــرا بازیک ــرد: پری ــد ک ــد، تاکی ــن نمی ده ــپاهان بازیک ــم س ــه تی ب
مــازاد ســپاهان اســت؛ ولــی حســن زاده بــا مــا دو ســال دیگر قــرارداد 
ــن  ــک بازیک ــا ی ــازاد را ب ــن م ــک بازیک ــد ی ــار دارن ــور انتظ دارد. چط
ــل ســپاهان درخصــوص  ــر عام ــد؟ مدی ــر معاوضــه کنن ــت و موث ثاب
ــرای جــذب حســن زاده و نهایــی شــدن  مذاکــرات باشــگاه ســایپا ب

وضعیــت ایــن بازیکــن گفــت: ســایپا مذاکراتــی بــا مــا داشــته کــه 
موفقیت آمیــز هــم بــوده اســت؛ ولــی تاکنــون ایــن مذاکــرات نهایــی 
نشــده. تکلیــف حســن زاده تــا روز دوشــنبه مشــخص خواهــد شــد. 
ــنهاد  ــر پیش ــن زاده منتظ ــود حس ــه می ش ــه گفت ــاره اینک آذری درب
باشــگاه پرســپولیس اســت، تصریــح کــرد: پیشــنهاد 
ــدارد. شــاید پرسپولیســی ها  پرســپولیس صحــت ن
بــا خــود ایــن بازیکــن صحبــت کــرده باشــند. آن هــا 
احتمــاال در ایــن فکــر هســتند کــه اگــر طارمی پاســخ 
منفــی داد، حســن زاده را جــذب کننــد. بــا ایــن 
ــه باشــگاه ذوب آهــن اعــالم  ــی ب ــوز مطلب حــال هن
نشــده اســت. وی افــزود: پرســپولیس بــا ذوب 
ــه  ــا ب ــت. م ــاب نیس ــال خوش حس ــی دارد و اص ــدات قبل ــن تعه آه
پرســپولیس اعتمــاد کردیــم و محســن مســلمان را بــه آن هــا دادیــم؛ 
ــال  ــن احتم ــرای همی ــد. ب ــا ندادن ــه م ــال را ب ــن انتق ــول ای ــی پ ول
حضــور حســن زاده در پرســپولیس ضعیــف اســت؛ مگــر اینکــه ایــن 

ــع ــد. ربی ــی کن ــدات الزم را انجــام بدهــد و آن را عمل باشــگاه تعه

مدیر عامل ذوب آهن:
ذوب آهن به سپاهان بازیکن نمی دهد

قهرمــان وزنه بــرداری المپیــک لنــدن گفــت: مطمئنــم کــه در 
ــتم  ــالش هس ــم و در ت ــی می رس ــای خوب ــه وزنه ه ــرب ب ــک ض ی
ــم.  ــران کن ــتم، جب ــی داش ــت قیچ ــه در حرک ــی ای را ک عقب ماندگ
مهــرداد ســلیمی در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره وضعیــت تمرینــی 

ــا  ــی در تمرین ه ــرفت خوب ــرد: پیش ــان ک ــود بی خ
داشــتم؛ در کنــار اینکــه بــر روی حــرکات یــک 
ضــرب و کششــی دو ضــرب کار می کنــم، تمرکــزم را 
بــر روی حرکــت قیچــی گذاشــته ام. بــا وجــود اینکه 
تمرین هــای ســختی را پشــت ســر می گــذارم 
ــت نکــرده اســت. او  ــم اذی ــا خــدا را شــکر زانوی ام
دربــاره اینکــه هنــوز بایــد فیزیوتراپــی خــود را انجــام 

دهــد گفــت: فیزیوتراپــی نیســت؛ بلکــه تمرین هــای درمانــی انجــام 
ــی دارد  ــاط ضعف ــو جراحــی می شــود، نق ــه زان ــی ک می دهــم. زمان
کــه بــا آن تمرین هــا بایــد ضعف هــا را جبــران کنــم. بــا توجــه بــه 
اینکــه فشــار تمرین هــا زیــاد اســت، خیلــی فرصــت نمی کنــم بــه 
کارهــای درمانــی بپــردازم و بیشــتر تمرکــزم روی تمرین هــای وزنــه 

اســت. بعــد از آســیب دیدگی تــرس از مصدومیــت دوبــاره هســت؛ 
ــدارم  ــت ن ــک فرص ــا المپی ــده ت ــی مان ــی باق ــه زمان ــا در فاصل ام
ــن پرســش  ــه ای ــردازم. ســلیمی در پاســخ ب ــن مســایل بپ ــه ای ب
ــه  ــک ب ــا المپی ــده ت ــی مان ــان باق ــدت زم ــد در م ــر می کن ــه فک ک
ــرایطم  ــرد: ش ــح ک ــد، تصری ــده آل برس ــرایط ای ش
خیلــی بهتــر از چیــزی اســت کــه فکــر می کــردم. 
مــن در دوره مصدومیــت بدنســازی خوبی را پشــت 
ســر گذاشــتم؛ مــدت زمانــی کــه بــرای رســیدن بــه 
90-95 درصــد وزنه هــا در نظــر داشــتم، خیلــی 
ــی در  ــه بزرگ ــت ضرب ــد. مصدومی ــی ش ــر ط کمت
ــم آن  ــالش می کن ــود؛ ت ــن ب ــی م ــی ورزش  زندگ
را فرامــوش کنــم. قطعــا بــه دنبــال ایــن هســتم از عنــوان قهرمانــی 
خــود در المپیــک 2012 دفــاع کنــم. قهرمــان المپیــک لنــدن دربــاره 
 شــرایط تیــم نیــز بیــان کــرد: ملی پوشــان واقعــا تــالش می کننــد

و از جــان مایــه می گذارنــد، صددرصــد توانشــان را بــه کار گرفته انــد 
تــا بهتریــن نتیجــه را کســب کنند. ایســنا

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مطمئنم که در یک ضرب به وزنه های... یکشنبـــــه  6 تیرماه 61395
ـــمـــاره 188 ســـــال دوم       ݡسݒ

بهداد سلیمی:
مطمئنم که در یک ضرب به وزنه های خوبی می رسم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
قفیزی  پانزده  باغچه مشجر  قطعه  اختصاصی ششدانگ  تحدید حدود  چون 
به شماره فرعی 89 از 36 اصلی واقع در قمصر   که طبق پرونده ثبتی بنام 
متقاضی  عدم حضور  بعلت  است  ثبت  جریان  در  قمصری  جاللی  رضا  آقای 
ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/5/17 در ساعت 8 صبح در 
محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات 

تحدید حدود بروز بعد موکول خواهد شد. 
روز  در  اخطار می شود که  مالکین  و  بکلیه مجاورین  آگهی  این  بموجب  لذا 
امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  در محل حاضر شوند  مقرر  و ساعت 
پذیرفته  روز  تا سی  تحدید  تاریخ صورتمجلس  از  ثبت   قانون   20 ماده  طبق 
های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  شد.  خواهد 
به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  تا ظرف مدت یک ماه  ، معترض  معترضی ثبت 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار : 1395/4/6 شماره 

: 497/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/98 متر 
مربع به شماره فرعی 2723 مجزی از 279 از 49 اصلی  که طبق پرونده ثبتی 
بنام محمد عمارتی  در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل 
بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده  نیامده 
تاریخ 1395/5/6 در ساعت 8 صبح در محل  در  تحدید حدود ملک مرقوم 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 

حدود بروز بعد موکول خواهد شد. 
روز  در  اخطار می شود که  مالکین  و  بکلیه مجاورین  آگهی  این  بموجب  لذا 
امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  در محل حاضر شوند  مقرر  و ساعت 
پذیرفته  روز  تا سی  تحدید  تاریخ صورتمجلس  از  ثبت   قانون   20 ماده  طبق 
های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  شد.  خواهد 
به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  تا ظرف مدت یک ماه  ، معترض  معترضی ثبت 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار : 1395/4/6 شماره 

: 496/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 15/2554 واقع 
در بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 
سند  فاقد  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در   1394/8/24  -7011281
رسمی  به نام اصغر اله دادیان فالورجانی  فرزند قاسم در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشنبه  مورخ 1395/5/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
شادمان  مجتبی   1395/4/6  : انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا 

معاون واحد ثبتی فالورجان
دادنامه

شماره   1395/01/29  : تنظیم  تاریخ   9509970352200083  : دادنامه  شماره 
پرونده : 9409980352201315 شماره بایگانی شعبه : 941440 پرونده کالسه 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه   9409980352201315
قاسمی  هاجر  خانم  خواهان:   9509970352200083 شماره  نهایی  تصمیم 
فالورجانی فرزند محمد به نشانی اصفهان – شاهپور جدید – خیابان استقالل 

– بلوار استقالل – بلوک 6- یخچالسازی کامیون – کد پستی : 8195164448 
خوانده : آقای عبدهللا قربانی فرزند ظفر به نشانی مجهول المکان 

 .3 دادرسی  مطالبه خسارت   .2 تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت   .1 ها:  خواسته 
مطالبه وجه چک 

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی خانم  هاجر قاسمی فالورجانی فرزند محمد به 
طرفیت آقای عبداله قربانی فرزند ظفر به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفده 
میلیون و نهصد هزار ریال وجه 3 فقره چک به شماره های 107921 مورخه 
مبلغ  به   94/8/22 مورخ   107924 و  ریال  میلیون  چهل  مبلغ  به   94/8/5
45000000 ریال هر دو عهده بانک رفاه کارگران شعبه جوادیه تهران و 9141093 
مورخه 94/8/7 به مبلغ 329000 ریال عهده بانک پست بانک مرکزی گرگان 
تا  رسید  زمان سر  از  تادیه  تاخیر  قانونی خسارت  مطلق خسارات  انضمام  به 
اجرای حکم دادگاه  باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل 
سایر  و  است  ننموده  ارائه  دادگاه  به  خویش  ذمه  برائت  اثبات  در  مدرکی  و 
مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  خواهان   دعوی  پرونده  محتویات 
249، 310و 313 قانون تجارت و مواد 198، 199، 303، 305، 306، 502، 515، 
و  قانون صدور چک   2 ماده  تبصره  و  دادرسی مدنی  آئین  قانون   522  ،519
یکصد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آن  به  راجع  استفساریه 
و هفده میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت مبلغ چهار 
و همچنین  دادرسی  بابت هزینه  ریال  دو هزار  و چهار صد و شصت  میلیون 
بر  آن  محاسبه  وصول که  تاریخ  تا  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای می باشد. ف / شماره 
حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه  رئیس  شریفی   محمود  الف  م   /9415  :

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950422 خواهان مجید کیانی  دادخواستی مبنی 
انتقال سند خودرو پژو 206 به طرفیت 1- محمد کرمی 2- آرزو  به  بر:الزام 
شیخی 3- علیرضا حسین پور دنبه  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روزچهارشنبه مورخ 95/5/20ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
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 این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  صورت 
شورای   2 شماره  9مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  9380/م  شود.شماره:  می 

حل اختالف اصفهان
آگهی اخطاریه

نام و نام خانوادگی : سید اسماعیل موسوی نام پدر : محمد نشانی : مجهول 
المکان محل حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد – 
ارباب وقت حضور یکهفته پس از ابالغ ساعت صبح علت حضور : جهت رویت 
نظریه کارشناسی به شعبه مراجعه نمائید. شماره : 9340/ م الف دفتر شعبه 

دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 560/95خواهان حمید رضا خیر اللهی  دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت زهره محقق    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
به  توجه  با  تعیین گردیده   9 ساعت   95/6/29 مورخه   ............. روز  برای 

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 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد  ارباب – روبه روی مدرسه 
پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13شورای 
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: 9346/م الف مدیر دفتر شعبه 13مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بدیعی   دادخواستی  الرضا  پرونده کالسه 252/95خواهان عبد  در خصوص 
مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت امید عباسی    تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/7 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان  اول  
– پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  32شورای  شعبه   –
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  9372/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

32مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی احضار متهم

 16 ب   941755 شماره  پرونده  در  فرزند.......  احقاقیان    علیرضا  آقای 
941756 ب 16  این شعبه به اتهام فروش مال غیر  تحت تعقیب قرار دارید. 
به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر 
نظر می  اظهار  و  به موضوع رسیدگی  مقرر  مهلت  انقضاء  از  این صورت پس 

شود. شماره : 9429/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

فروش   شکر  رضا  حمید  خواهان   941504 کالسه  پرونده  خصوص  در 
آیلین نصر اصفهانی   تقدیم نموده  به طرفیت  بر:مطالبه   دادخواستی مبنی 
تعیین  10صبح  95/6/6ساعت  مورخ  روزشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 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  12مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  9382/م  شود.شماره:  می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 941552 خواهان مهدی مصری نژاد   دادخواستی 
طرفیت  به  ریال   147/000/000 مبلغ  به  چک  فقره   11 بر:مطالبه   مبنی 
مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  یعقوبیان    شاپور 
با توجه به مجهول المکان بودن  95/6/10ساعت 8/30 تعیین گردیده است. 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه  ابتدای خیابان  اصفهان 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 9349/م 

الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

علی  مدیریت  با  ملت  بانک  514/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

انضمام  به  ریال   82/308/612 بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  رستگاری   
مطلق خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  به طرفیت محسن گرجی     
تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/2 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   12
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   خیابان سجاد-  در  واقع 
اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  57 کد  پالک   – صبا  ساختمان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   – اصفهان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 9390/م الف مدیر دفتر 

شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 518/95خواهان علی حائریان   دادخواستی مبنی 
شریف  طرفیت  به  فقره چک    سه  بابت  ریال   150/000/000 مبلغ  بر:مطالبه 
............. مورخه  برای روز  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  رئیسی      
95/6/6 ساعت 8/30 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
شورای حل 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 مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 9389/م 

الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

1394/11/28 شماره   : تنظیم  تاریخ   9409970350502149  : دادنامه  شماره 
پرونده : 9409980350500211شماره بایگانی شعبه : 940247 پرونده کالسه 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه   9409980350500211
تصمیم نهایی شماره 9409970350502149 خواهان : آقای مهدی صادق زاده 
فرزند سعید به نشانی اصفهان – خیابان 22 بهمن – مجتمع اداری امیر کبیر 
– موسسه اعتباری آرمان خوانده : آقای سید بهروز موسوی فرزند سید خسرو 
به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت 
محتویات  و  اوراق  به  نظر  دادگاه  دادرسی  خسارت  مطالبه   .3 تادیه  تاخیر 
پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

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

بطرفیت  سعید  فرزند  زاده  صادق  مهدی  آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در 
مطالبه  خواسته  به  خسرو  سید  فرزند  موسوی  بهروز  سید  آقای  خوانده 
بتاریخ   65943 شماره  به  چک  فقره  یک  استناد  به  ریال   70/000/000 مبلغ 
اینکه  الیه دادگاه نظر به  1394/2/21 و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته 
310و  مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   519  ،515  ،198 مواد  به  و مستندا 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت 
مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   70/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
2/420/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دیر کرد وفق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان میباشد
دادگاه  پنجم  شعبه  رئیس  فارسانی  خسروی  الف  م   /9447  : شماره   ./

عمومی حقوقی اصفهان
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حتما بخوانید!
اعالم روند صدور مجوز گردشگری ...

پــس از تاکیــد ســازمان میــراث و گردشــگری بــر ابــاغ 
افزایــش 12 درصــدی قیمــت هتــل هــا و مخالفت هایی 
کــه در ایــن خصــوص انجــام شــد، بــرای رفع مشــکات 
ــت  ــا در دس ــذاری هتل ه ــرخ گ ــه ن ــیوه نام ــود ش موج
ــرخ  ــار ن ــک ب ــا ی ــس تنه ــن پ ــا از ای ــت ت ــن اس تدوی
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــش یاب ــا افزای هتل ه
ربیــع، آغــاز ســال 95 بــا حــرف و حدیث های فــراوان در 
ــود.  ــراه ب ــا هم ــذاری هتل ه حــوزه گردشــگری و نرخ گ
 از یــک ســو طبــق ابــاغ ســازمان میــراث و گردشــگری 
نــرخ  افزایــش  درصــد   12 می توانســتند  هتلــداران 
اعمــال کننــد و از دیگــر ســو، هتلــداران بــر افزایــش 15 
ــق  ــد تواف ــال جدی ــل از س ــه قب ــا ک ــدی قیمت ه درص
شــده بــود، تاکیــد داشــتند. در چنیــن شــرایطی از یــک 
ــذاری از  ــودن قیمت گ ــه ب ــر ناعادالن ــداران ب ــو هتل س
ــد داشــتند  ــراث و گردشــگری تاکی  ســوی ســازمان می
و از دیگــر ســو تخفیف هــا خاصــی کــه بــرای تورگردانــان 
ــه  ــه ب ــد. چنانک ــی کردن ــد را منتف ــه بودن ــر گرفت در نظ
دلیــل اعمــال نشــدن تفاهمنامــه هایــی کــه بیــن 
ــود  ــده ب ــد ش ــان منعق ــداران و تورگردان ــف هتل  دو صن
تورگردانــان  نظــر  از  تخفیف هــا،  برداشــته شــدن  و 

نرخ هــا تــا 90 درصــد افزایــش یافــت.
   وضع هتل ها خوب شده است

معــاون گردشــگری دلیــل را خــوب شــدن وضــع 
ــگران  ــداد گردش ــش تع ــه افزای ــه ب ــا توج ــداران ب هتل
ــا  ــع هتل ه ــه وض ــی ک ــت: »از آنجای ــرد و گف ــوان ک عن
 خــوب شــده اســت، دیگــر نیــازی بــه آژانس هــا 
و رفقــای قدیــم خــود ندارنــد و بــه جــای آنکــه 

ــود  ــم ب ــگر ک ــه گردش ــی ک ــان در زمان ــای آن  حمایت ه
و آژانس هــا بــرای هتــل هــا مســافر می آوردنــد را ادامــه 
دهنــد، در چنیــن شــرایطی، ایــن حرف هــا را می زننــد.« 
ــد  ــران تاکی ــداران ای ــه هتل ــس جامع ــر ســو ریی از دیگ
 داشــت: »طبــق تفاهمنامــه ای کــه بیــن هتلــداران 
و آژانس هــا منعقــد شــده بــود، هتلــداران تخفیف هــای 
ویــژه ای بــرای آژانس هــا در نظــر مــی گرفتنــد و خدمات 
ــه  ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــی دادن ــه م ــا ارائ ــه آن ه ــژه ای ب وی
ــی  ــان دولت ــازمان و ورود متولی ــد س ــه جدی ــه اباغی ب
ــا  ــه تفاهمنامه ه ــرای ادام ــی ب ــوزه، تضمین ــن ح ــه ای ب
نمی دهیــم و ســال جدیــد بــا نــرخ هــای جدیــد 

ــد شــد.«  ــق خواه محق
در  را  هایــی  نــرخ  هتلــداران  کــه  بــود  این گونــه 
ــش  ــبب افزای ــه س ــد ک ــال کردن ــفر اعم ــته های س بس
ــراض گردشــگران شــد؛ چــرا  ــع آن اعت ــه تب قیمــت و ب
ــرخ  ــفر را ن ــته های س ــرخ بس ــد ن ــدود 50 درص ــه ح ک
اقامــت تشــکیل مــی دهــد و هرچــه ایــن نــرخ باالتــر 
باشــد، قیمــت بســته ســفر نیــز غیــر قابــل رقابت تــر بــا 

ــی شــود. ســایر مقاصــد م
   ابالغ شیوه نامه نرخ گذاری هتل ها

ــای  ــده در اباغیه ه ــش آم ــایل پی ــه مس ــه ب ــا توج ب
ســازمان و مشــکاتی کــه پیــش آمــد، در نهایــت 

مســئوالن تصمیــم بــه ابــاغ شــیوه نامــه نــرخ گــذاری 
هتل هــا گرفتنــد.

هتلــداران  رییــس جامعــه  زاده،   جمشــید حمــزه 
ــس  ــن پ ــه از ای ــیوه نام ــن ش ــاغ ای ــا اب ــد: »ب می گوی
ــرد  ــد ک ــر خواه ــا تغیی ــرخ هتل ه ــال ن ــار در س ــک ب ی
ــال  ــال اعم ــر س ــاه ه ــا مهرم ــهریور ی ــم در ش و آن ه
خواهــد شــد.« هتلــداران طــی ســال هــای گذشــته در 
طــول ســال بــه طــور متوســط دو بــار نــرخ را افزایــش 
می دادنــد؛ چنانکــه یــک بــار بــا آغــاز ســال نــو میــادی 
و در دی مــاه ایــن افزایــش نــرخ انجــام مــی شــد و در 
فروردیــن مــاه نیــز بــا همــان نرخــی کــه حــدود 3 مــاه 
قبــل از آن افزایــش یافتــه بــود، قیمــت هــا را محاســبه 
می کردنــد و ســپس در اردیبهشــت مــاه نیــز بــا توجــه 
ــد.  ــش می دادن ــرخ را افزای ــاره ن ــال، دوب ــورم س ــه ت ب
ــاوت  ــا 25 درصــد متف ــا از 15 ت ــرخ ه ــن افزایــش ن ای
بــود و هتلــداران بــا توجــه بــه بــازار و تقاضــای موجــود 
ایــن نــرخ هــا را اعمــال مــی کردنــد. امــا در ســال جدید 
ــگری ــراث و گردش ــازمان می ــه س ــه اباغی ــه ب ــا توج  ب

ــی  ــن افزایش های ــال چنی ــازه اعم ــداران اج ــر هتل  دیگ
ــد  ــرخ را بای ــش ن ــد افزای ــا 12 درص ــتند و تنه را نداش
اعمــال مــی کردنــد. بــه گفتــه رییــس جامعــه هتلــداران 
ــن  ــا از ای ــرخ ه ــات انجــام شــده ن ــق توافق ــران، طب ای
پــس بــا تعامــل و همــکاری هتلــداران و ســازمان 
میــراث و گردشــگری تعییــن و طبــق ایــن شــیوه 
ــیوه  ــن ش ــوز ای ــه هن ــد. البت ــد ش ــل خواه ــه عم نام
ــاد آن اعــام  ــه زودی مف ــاغ نشــده اســت و ب  نامــه اب

خواهد شد.

باابالغشیوهنامهنرخگذاریهتلها

قیمتهتلهاقانونمندمیشود

ــد  ــری گفــت: رســانه می توان حجــت االســام محمدرضــا زائ
بگیــرد  نظــر  در  را  تفســیری  نــکات  و  ادبیــات   زبــان، 
ــد.  ــه مخاطــب عرضــه کن ــی را ب و پــس از آن، مفاهیــم قرآن
حجــت  االســام و المســلمین محمدرضــا زائری، فعال رســانه 
و اســتاد دانشــگاه بــا تاکیــد بــر فهــم و عمــل بــه قــرآن گفت: 
یکــی از مقامــات یکــی از کشــورهای همســایه در زمــان 

یوســف)ع(  حضــرت  ســریال  پخــش 
ــامی دو  ــوری اس ــه جمه ــرد ک ــوان ک عن
ــته ای  ــدرت هس ــی ق ــه یک ــدرت دارد ک ق
ــت.  ــریال هایش اس ــدرت س ــری ق و دیگ
کــه  می دهــد  نشــان  مطلــب  ایــن 
یــک رســانه تــا چــه انــدازه می توانــد 
پیام هایــی را بــه جامعــه منتقــل کنــد 
یــا بــه عنــوان مثــال مجموعــه تلویزیونــی 
می شــد،  پخــش  کــه  امام علــی)ع( 

مطالعــه روی بعضــی مــدارس نشــان داد کــه درصد بســیاری 
حضــرت  علــی)ع(  دربــاره  چــه  هــر  پاســخ دهندگان  از 
می دانســتند از ایــن ســریال بــوده اســت. ایــن فعــال رســانه 
ــواده انجــام مــی داد، االن  اظهــار داشــت: کاری کــه قبــا خان

رســانه انجــام می دهــد و امــروز بــا رســانه بــه عنــوان عاملــی 
مواجــه هســتیم کــه تمــام بــار فرهنگــی را بــه دوش می کشــد 
تــا جایــی کــه حتــی نظــام آموزشــی ناچــار اســت از رســانه 
اســتفاده کنــد. وی دربــاره شــکل های مختلــف انتقــال 
معــارف قــرآن از طریــق رســانه گفــت: ســه شــکل مختلــف 
وجــود دارد؛ اول اســتفاده مســتقیم از الفــاظ و عبــارات قــرآن 
کریــم بــرای انتقــال مفاهیــم اســت. 
دوم اســتفاده از قالب هایــی مثــل فیلــم 
ــت  ــاظ اس ــال الف ــرای انتق ــریال ب  و س
ــتفاده  ــدون اس ــام ب ــال پی ــوم، انتق و س
ــتاد  ــن اس ــت. ای ــاظ اس ــتقیم از الف مس
دانشــگاه دربــاره عوامــل اختــال در فهــم 
قــرآن گفــت: اولیــن عامــل، زبــان اســت 
ــکل  ــن مش ــان ای ــا غیرعرب زب ــه طبع ک
را دارد. دومیــن عامــل ادبیــات قــرآن 
ــرآن بســیار واضــح و آشــکار  ــه ق ــا وجــود اینک ــه ب اســت ک
ــت  ــی نیس ــارف آن کار هرکس ــی مع ــم تمام ــا فه ــت ام  اس
و نیــاز بــه تفســیر داریــم و ســومین عامــل، نــکات تفســیری 

قــرآن اســت.

رسانه می تواند مفاهیم قرآنی را به مخاطب عرضه کند
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــگری س ــاون گردش  مع
و گردشــگری، از اجــرای »طــرح ســاماندهی فعــاالن گردشــگری در 
ــوان  ــه عن فضــای مجــازی« و در پــی آن کســب گواهینامــه الزم ب
رونــد صــدور مجــوز فعالیــت گردشــگری در فضــای مجــازی خبــر 
ــزون  ــعه روزاف ــه توس ــر ب ــت: نظ ــد گف ــی رحمانی موح داد. مرتض
فــن آوری اطاعــات و توانمندی هــای فضــای مجــازی در راســتای 

تامیــن نیازهــای بازاریابی، تبلیغــات و خدمات 
صنعــت گردشــگری و هــم راســتا بــا آن ارایــه 
فاقــد  و  غیرمجــاز  فعالیت هــای  بعضــی 
اســتانداردهای الزم، دســتور العمــل »ارایــه 
ــات مســافرتی و گردشــگری در فضــای  خدم
مجــازی« و الحاقیــه  آن بــا عنوان »شــیوه نامه 
ایجــاد ســامانه بازاریابــی و فــروش خدمــات 
ســیاحتی و گردشــگری در فضــای مجــازی« 
فرهنگــی میــراث  کل  ادارات  کلیــه   بــه 

ــاغ شــد. در  ــع دســتی و گردشــگری اســتان های کشــور اب صنای
ــون ســامانه »طــرح ســاماندهی فعــاالن  ــدام هم اکن ــن اق ــی ای پ
 tnamad.ichto.ir گردشــگری در فضــای مجــازی« بــه آدرس
ــازی  ــای مج ــگری در فض ــاالن گردش ــروه از فع ــه گ ــار س در اختی

قــرار گرفتــه اســت. نخســت افــرادی کــه پیــش از ایــن در قالــب 
ــات  ــایر تاسیس ــی و س ــز اقامت ــافرتی، مراک ــات مس ــر خدم دفات
ــع دســتی  گردشــگری از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنای
کرده انــد  دریافــت  فیزیکــی  فعالیــت  مجــوز  گردشــگری   و 
ــوزه مشــغول  ــن ح ــه صــورت آزاد در ای ــه ب ــرادی ک ــروه دوم اف گ
ــه  ــرادی ک ــروه ســوم اف ــات مجــازی هســتند و گ ــه خدم ــه ارای ب
قصــد آغــاز کســب و کار در بخــش گردشــگری 

ــد.  مجــازی را دارن
رحمانی موحــد بــا بیــان اینکــه گــروه نخســت، 
بایــد بــرای تطبیــق مــدارک خــود بــه منظــور 
فعالیــت در فضــای مجــازی بــه ســامانه 
معرفــی شــده مراجعــه کننــد، افــزود: بــه طــور 
ــازی  ــگری مج ــاالن گردش ــه فع ــی چنانچ کل
ــای ارســالی هشــدار  ــه پیام ه ــروه ب ــر گ از ه
ــی و  ــا بی توجه ــس فت ــوی پلی ــده از س دهن
tnamad. ــه ســامانه ــد کســب مجــوز ب ــدن رون ــه منظــور گذران ب

ichto.ir مراجعــه نکننــد، ســایت یــا درگاه اینترنتــی و بــه طــور کل 
خدمــات اینترنتــی و مجــازی مرکــز مربوطــه بــه صــورت خــودکار 

فیلتــر خواهــد شــد.

پل مارنان
زیبــا  پل هــای  شــهر  اصفهــان،    

سرویس گردشگری
 آیدین بهاری

ــرآب  ــه پ ــت. رودخان ــگفت انگیز اس و ش
رود خشــک  نــه  دور،  زمان هــای  در  )البتــه  زاینــده رود 
قهــار  پل ســازانی  اصفهانی هــا  شــده  موجــب  اکنــون( 
باشــند. یکــی از ایــن پل هــای زیبــا پــل مارنــان اســت. پــل 
مارنــان در ســمت غــرب اصفهــان، بزرگــراه خیــام، بیــن پــل 
فلــزی و پــل وحیــد یــا بــه عبارتــی انتهــای بوســتان ســعدی 
قــرار دارد و اتصال دهنــده دو ســاحل شــمالی و جنوبــی 
رودخانــه زاینــده رود در غربی تریــن قســمت شــهر اصفهــان 

است. 
ــر  ــاختمانی عص ــای س ــا نم ــل ب ــن پ ــروزی ای ــکل ام ش
صفــوی تغییــر اساســی نکــرده اســت؛ ولــی تعمیــرات 
ــه  ــورت پذیرفت ــتن آن ص ــگاه داش ــا ن ــرای برپ ــرری ب مک
 اســت. ایــن پــل را بــا نام هــای ماربیــن، ســرفراز، ماربانــان

ــل  ــت ســاختمان پ ــاره قدم ــز می شناســند. درب ــان نی مادن
مارنــان اصفهــان بایــد اشــاره کــرد تاریــخ ســاخت ایــن پــل 
ــد؛  ــبت می دهن ــددی نس ــوارد متع ــه م ــی ب ــع تاریخ را مناب
بــه گونــه ای کــه برخــی شــالوده های پــل مارنــان را بــه دوران 
ــه مســلم اســت  ــا آنچــه ک ــد. ام ساســانی نســبت می دهن
ــل  ــا پ ــی ی ــل ج ــه پ ــان ک ــیار دور همچن ــای بس از زمان ه
شهرســتان، واســطه اتصــال شــمالی ترین ســاحل شــهری 
ــت  ــوده اس ــل ب ــاحل مقاب ــن س ــه جنوبی تری ــده رود ب زاین
پــل مارنــان نیــز وجــود داشــته و واســطه اتصــال دو ســاحل 
قســمت  غربی تریــن  در  رودخانــه  جنوبــی  و  شــمالی 
ــاد  ــات و روســتاهای آب ــوده اســت و قصب ــان ب  شــهر اصفه
ــان  ــل ماربان ــان )پ ــل مارن ــق پ ــن از طری ــبز ماربی  و سرس
و پــل ماربیــن( بــه روســتاهای مقابــل آن در ســاحل 

اســت.  می شــده  متصــل  خانــه  رود  جنوبــی 
نــام اصلــی ایــن پــل را ماربیــن کــه خــود دیگرگــون شــده 
»مهربیــن« از فرهنــگ اوســتایی اســت، می داننــد و چــون 
قرن هــا قبــل از ظهــور زرتشــت معبــد مهرپرســتان بــر فــراز 
ــام  ــان( از تم ــتیان اصفه ــکده زرتش ــگاه )آتش ــه آتش کوهچ
روســتاهای اطــراف آن مشــاهده می شــده اســت، نــام ایــن 
ــام در  ــن ن ــف ای ــا تصحی ــه ب ــوده ک ــن ب ــوک هــم مهربی بل
ــه »ماربیــن« در دوره ساســانیان  ــوی ساســانی ب ــان پهل زب
ــخ اســامی  ــرن تاری ــدت 15 ق ــال آن در طــول م ــه دنب و ب
 ایــران پیوســته بــا همیــن نــام شــناخته شــده اســت 
و قدمــت ســاختمان ایــن پــل کــه از زمان هــای بســیار دور 
همچنــان کــه پــل جــی یــا پــل شهرســتان واســطه اتصــال 
ــه جنوبی تریــن  شــمالی ترین ســاحل شــهری زاینــده رود ب
ســاحل مقابــل بــوده اســت، پــل مارنــان نیــز وجــود داشــته 
ــه  ــی رودخان و واســطه اتصــال دو ســاحل شــمالی و جنوب
اســت  بــوده  اصفهــان  شــهر  قســمت  غربی تریــن   در 
و روســتاهای ماربیــن از طریــق پــل مارنــان )پــل ماربانــان 
و پــل ماربیــن( بــه روســتاهای مقابــل آن در ســاحل 

ــت. ــده اس ــل می ش ــه متص ــی رودخان جنوب

گشت و گذار

شگفتی سفیر اندونزی 
از نفیس ترین قرآن جهان اسالم

ــل  ــن المل ــش بی ــاح بخ ــرای افتت ــه ب ــزی ک ــفیر اندون س
ــگفتی از  ــا ش ــود ب ــده ب ــی آم ــه مصل ــرآن ب ــگاه ق نمایش
ــن کار  ــا ای ــت: واقع ــام گف ــان اس ــرآن جه ــن ق نفیس تری
بی نظیــر اســت و بایــد از از دســت انــدرکاران ایــن اثــر 
ــرآن  ــن ق ــت ای ــت کار کتاب ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ــر ک تقدی
نفیــس توســط غامرضــا ماهرویــی، متخصــص خــط ثلــث 
ــب  ــرآن، تذهی ــن ق ــه ای ــر صفح ــت. ه ــده اس ــام ش انج
مخصــوص بــه خــود را دارد کــه آن را از دیگــر قرآن هــا 
متمایــز کــرده اســت. کاغــذ کتابــت ایــن قــرآن، دست ســاز 
زرافشــان اســت و نــگارش آن بــه خــط ثلــث یکــی از 
زیباتریــن خطــوط و عــروس خطــوط اســامی انجــام شــده 
اســت. مجیــد صــادق زاده، مدیــر تذهیــب پــروژه و رســول 
ــت نفیس تریــن قــرآن جهــان  ــروژه کتاب ــر پ معتمــدی، مدی

ــتند. ــام هس اس

رونمایی از کتاب »عقاید قرآنی«
ــی«  ــد قرآن ــدی »عقای ــار جل ــی از دوره چه ــم رونمای مراس
بــا حضــور حجــت  االســام و المســلمین »محمدعلــی 
ــی  ــای قرآن ــات و نهاده ــه مؤسس ــر کمیت ــروی«، مدی خس
نمایشــگاه قــرآن و »ســید محســن میرباقــری«، کارشــناس 
دینــی صــدا و ســیما در ســرای اهــل قلــم نمایشــگاه قــرآن 
ــی  ــری، کارشــناس دین ــزار شــد. ســید محســن میرباق برگ
صداوســیما در ان مراســم گفــت: ایــن کتــب توضیحــی بــرای 
ــه  ــان خــارج از کشــور اســت؛ ب ــه خصــوص جوان ــان ب جوان
دلیــل نیــازی کــه بــه معــارف دینــی دارنــد. وی افــزود: ایــن 
ــک دوره  ــه ی ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــارف در 32 درس ش مع
عقایــد قرآنــی، یــک دوره اخــاق قرآنــی، یــک دوره تاریــخ 
 و ســیره اهل بیــت )ع( بــر محــور قــرآن و خــود قــرآن 
و حدیــث اســت. ایــن دروس بــر محــور قــرآن تنظیــم شــده 
اســت. کتــاب »عقایــد قرآنــی« بــه اصــول عقایــد براســاس 
 قــرآن پرداختــه اســت؛ ایــن کتــاب در چهــار کتــاب توحیــد

معاد، نبوت و امامت جمع آوری شده است.

باید در حوزه فهم قرآن 
کارهای بیشتری انجام شود

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفت: همــواره قاریــان ما در 
رشــته حفــظ و تــاوت توانســته اند، مقامات ارزشــمندی را در 
جهــان کســب کننــد؛ امــا در حــوزه فهــم قرآنــی بایــد کارهــای 
ــرد: امســال  ــد ک ــی تاکی ــی جنت بیشــتری انجــام شــود. عل
ــا  ــی اســت ت ــم قرآن ــه درک و فه شــعار نمایشــگاه توجــه ب
ــا مــا  ــه قــرآن فراهــم شــود ت ــه فهــم ب از ایــن طریــق زمین
بتوانیــم در همــه امــور فهــم قرآنــی را ســرلوحه کار خــود قــرار 
ــده  ــام ش ــی انج ــی کارهای ــم قرآن ــه مفاهی ــم. در زمین دهی

اســت کــه همــواره مــا در ارشــاد از آن حمایــت می کنیــم.

اخبار کوتاه 

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان 
و  مالکانه  و  اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی  و  اسناد رسمی مالکیت مشاعی   بااستناد 
بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
به دادگاه  از مراجعه متضرر  اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع  مقررات 

نیست.
برابر رای شماره 139460302018006931 کاسه پرونده 1391114402018002700 آقای محمد نیک 
باب سوله  به ششدانگ یک  اصفهان نسبت  از  بشماره شناسنامه 570 صادره  اکبر  فرزند  نداف 
کارگاهی به مساحت 225.50 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای عباسعلی جنتیان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/06

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/303/الف/م به تاریخ 95/03/18

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

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

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
به  رای شماره 139460302023000967 مورخ 1394/04/31 خانم مریم مجیری  برابر  ردیف 1- 
یکباب  ششدانگ  بر  احمد  فرزند  آبادان  از  صادره   1819637913 191 کدملی  شماره  شناسنامه 
ساختمان به مساحت 162/03 متر مربع مفروزی از پاک شماره 817- اصلی واقع در بخش 2 

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

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/3/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/4/6 

شماره : 8025 / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مرضیه  وکالت  با  زارعی  السادات  فخر  خواهان   950008 پرونده کاسه  خصوص  در 
سورانی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت امیر اله نم نبات – حمید نامداری    
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه  مورخ 95/6/2ساعت 11/30 صبح  
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 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 
در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

9385/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950012 خواهان فخر السادات زارعی با وکالت مرضیه سورانی   
دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت امیر اله نم نبات – حمید نامداری    تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه  مورخ 95/6/2ساعت 12 ظهر  تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 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 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: 9386/م الف مدیر 

دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 941442 شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان تجدید نظر 
خواه روح اله کاردانپور با وکالت پروین چمدی   به طرفیت عباس ظاهری عبده ونه – 
علی ظاهری عبده ونه دادخواست تجدید نظر خواهی به شماره ی 95-28 به شعبه ی 
12 تقدیم نموده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن عباس ظاهری عبده ونه و 
علی ظاهری عبده ونه برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا تجدید نظر خوانده 10 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده تلقی و پرونده به 
مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد . شماره: 9383/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ 

شماره در خواست : 9510460365600011 شماره پرونده : 9409980365601212 شماره 
بایگانی شعبه : 941212 تاریخ تنظیم : 1395/03/25 پیشنویس آگهی اباغ وحید 
باقری به اتهام استعمال مواد مخدر و ....، از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 941212 
ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  اباغ  و  است  تعقیب  تحت 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب 
به نام برده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقاب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره : 9444/ 

م الف دادیار شعبه 37 دادسرای مجتمع شماره 3 علیرضا رجبی مقدم 
آگهی ابالغ 

شماره در خواست : 9510460365600012 شماره پرونده : 9509980365600008 شماره 
بایگانی شعبه : 950008 تاریخ تنظیم : 1395/03/26 پیشنویس آگهی اباغ محسن 
این دادسرا در پرونده کاسه  از طرف    ،... و  اتهام ضرب و جرح عمدی  به  محبی  
او  اقامت  نبودن محل  معلوم  بواسطه  احضاریه  اباغ  و  است  تعقیب  تحت   950008
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری 
مراتب به نام برده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره : 

9445/ م الف دادیار شعبه 37 دادسرای مجتمع شماره 3 علیرضا رجبی مقدم 
آگهی اخطاریه

نام و نام خانوادگی : حسین حسینی عاشق آبادی نشانی : مجهول المکان محل حضور 
شعبه اول شورای حل اختاف خ ارباب واقع در روبروی مدرسه نیلی پور  وقت حضور 
ظرف یک هفته پس از اباغ  ساعت اداری  علت حضور : دعوی سودابه اکبری به 

طرفیت شما جهت رویت نظریه کارشناسی ظرف مهلت مقرر در شعبه حاضر شوید.  
اختاف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  اول   شعبه  دفتر  الف  م   /9409  : شماره 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ به آقای مجتبی اسماعیلی 

اتهام ایراد ضرب عمدی   نظر به اینکه آقای مجتبی اسماعیلی  فرزند حسنعلی  به 
حسب شکایت آقای حمید رضا بیدرانی  فرزند علی از طرف این بازپرسی در پرونده 
بواسطه  احضاریه  اباغ  و  است  تعقیب  تحت  کاسه 95/5691/030101/41 ک 35  
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده ، بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید.شماره: 9419/م الف بازپرس شعبه 23 

دادسرای عمومی اصفهان – عبد الکریم شاهرخ
داد نامه 

 : پرونده  تنظیم: 1395/03/24 شماره  تاریخ   9509970354000475 : دادنامه  شماره 
9509980354000007  شماره بایگانی شعبه : 950183 شاکی : خانم شهناز گودرزیان 
فرزند سیف اله به نشانی اصفهان – اصفهان ملک شهر خ مطهری خ کیهان بن 41 پ 
42 متهم : آقای محسن حجازی به نشانی اصفهان اتهام : مزاحمت تلفنی گردشکار: 
دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سید محسن حجازی فرزند حیدر مبنی بر ایجاد 
مزاحمت تلفنی نسبت به شاکیه به نام خانم شهناز گودرزیان فرزند سیف اله دادگاه با 
عنایت به شکایت شاکیه و گزارش مرجع انتظامی و جواب استعام از اداره مخابرات به 
تاریخ 95/1/23 و پیامهای خارج نویسی شده و عدم حضور متهم علیرغم احضار وی از 
طریق نشر آگهی و با توجه به سایر محتویات پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم 
است فلذا دادگاه به استناد ماده 641 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 متهم را به 
تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این  مرجع و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. / الف شماره : 9435/ م الف مدینه 

رئیس شعبه 114 کیفری دو شهر اصفهان
دادنامه

 : پرونده  : 1395/03/23 شماره  تنظیم  تاریخ   9509970350900505 : دادنامه  شماره 
9409980350901193 شماره بایگانی شعبه : 941333 خواهان : آقای ابوالقاسم کریمی 
فرزند حجت اله با وکالت خانم مهری نمازیان فرزند جواد به نشانی اصفهان – خیابان 
شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان(طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه 
المکان  نشانی مجهول  به  آقای عباس حبیبی   : عدالت خوانده  بخشان  نوید  حقوقی 
خواسته ها : 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه بابت... 3. مطالبه خسارت 
به  اقدام  اعام و بشرح ذیل  را  پرونده ختم رسیدگی  اوراق  بررسی  با  دادگاه  دادرسی 
صدور رای می کندرای دادگاه دعوی خواهان اقای ابوالقاسم کریمی با وکالت خانم مهری 
نمازیان به طرفیت خوانده اقای عباس حبیبی بخواسته مطالبه مبلغ 69905000 ریال به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فاکتور 
فروش لوازم یدکی ارائه شده و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع  در 
قبال دعوی مطرح شده و دلیل بر پرداخت دین دادگاه با استصحاب بقای دین به استناد 
مواد 198و 519و 522 قانون ائین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شصت و نه 
میلیون و نهصد و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2911150 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و فق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می 
کند خسارات تاخیر تادیه وفق اخرین شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1394/11/15 در زمان اجرا محاسبه می شود رای صادره شده غیابی و ظرف 
20 روز پس از اباغ قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی 

است. شماره : 9440/ م الف رئیس شعبه 9 حقوقی اصفهان – علیرضا اصانی

آگهی ابالغ
9409980350401280شماره  پرونده:  9510100350403399شماره  اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941379 تاریخ تنظیم: 1395/03/30 خواهان / شاکی عبد الرسول 
افشین فر دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حمید هارونی و ابوالفضل کاظمی به 
خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی   
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 308 
ارجاع و به کاسه  9409980350401280ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/09 
و ساعت 12:45تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم   و 
درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور  امور مدنی  در  انقاب  و  عمومی 
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: 9431/م الف  منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب 
آگهی ابالغ

9509980350500005شماره  پرونده:  9510100350502882شماره  اباغیه:  شماره 
رضائی   امید  شاکی   / خواهان   1395/03/30 تنظیم:  تاریخ   950005 شعبه:  بایگانی 
/ متهم سید مهدی موسوی و مصطفی کیوانداریان  به طرفیت خوانده  دادخواستی 
به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146، 147 قانون اجرای احکام 
نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  مدنی(   
اصفهان خ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 5  رسیدگی 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک  
اتاق شماره 105 ارجاع و به کاسه  9509980350500005ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/06/15 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
گان   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: 9451/م الف منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مریم محمدی 
آگهی ابالغ

9409980350501235شماره  پرونده:  9510100350502680شماره  اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941365 تاریخ تنظیم: 1395/03/24 خواهان / شاکی صادق سرائیان  
ازپرداخت  اعسار  به خواسته  / متهم محسن ساعی  به طرفیت خوانده  دادخواستی 
و  تامین خواسته  و  هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان  باال – خ شهید  در اصفهان خ چهارباغ 
اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره 105 ارجاع و به کاسه  9409980350501235ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/13 و ساعت 08:00تعیین 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: 9450/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – مریم محمدی 

اعالم روند صدور مجوز فعالیت گردشگری در فضای مجازی



یکشــــنـبه  6  تیرماه  1395 ـــمـــاره 188 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

مژده به روزه داران
قال الصادق علیه السالم: من صام هلل عزوجل یوما فی شدة الحر 

فاصابه ظما و کل اهلل به الف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتی 
اذا افطر. 

امام صادق علیه السالم فرمود: هر کس که در روز بسیار گرم براى 
خدا روزه بگیرد و تشنه شود، خداوند هزار فرشته را می گمارد تا 

دست به چهره او بکشند و به او بشارت دهند تا هنگامی که افطار 
کند.                            الکافی، ج 4، ص 64، ح 8؛ بحار االنوار، ج 93، ص 247

-«  حدیث روز   »-
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 خدایا بگشا برایم در آن، درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ  
را و توفیقم ده در آن براى تالوت قرآن، اى نازل کننده آرامش در دل هاى 

مؤمنان!

-«  دعاى روز بیستم ماه مبارک رمضان   »-

اعمال مشترک شب های قدر
شــب های قــدر در مــاه مبــارک رمضــان، شــب هایی 
کــه در تمــام ســال، شــبی بــه خوبــی و فضیلــت  اســت 
آن نیســت و عمــل در آن بهتــر از عمــل در هــزار مــاه 
 اســت. در ایــن شــب ها تقدیــر امــور ســال رقــم می خــورد 
ایــن  در  فرشــتگان،  بزرگ تریــن  روح،  و  فرشــتگان  و 
ــت  ــه خدم ــازل و ب ــن ن ــه زمی ــروردگار ب ــه اذن پ ــب ب ش
آنچــه  و  می شــوند  مشــرف  علیه الســام  زمــان  امــام 
کــس مقــدر شــده اســت بــر امــام علیــه الســام  بــرای هــر 

می کننــد. عرضــه 
اعمــال شــب قــدر بــر دو نــوع اســت: یکــی آنکــه در هــر 
ســه شــب انجــام می شــود و دیگــر آنکــه مخصــوص هــر 

شــبی اســت.
اعمال مشترک

کــه بهتــر اســت نمــاز   ۱- غســل )مقــارن غــروب آفتــاب 
عشــا را بــا غســل خوانــد.(

کــه در هــر رکعــت  ۲- دو رکعــت نمــاز وارد شــده اســت 
بعــد از حمــد، 7 مرتبــه توحیــد بخوانــد و بعــد از فراغــت 
ــِه و در روایتــی اســت  ــوُب ِاَلی 70 مرتبــه َاســَتغُفِراهلَل َو َات
پــدر  تــا حــق تعالــی او و   کــه از جــای خــود برنخیــزد 

و مادرش را بیامرزد.
ــل خــود  ۳- قــرآن مجیــد را بگشــاید و بگــذارد در مقاب
و بگویــد: َالّلُهــّمَ ِاّنــی َاســَئُلَک ِبِکتاِبــَک الُمنــَزِل َو مــا 
کَبــُر و َاســماُؤَک الُحســنی َو مــا ُیخــاُف َو  فیــِه اســُمَک ااَل
ُیرجــی َان َتجَعَلنــی ِمــن ُعَتقاِئــَک ِمــَن الّنــار. ســپس هــر 

کــه دارد، بخواهــد. حاجــت 
۴- مصحف شریف را بگیرد و بر سر بگذارد و بگوید:

َالّلهــّمَ ِبَحــّقِ هــذا الُقــرآِن َو ِبَحــّقِ َمــن َارَســلَته ِبــه َو 
ــَک َعَلیِهــم فــا  ــهُ  فیــِه َو ِبَحّقِ ُکّلِ مومــٍن َمَدحَت ِبَحــِق 

ــَک ِمنــَک. َاَحــَد َاعَرُفــِب ِبَحّقِ
ده مرتبه بگوید: ِبَک یا اهلل

ٍد ده مرتبه: ِبُمَحّمَ

ده مرتبه: ِبعلّیٍ
ده مرتبه: ِبفاِطَمَة

ده مرتبه: ِبالَحَسِن
ده مرتبه: ِبالُحَسینِ 

ده مرتبه: ِبعلّی بِن الُحسین

ِد بِن َعِلّیٍ ده مرتبه: ِبُمَحّمَ
ٍد ده مرتبه: ِبَجعَفر بِن ُمَحّمَ
ده مرتبه: ِبمُوسی بِن َجعَفرٍ 

ده مرتبه: ِبعلّیِ بِن ُموسی

ِد بِن َعِلّیٍ ده مرتبه: ِبُمَحّمَ
ٍد ده مرتبه: ِبَعِلّیِ بِن ُمَحّمَ

ده مرتبه: ِبالَحَسِن بِن َعِلّیٍ
ِة. ده مرتبه: ِبالُحّجَ

پس از این عمل، هر حاجتی که داری طلب کن.
کــه در روایــت  ۵- زیــارت امــام حســین علیــه الســام 
ــادی از  ــود، من ــدر می ش ــب ق ــون ش ــه چ ک ــت  ــده اس آم
کــه حــق تعالــی آمرزیــد هــر  آســمان هفتــم نــدا می کنــد 
کــه بــه زیــارت قبــر امــام حســین علیــه الســام  کســی را 

آمــده اســت.
۶- احیــا داشــتن ایــن شــب ها. در روایــت آمــده هــر 
گناهــان او آمرزیــده شــود  کنــد شــب قــدر را  کــس احیــا 
کوه هــا  هــر چنــد بــه عــدد ســتارگان آســمان و ســنگینی 

و وزن دریاهــا باشــد.
7- صــد رکعــت نمــاز بخوانــد کــه فضیلــت بســیار دارد و 
کــه در هــر رکعــت بعــد از حمــد ده مرتبــه  بهتــر آن اســت 

توحیــد بخواند.
ــَک  ــی َامَســیُت َل ــّمَ ِاّن ۸- ایــن دعــا خوانــده شــود: َالّلُه

ــِرُف… . ــی َو َاعَت ــُک ِلَنفس ــًرا ال َامِل ــًدا داِخ َعب

ماه رمضان

انتقام همسر سابق 
در فضای مجازی 

کاشــان از دســتگیری  فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
کــه مبلــغ ۳۵0 میلیــون ریــال از حســاب  یــک خانــم 
برداشــت  اینترنتــی  بــه صــورت  قبلــی اش  همســر 

کــرده بــود، خبــر داد. 
گفت وگــو  در  پورغامحســین  مهــدی  ســرهنگ 
گفــت: در پــی  بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه مبلــغ 
در  و  اینترنتــی  صــورت  بــه  ریــال  میلیــون   ۳۵0
قالــب خریدهــای اینترنتــی از حســاب بانکــی اش 
ع در دســتور  برداشــت شــده، رســیدگی بــه موضــو
کاشــان شهرســتان  فتــای  پلیــس  مامــوران   کار 

گرفت.   قرار 
وی ادامــه داد: مامــوران پــس از انجــام اقدامــات 
کــه همســر  تخصصــی در فضــای ســایبر متهــم را 
کردنــد.  کی بــود، شناســایی و دســتگیر  قبلــی شــا

ایــن مقــام انتظامــی افزود: متهــم در بازجویی های 
کــرد  اعتــراف  انتســابی  بــزه  بــه  آمــده  عمــل   بــه 
و  ســودجویی  شــخصی،  کینــه  خــودرا  انگیــزه  و 

داشــت.  عنــوان  مالــی  منافــع  کســب 
مــردم  بــه  پایــان  در  پورغامحســین  ســرهنگ 

کــرد:  توصیــه 
خوبــی  بــه  خــود  بانکــی  حســاب  اطاعــات  ۱-از 
کنیــد و آن را نــزد دیگــران بازگــو نکنیــد.  محافظــت 
۲-کارت بانکــی خــود را بــه هیــچ عنــوان در اختیــار 
دیگــران، حتــی نزدیک تریــن فــرد بــه خودتــان قــرار 

ندهید. 
کارت بانکــی بــه دیگــران  گــذاری  ۳-در صــورت وا

حتمــا رمــز آن را تغییــر دهیــد. 
۴-در انتخــاب رمــز بانکــی بســیار محتاطانــه عمــل 
ماننــد  حــدس  قابــل  رمزهــای  تعییــن  از  و  کنیــد 
یــا شــماره تلفــن  تاریــخ تولــد، شــماره شناســنامه 

کنیــد.  همــراه خــودداری 
خــود  مرجــع  و  مهــم  بانکــی  حســاب های  ۵-از 
از  و  نکنیــد  اســتفاده  زندگــی  روزمــره  امــور  بــرای 
کمتــری دارد، بــرای  کــه موجــودی  حســاب واســط 

شــود. اســتفاده  روزانــه  متفرقــه  هزینه هــای 

آب تنی در  زاینده  رود 

حادثه آفرید
رییــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان لنجــان 
گذشــته، جــوان ۲۸ ســاله چــم  روز  گفــت: عصــر 
رودخانــه  وارد  آب تنــی  قصــد  بــه  کــه  کهریــزی 
بــا  کــه  شــد  دچــار حادثــه  بــود،  شــده  زاینــده رود 
ــه موقــع نجاتگــران جمعیــت هــال احمــر  ــدام ب اق

کــرد. پیــدا  نجــات  لنجــان  شهرســتان 
ــر  ــال احم ــت ه ــی  جمعی ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
کــرد: طــی  اســتان اصفهــان، علــی اســکندری اظهــار 
تمــاس تلفنــی اورژانــس  بــا پایــگاه امــداد و نجــات 
ســامان  محــور  در  مســتقر  احمــر  هــال  جمعیــت 
چــم  روســتای  در  فــردی  غرق شــدگی  بــر  مبنــی 
کهریــز از توابــع شهرســتان لنجــان اســتان اصفهــان 
ع  وقــو محــل  بــه  ســریعا  پایــگاه  ایــن  نجاتگــران 

حادثــه اعــزام شــدند.
بــه صحنــه  امدادگــران  ورود  بــدو  در  افــزود:  وی 
کــردن یــک نفــر  گیــر  کــی از  حادثــه، نشــانه ها حا
وســط رودخانــه روی تخــت ســنگ پــس از غــرق 
کــه بافاصلــه تیــم امــداد و نجــات بــا  شــدن بــود 
شــنا  غریــق  ســمت  بــه  امنیتــی  مســایل  رعایــت 
انتقــال  رودخانــه  از  ج  خــار بــه  را  وی  تــا   کردنــد 

دهند.
اولیــه  ارزیابــی  پــس  کــرد:  تصریــح  اســکندری 
از  پــس  و  شــد  آغــاز  دیــده  حادثــه  فــرد  احیــای 
ــار  کن ــه  ــده ب ــه دی ــرد حادث ــز، ف ــای موفقیت آمی احی
رودخانــه منتقــل و بــه اورژانــس ۱۱۵ تحویــل داده 

شــد.
اشــاره  بــا  لنجــان  احمــر  هــال  جمعیــت  رییــس 
بــه فعالیــت تیــم نجــات غریــق ایــن جمعیــت در 
ارتقــای  بــه منظــور  کــرد:  تابســتان اظهــار  فصــل 
و  حــوادث  از  پیشــگیری  ســفر،   ایمنــی  ضریــب 
و مســافران  گردشــگران  بــه  موثــر  ارایــه خدمــات 
در تعطیــات تابســتانه، تیم هــای امــداد و نجــات 
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان لنجــان در آمادگی 
احتمالــی  حــوادث  بــه  پاســخگویی  بــرای   کامــل 

هستند.

حوادث

»قــرآن نبایــد از زندگی تــان حــذف شــود. تــاوت قــرآن را حتمــا 
ــا  داشــته باشــید؛ هــر چــه ممکــن اســت. تــاوت قــرآن هــم ب
تامــل و تدبــر اثــر می بخشــد. تــاوت عجله ای کــه همین طور 
 انسان بخواند و برود و معانی را هم نفهمد یا درست نفهمد 
مطلــوب از تــاوت قــرآن نیســت؛ نــه اینکــه بی فایــده باشــد؛ 
کام خداســت  کــه توجــه دارد ایــن  باالخــره انســان همیــن 
ــق و یــک رشــته ارتباطــی اســت و خــود  نفــس ایــن یــک تعل
کســی را از ایــن طــور قــرآن  همیــن هــم مغتنــم اســت و نبایــد 

کــرد.« خوانــدن منــع 
بــه  کــه مطلــوب و مرغــوب  مامــوٌر  تــاوت قرآنــی  »لیکــن 
انســان  کــه  اســت  مطلــوب  قرآنــی  تــاوت  نیســت.  اســت 
نظــر  بــه  کــه  بفهمــد،  را  الهــی  کلمــات  و  تدبــر بخوانــد  بــا 
گــر انســان لغــت عربــی را بلــد باشــد   مــا می شــود فهمیــد. ا
کنــد بــه ترجمــه مراجعــه  بلــد نیســت  کــه   و آنچــه را هــم 

کــه  بــار  پنــج  بــار،  ســه  بــار،  دو  کنــد،  تدبــر  همــان  در  و   
بخوانــد، انســان فهــم و انشــراح ذهنــی نســبت بــه مضمــون 
کــه بــا بیــان دیگــری حاصــل نمی شــود؛  آیــه پیــدا می کنــد 

کنیــد.  تجربــه  را  ایــن  می شــود؛  حاصــل  تدبــر  بــا  بیشــتر 
هــم  بــه  مرتبــط  آیــه  ده  مثــا  وقتــی  اول  بــار  انســان   لــذا 
را می خوانــد، یــک احســاس و یــک اشــتباه دارد؛ بــار دوم 
پنجــم دهــم کــه همیــن را بــا توجــه می خوانــد، انتباه)توجــه( 
دیگــری دارد؛ یعنــی انســان انشــراح ذهــن پیــدا می کنــد. هــر 
کنــد، بیشــتر می فهمــد   چــه انســان بیشــتر انــس و غــور پیــدا 

و ما به این احتیاج داریم.«
خصوصیت روزه در کالم رهبری

کّف نفــس. روزه، مظهــر  خصوصیــت روزه عبــارت اســت از 
الهوى«.مظهــر  عــن  الّنفــس  نهــی  »و  اســت؛  نفــس  کــّف  
ــذا در  گنــاه و غلبــه مشــتهیات، روزه اســت؛ ل صبــر در مقابــل 
الّصــاة«  آیــه شــریفه »واســتعینوا بالّصبــر و  روایــات، ذیــل 
از  گذشــت  مظهــر  روزه،  کرده انــد.  تعبیــر  روزه  بــه  را  صبــر 

خواسته هاســت.
دارد-کــه  وجــود  مــاه  ایــن  میهمانــی  در  کــه  ...ریاضتــی 
کشــیدن اســت- شــاید بزرگ تریــن  گرســنگی  ریاضــت روزه و 

دســتاورد ایــن ضیافــت الهــی اســت. 
ایــن  قــدرى  بــه  دارد،  انســان  بــراى  روزه  کــه  برکاتــی 
دل  در  نورانیــت  ایجــاد  و  معنــوى  لحــاظ  از  بــرکات 

بزرگ تریــن  گفــت  بشــود  شــاید  کــه  اســت  زیــاد  انســان 
بعضــی  را  روزه  اســت.  روزه  همیــن  مــاه  ایــن  بــرکات 
شــده اند  ضیافــت  وارد  این هــا  پــس   می گیرنــد؛ 

و بهره ای از این ضیافت را هم گرفته اند.
 فرصت های ماه رمضان در بیان رهبری

ــم  کنی ــف  ــان را تعری ــاه رمض ــه م ــک جمل ــم در ی ــر بخواهی گ ا
کنیــم مــاه فرصت هــا. بایــد عــرض 

 فرصت هــای فراوانــی در ایــن مــاه در برابــر مــن و شماســت. 
کنیــم، یــک  گــر از ایــن فرصت هــا بتوانیــم درســت اســتفاده  ا
ذخیــره عظیــم و بســیار ارزشــمندى در اختیــار مــا خواهــد 
بــود ...در همیــن خطبــه )شــعبانیه(، رســول مکــرم)ص( 
ایــن  الــی ضیافــة اهلل«؛  فیــه  کــه »شــهر دعیتــم  فرمودنــد 
کــه شــما در ایــن مــاه دعــوت شــده اید بــه  یــک ماهــی اســت 
میهمانــی الهــی. خــود ایــن جملــه در خــور تدبــر و تامــل اســت؛ 
کــه همــه افــراد  دعــوت بــه میهمانــی الهــی. اجبــار نکردنــد 
کننــد؛ نــه، فریضــه قــرار داده انــد؛  از ایــن میهمانــی اســتفاده 
کــه از ایــن میهمانــی اســتفاده  امــا تحــت اختیــار خــود ماســت 

بکنیــم یــا نکنیــم.
 بعضــی هســتند که در این میهمانــی عظیم اصا فرصت این 

را پیدا نمی کنند که به این دعوتنامه توجه کنند. 
دنیــاى  و  مادیــت  کار  در  آن هــا  فرورفتگــی  آن هــا،  غفلــت 
آمــدن و رفتــن مــاه رمضــان  کــه  بــه قــدرى اســت   مــادى 
را نمی فهمنــد. مثــل همیــن کــه کســی را بــراى یــک میهمانی 
کننــد و او فرصــت  ــر و برکتــی دعــوت  بســیار باشــکوه و پرخی
نکنــد، غفلــت کنــد از اینکــه کارت دعــوت را حتــی نــگاه کنــد. 
کلــی خالــی می مانــد. بعضــی می فهمنــد  این هــا دستشــان بــه 

ایــن میهمانــی هســت، امــا بــه ایــن میهمانــی نمی رونــد.
نکــرده  لطــف  آن هــا  بــه  متعــال  خــداى  کــه  کســانی   
ندارنــد عــذرى  اینکــه  بــا  کــه  نــداده  توفیــق  و   اســت 
مــاه  دعاهــاى  از  یــا  قــرآن  تــاوت  از  یــا  نمی گیرنــد  را  روزه 
افــراد هســتند.  آن هــا همیــن  رمضــان محــروم می ماننــد؛ 
نمی شــوند،  میهمانــی  ایــن  وارد  کــه  هســتند  کســانی 
روشــن این هــا  حســاب  میهمانــی؛  ایــن  بــه   نمی آینــد 

 است.
  مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا اعضــای هیئــت دولــت 
کننــد  در تاریــخ ۱۳۸۴/07/۱7 می فرماینــد: »دوســتان ســعی 
در همــه اوقــات- بــه خصــوص در مــاه رمضــان- تــاوت قرآن 

را از یــاد نبرنــد.«

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

1- شهری در استان آذربایجان شرقی-سوراخ های ریز خانه 
زنبور

الت موسیقی 2- شهری در قاره اروپا-از آ
3- مخفف شاه-صدمتر مربع-نعمت الهی-ابر نزدیک زمین

4- از انواع نان -نوعی زغال سنگ-گرفتگی زبان-صدای 
بلند

5- از شاگردان ممتاز امام جعفر صادق که نام مستعار او 
بهلول است

6- اشاره به دور-هادی-غذای ساده-صندوقچه
7- مردود-اتصال-واحد سطح

8- نام مبارک مادر پیامبر اسالم-ماه
9- به دنیا آوردن-شادابی-باالبر ماشین

10- عالمت مفعولی-گمان-چارقد-تا
11- مسجدی واقع در نطنز

12- جمع رای-گرم-بزرگترین موجود آبزی
13- مرطوب-خالص-حرف پوست کنده-زاییدن

14- جای نان-برپا
15- از وسایل چای خوری-تجزیه وتحلیل

1-مرکز گیالن-مایع حیات-به اهل کرمان گویند
2-سهل-روستایی در مازندران

3-بعضی وقت ها انسان را می گیرد-از عالیم سرماخوردگی-
کد-مکان- چاشنی ساالد

4-ساختمان-سیخ کباب-از شهرهای استان یزد
5-نام کوهی که ارتفاعش4075 متر است-عمل انجام 

گرفته-حرف صریح
6-به یزد نرسیده-قدیم-زواج-عالمت جمع

7-کشور عربی-باالی زانو
8-نوعی ساندویچ سرد-کوهی در مرز ترکیه

9-شهرشمال ایران-امتداد دادن
10-انس گرفتن-برادر قند-آسمان-مروارید

11-حرف ندا-توتر-رحل کامل نشده-جوانمرد
12-کلید الکترونیکی-میوه بهشتی-از نام های پسرانه

13-پول ژاپن-مادرعرب-خاک نرم-ضمیر غایب-گل خوشبو
14-از انواع پارک-نانوا

15-شهر همدان-از حافظه اصلی-کر نیست

عمودیافقی

کــه میــان اعضــای  یــک خانــواده ســالم و پویــا خانــواده ای اســت 
کــم  حا انســانی  رابطــه ای  فرزنــدان  و  والدیــن  میــان  به ویــژه  آن، 
دانایی هــا  از  کــه  کســانی هســتند  توانــا  پــدران  و  مــادران  و   باشــد 

و مهارت های الزم درخصوص ارتباط با فرزندان برخوردار شوند. 
فرزندانشــان  بــا  را  خــود  وقــت  بیشــترین  والدیــن  کــه  آنجــا  از 
می گذراننــد، بنابرایــن می تواننــد نقــش مهمــی در پیشــرفت فرزنــدان 

باشــند.  داشــته 
کــه میــان اعضــای  یــک خانــواده ســالم و پویــا خانــواده ای اســت 
کــم  حا انســانی  ای  رابــط   فرزنــدان  و  والدیــن  میــان  به ویــژه  آن، 
دانایی هــا  از  کــه  کســانی هســتند  توانــا  پــدران  و  مــادران  و   باشــد 

و مهارت های الزم درخصوص ارتباط با فرزندان برخوردار شوند. 
داشــتن  بــرای  ضــروری  اصــول  و  دانســتنی ها  از  بخشــی  زیــر  در 

اســت:  شــده  ح  مطــر ســالم  خانــواده ای 
اصل ایجاد امنیت روانی: 

کانــون تامین کننــده نیازهــای  کــه خانــواده مهم تریــن  از آنجایــی 

جســمانی و روانــی فــرد اســت بایــد تمامــی تــاش پــدران و مــادران 
کــردن فضایــی سرشــار از امنیــت، محبــت و آرامــش باشــد.  بــر فراهــم 

اصل برقراری ارتباط کالمی و عاطفی: 
برقــراری ارتبــاط دوســتانه و کامــی و قــرار دادن عبــارات تشــویق آمیز 
در  مهمــی  تاثیــر  فرزنــدان،  بــا  والدیــن  روزانــه  صحبت هــای  در 

برقــراری رابطــه نزدیــک آنــان خواهــد داشــت. 
اصل برخورد مثبت: 

از ســوی  فرزنــدان  دربــاره  مثبــت  و قضاوت هــای  مثبــت  برخــورد 
گــردد.  کامــل اجــرا  والدیــن بایــد بــه صــورت 

اصل پذیرش و احترام: 
بــه  توجــه  و  وی  حقــوق  بــه  احتــرام  نوجــوان،  شــمردن  محتــرم 
کــه هســت   نیازهــای همه جانبــه و پذیــرش او بــه همــان صــورت 

از مهم ترین اصول برقراری رابطه انسانی است. 

اصل پرهیز از افراط و تفریط: 
کیــد  بــه رعایــت مقــررات و انضبــاط تا کنیــد ضمــن اینکــه  ســعی 
می کنیــد و از فرزندتــان می خواهیــد در عمــل بــه آن هــا پایبنــد باشــد 
در صــورت نیــاز از اجــرای مســتبدانه آن هــا صــرف نظر کنیــد و اعتدال 

را از دســت ندهیــد و بــر اســاس اصــل اعتــدال رفتــار نماییــد. 
اصل پرهیز از تحمیل کردن: 

گاهــی پــدر و مادرهــا بــه زمــان و عصــر خــود اشــاره می کننــد و بــدون 
ــه  ــی ب ــه وقت ک ــد  ــد می کنن کی ــکان تا ــان و م ــات زم ــه مقتضی ــه ب توج
لبــاس  این گونــه  می کردیــم،  رفتــار  این گونــه  بودیــم،  شــما  ســن 
کــرد  کــه بایــد بــه بچه هــا اعتمــاد  می پوشــیدیم و...  . در حالــی 
گاهــی الزم  کســب آ کــه بــه تدریــج و پــس از  و بــه آن هــا اجــازه داد 
ــود  ــرات خ ــه نظ ــه ب ــا توج ــی را ب ــات زندگ ــد و تصمیم ــم بگیرن  تصمی

بگیرند. 

پرهیز از مقایسه کردن: 
کــه پــدر   تفاوت هــای موجــود در انســان بیانگــر ایــن نکتــه اســت 
و مــادر بایــد بــا فرزنــدان خــود مطابــق روحیــه، عایــق و ویژگی هــای 
او رفتــار کننــد و هرگــز توانایی هــای فرزنــدان را بــا فرزنــد دیگر مقایســه 

نکنند. 
توجه به کسب هویت نوجوان: 

تــا  آورد  دســت  بــه  خــود  از  مشــخصی  هویــت  دارد  نیــاز  نوجــوان 
دهــد  جهــت  زندگــی اش  بــه  مســتقل  فــردی  عنــوان  بــه   بتوانــد 
و بــرای اســتقال مالــی، تحصیلــی، شــغلی، ازدواج و آینــده خــود 
ــارهای  ــا فش ــه ب ــن مرحل ــان در ای ــوال نوجوان ــد؛ معم کن ــزی  برنامه ری
روانــی زیــادی مواجــه مــی شــوند. در ایــن شــرایط والدیــن وظیفــه 
برقــرار  رابطــه  فرزندانشــان  بــا  بردبــاری  و  شــکیبایی  بــا  دارنــد 
کننــد تــا وی بــه ســامت ایــن دوره را پشــت ســر  کننــد، بــا او مــدارا 

 بگذارد.

اصول و مهارت های ارتباطی والدین با فرزندان )1(

زل شیخ عییس شب قدر مردم بحرین مقابل م�ز

تحصن مردم غيور بحرين در مقابل منزل آيت هللا عيسى قاسم، با احيای شب قدر و مراسم ذكر 

مصيبت اميرالمؤمنين علی عليه السالم همراه شد. /مشرق
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