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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

۲.۵ میلیون نفر در مرز بیکاری

اصفهان در صدر لیست
 اشتغال ناقص در کشور

کرد کیمیای وطن بررسی 

 شاخ سود تسهیالت 
هم شکست

حجاب و پوشش 
داراى چه آثار 

و فوایدى است؟ 

اصفهان داغ و 
غبارآلود می شود

خطری در دنیای ورزش:

مکمل های ورزشی 
از رؤیا تا واقعیت
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»خندوانه« یا
»ماه عســل«؟

قدس، قلب امت اسالم

له
قا

رم
س جمعه روز آخر ماه مبارک رمضان به نام نامی 

که  ابتکار  این  است  شده  نامگذاری  قدس 
کرد و همه مسلمانان را متوجه  قدس را جهانی 

که  مظلومیت قدس نمود از امام خمینی )ره( است 
ماندگار شد و خواهد بود امروز قدس شریف سر زمین 
بی همتای شجاعت و مقاومت است قدس دفتری 
ماندگار،  ای  حماسه  یادمان  هرگلبرگش  که  است 
نمی  مرز  که  است  مظلومیتی  و  کرانه  بی  فریادی 
و قلب  اول مسلمانان  قبله  آری،  قدس،  شناسد.  
امت اسالم است و امروز قلب امت اسالم جریحه دار 
جالد  های  صهیونیست  را  فرزندانش  که  چرا است 
به  وهابی  نماهای  مسلمان  حمایت  به  بدترش  و 
اشان  کاشانه  و  خانه  از  و  کشند  می  خون  و  ک  خا
دل  در  سرطانی  غده  که  وهابیت  و  کنند  می  آواره 
کند  از این جنایات آشکارا حمایت می  اسالم است 
که از مسلم  و درد بزرگ جامعه اسالمی همین است 
که  نما ها خنجر می خورد و اال دشمن صهیو نیسم 

کاری بکند و البته ... طبیعی است هر 

در صفحه درشهر )4( بخوانید

شناسایی ۲70 نخبه در
 چهارمحال و بختیاری

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

گهی مزایده عمومی   آ

محمدحسن یاری - شهردار کوشک

ــورای  ــورخ 1395/4/7 ش ــماره 95/113/ش م ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــک ب ــهرداری کوش ش
ــع  ــر مرب ــی 3530 مت ــه مســاحت تقریب ــاغ ب ــاب ب ــک ب ــر دارد ی اسالمی شــهر کوشــک، در نظ
ــان را  ــون فرهنگــی کــودکان و نوجوان ــوار شــهیدان مــرادی پشــت کان واقــع در شــهر کوشــک بل
ــه  ــاده 13 آیین نام ــوع م ــده عمومی  موض ــق مزای ــال   از طری ــه 10/500/000/000 ری ــت پای ــا قیم ب
مالــی شــهرداری ها بــه فــروش رســاند. لــذا کلیــه متقاضیــان شــرکت در ایــن مزایــده می تواننــد 
جهــت دریافــت اســناد مربوطــه بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه تحویــل 

پیشــنهادات خــود تــا پایــان روز 1395/4/24 بــه واحــد حراســت اقــدام نماینــد.

چاپ اول

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

رییس جمهوری با فراخواندن ملت ایران به حضور گسترده در مراسم روز جهانی قدس:
??

ز ?
س ا

عک

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

نگذارید قضیه ی فلسطین و قدس شریف و مسئله ی 
مسجداالقصی به دست فراموشی سپرده بشود؛ 
آن ها ]سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس 
و رژیم صهیونیستی[ این را می خواهند.
مقام معظم رهبری

روز جهانی قدس 
تبلور وحدت اسالمی است

همه در یک شعار مشترکیم
شهردار اصفهان:

استاندار اصفهان:

صدای همه ما در روز قدس
صدای وحدت و حمایت از ملت فلسطین است
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مساله ی فلسطین، مهمترین مساله ی دنیای اسالم است.

همه ی تالشهای دشمن متوّجه این است 
کند. که امت اسالمی را از یاد فلسطین غافل 
مقام معظم رهبری

همه
می آییم



قدس، قلب امت اسالم            
ادامه از صفحه یک: 

اگــر خــودش بــه تنهایــی بــود چنیــن قدرتــی نداشــت 
و بقــول امــام)ره( بــا یــک حرکــت مســلمانان او را آب 
ــا قــدس  مــی بــرد. امــت اســامی در طــول تاریــخ ب
ــوده  و خواهــد  زیســته  و پاســدار قداســت قــدس ب
بــود زیراکــه قــدس جغرافیــای عشــق، تاریــخ ایثــار و 

محــراب نیایــش هــای خونیــن اســت.
بــود کــه  مــاه رمضــان ســال 1358 خورشــیدی 
ــران، حضــرت  خورشــید درخشــان آســمان انقــاب ای
امــام خمینــی)ره( در پیامــی سرنوشــت ســاز، آخرین 
جمعــه مــاه رمضــان هــر ســال را بــه عنــوان روز قدس 
تعییــن کردنــد و آن را روز حیــات اســام نامیدنــد. از 
آن پــس، همــه ســاله در آخریــن جمعــه مــاه رمضــان، 
ــا  شــاهد راهپیمایــی گســترده مردمــی هســتیم کــه ب
شــعارهای کوبنــده »مــرگ بــر اســرائیل«، »مــرگ بــر 
ــدّوهللا«،  ــدّوهللا« و »اســرائیل ع ــکا ع ــکا«، »امری امری
ــام  ــگال نظ ــدس از چن ــت المق ــی بی ــتار رهای خواس
صهیونیســتی مــی شــوند و بــا حضــور پرشــور خویش، 
حمایــت خــود را از مــردم فلســطین و مبــارزات آنــان 
ــد. شــرکت  ــا آزادی قــدس شــریف اعــام مــی کنن ت
ــم،  ــی عظی ــن راهپیمای ــردان روزه دار در ای ــان و م زن
حمایــت از انقــاب انتفاضــه و تجدیــد بیعــت بــا 
ــاق  ــه هللا و میث ــی رحم ــام خمین ــی ام ــان تاریخ فرم

ــا والیــت اســت. ب
روز قــدس را امــام خمینــی رحمــه هللا بــر تــارک 
ــلمان  ــان مس ــا مردم ــت ت ــادگار گذاش ــه ی ــخ ب تاری
ــوم  ــت مظل ــر مل ــران ب ــه بیدادگ ــتمی ک ــان از س جه
ــاد  ــد. ایــن فری ــد، غافــل نمانن فلســطین روا مــی کنن
ــر ذهــن  ــود ب ــام عاشــقان، شــاقی ب ــاش ام ــدار ب بی
هــای خفتــه ملــت اســام، تــا از خــواب عمیــق 
ــا  ــر ســتمگران تاریــخ، ب غفلــت بیــدار شــوند و در براب
قامتــی برافراشــته قیــام کننــد. اکنــون کــه ســال هــا 
از ســخنان پیامبرگونــه آن بــزرگ مــرد الهــی گذشــته 
ــی  ــه روز قــدس، شــهرتی جهان ــم ک اســت، مــی بینی
یافتــه و مرزهــا را در نــور دیــده و در اعمــاق دل و جــان 
ملــت هــای آزاداندیــش جهــان، و بــه ویــژه کشــورهای 
ــه  ــوان قاطعان ــی ت ــت و م ــرده اس ــوذ ک ــامی، نف اس

ــت اســام اســت. ــب ام ــدس قل ــروز ق ــت: ام گف
حضــرت امــام خمینــی رحمــه هللا در پیامــی روز 
قــدس را ایــن چنیــن معرفــی فرمودنــد: »روز قــدس 
روز اســام اســت. روز قــدس، روزی اســت کــه اســام 
را بایــد احیــا کــرد... روز قــدس روزی اســت کــه بایــد 
ــام  ــه اس ــم ک ــدار بدهی ــا هش ــدرت ه ــه ابرق ــه هم ب
دیگــر تحــت ســیطره شــما بــه واســطه عّمــال خبیــث 
ــات  ــدس روز حی ــد. روز ق ــد ش ــع نخواه ــما، واق ش
اســام اســت. بایــد مســلمین بــه هــوش بیاینــد. بایــد 

ــد«. ــد قدرتــی را کــه مســلمین دارن بفهمن
 و نیــز مقــام معظــم رهبــری دربــاره روز قــدس

 فرمودند:
ــه از  ــارک رمضــان ـ ک ــاه مب ــه آخــر م ــون، جمع »اکن
ســوی امــام راحــل عظیــم مــا رحمــه هللا روز قــدس 
ــد[ روز  ــت. ]بای ــش روی ماس ــده ـ در پی ــده ش نامی
ــة  ــه لیل ــاس را ک ــام حس ــن ای ــه ای ــدس را و هم ق
القــدر تاریــخ اســام اســت، بــه بیــداری و هشــیاری 
ــای  ــت ه ــات مل ــر نج ــع الفج ــا مطل ــم و ت بگذرانی
مظلــوم  و  شــجاع  ملــت  مخصوصــا  و  مســلمان 
ــب  ــن جان ــیم. ای ــاش نکش ــت از ت ــطین، دس فلس
ــز  ــدس نی ــن روز ق ــا در ای ــزرگ م ــت ب ــدوارم مل امی
ماننــد همیشــه بــا حضــور یکپارچــه خــود در خیابــان 
ــا محــل نمازهــای جمعــه، فریــاد  هــا و راه پیمایــی ت
ــان  ــوش جهانی ــه گ ــود را ب ــون خ ــو رعدگ ــا و غری رس
برســاند و تکــرار کنــد کــه امــت امــام خمینــی عظیــم، 
همــواره در کنــار فلســطین، و خصــم دشــمنان آن 

ــود«. ــد ب خواه
بــه یقیــن مــردان و زنــان و پیــر و جــوان ایــران 
ــال در روز  ــر س ــر از ه ــکوه ت ــا ش ــال ب ــامی امس اس
25 رمضــان کــه روز جمعــه آخــر مــاه مبــارک رمضــان 
و روز قــدس اســت در صحنــه حضــور خواهنــد یافــت 
ــان اســتکبار  ــر ده ــی ب ــر مشــت محکم ــار دیگ و یکب
ــد و  ــکا و اذنابشــان خواهــد کوبی صهیونیســتی و آمری
ــه  حمایــت خــود را از ملــت تحــت ســتم فلســطین ب
جهانیــان اعــام خواهــد نمــود و بــه طــور قطــع ایــن 
حرکــت مســلمانان تــا محــو اســراییل ادامــه خواهــد 

ــت انشــاهللا. یاف

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

صدوقی یار و مددکار مستمندان                                           
 شــهید آیــت ا... صدوقــی كــه بــه حــق شــیخ 
ــده شــده  الشــهدا و ســومین شــهید محــراب نامی
ــتان و  ــی )ره( در اس ــام خمین ــده ام ــت، نماین اس
امــام جمعــه یــزد بــود. در آخریــن نمــاز جمعــه اش 
كــه مصــادف بــا دهــم مــاه مبــارك رمضــان 
ــد  ــود، بع ــاه 1361 ب ــا یازدهــم تیرم ــق ب 1402 مطاب
ــگاه را  ــه جای ــی ك ــه ، در حال ــه جمع از ادای فریض
تــرك می كــرد، منافقــی قســی القلــب بــه ایشــان 
نزدیــك شــد و بــا بــه آغــوش كشــیدن آن پیــر زاهد 
و منفجــر كــردن نارنجكــی كــه در دســت داشــت،  
ایشــان را بــه شــهادت رســاند و ایــن همــان معــراج 
ســریع بــه ســوی ا... بــود كــه ایشــان آرزویــش را 
ــود. ایــن عالــم  داشــت و بارهــا از خــدا خواســته ب
شــهید از یــاران صدیــق و بــا وفــای امــام خمینــی 
ــود و خــود را هیچــگاه از  ــردم محــروم ب ــاور م و ی
مــردم جــدا نمی دانســت. شــهید صدوقــی در 
ــارزه  ــم شــاه یكــی از محورهــای مب ــا رژی ــارزه ب مب
محســوب می شــد. او اعامیه هایــی در محكــوم 
ــه در فاجعــه ســینما  كــردن جنایــات رژیــم از جمل
ركــس آبــادان صــادر كــرد. ایشــان رهبــری نهضــت 
اســامی در یــزد را بــر عهــده داشــت و نیــز پیامهــای 
حضــرت امــام را بــه اطــاع علمــای مشــهد، تبریــز،  
ــام  ــر شــهرها می رســاند. حضــرت ام شــیراز و دیگ
ــهادت  ــبت ش ــه مناس ــود ب ــام خ ــی از پی در بخش
ایشــان فرموده انــد: »چــه كســی اولــی بــه شــهادت 
اســت در زمانــی كــه كفــر بنی امیــه، اســام را 
ــر اســام  ــد معصــوم پیامب ــرد از فرزن ــد می ك تهدی
و چــه كســی  او  اصحــاب  و  فرزنــدان  و  )ص( 
اولــی بــه شــهادت اســت در عصــری كــه اســتكبار 
ــارج،  ــل و خ ــف آن در داخ ــدان خل ــی و فرزن جهان
ــال شــهید  ــد، از امث ــد می كنن ــز را تهدی اســام عزی
بزرگــوار مــا و فقیــه متعهــد و فــداكار اســام شــهید 
صدوقــی عزیــز – رضــوان ا... علیــه – شــهید بزرگــی 
كــه در تمــام صحنه هــای انقــاب حضــور داشــت و 

ــود. ــاران و مســتمندان ب ــددكار گرفت ــار و م ی
ــم  ــرام و تکری ــورد احت ــی پیوســته م شــهید صدوق
امــام خمینــی رحمــه هللا بــود. امــام خمینــی رحمــه 
هللا در مــورد همیشــه در صحنــه بــودن شــهید آیــت 
ــی( ــود: ) صدوق ــی فرم ــن م ــی چنی ــه صدوق  الّل
 وقــت عزیــزش را صــرف در راه پیــروزی اســام و 
رفــع مشــکات انقــاب مــی کــرد و بــرای خدمــت 

بــه خلــق و انقــاب ســر از پــا نمــی شــناخت.
همچنین مقام معظم رهبری فرمودند:

»در طــول یکــی دو ســال قبــل از پیــروزی انقــاب 
اســامی، مرحــوم آیــت الّلــه صدوقــی، محــوری بود 
بــرای بیشــتر فعالیــت هــای نــه فقــط یــزد، بلکه در 
سراســر کشــور. ایــن بــه خاطــر ایــن بــود کــه آیــت 
الّلــه صدوقــی، شــخصیِت عینــِی روحانــِی محتــرم 
و معتبــری بــود کــه نظــرات ایشــان و پیشــنهادهای 
ــر  ــم اث ــر ه ــای دیگ ــور شهرســتان ه ایشــان در ام
ــی  ــرار م ــاوره ق ــورد مش ــًا م ــت. غالب ــی گذاش م
گرفــت و طبــق نظــر ایشــان حتــی در تهــران عمــل 

مــی شــد«.
صدوقــی  شــهید  شــجاعت  مــورد  در  ایشــان 
ــجاعت  ــای ش ــانه ه ــه نش ــد: »از جمل ــی فرمای م
ــت  ــای آی ــه ه ــزد، اعامی ــه در ی ــود ک ــان آن ب ایش
الّلــه صدوقــی، اعامیــه هایــی بــود کــه اواًل در 
ســطح ایــران منتشــر شــد و ثانیــًا مضامیــن 
تنــد و راه گشــایی داشــت و در هــر قضیــه ای 
ــًا  ــی زود عکــس العمــل نشــان مــی داد. مث خیل
دادن  از  پرهیــز  و  بــا هشــیاری کامــل  ایشــان 
تلفــات در طــول ایــن دوران، مســجد حظیــره را 
 بــه پایگاهــی مســتحکم بــرای انقــاب تبدیــل 

کردند«.

یادداشت سر دبیر

وزارت کشور: 
تغییر استانداران  پایان یافت 

تغییــر                                         رونــد  گفــت:  وزارت کشــور  ســخنگوی 
ــداران  ــی فرمان ــا جابجای ــام شــد ام اســتانداران تم
ادامــه خواهــد داشــت. حســینعلی امیــری دربــاره 
تغییــر اســتاندار خراســان شــمالی و جنوبــی، اظهــار 
کــرد: ایــن تغییــرات یــک امــر معمــول و متعــارف 

ــت. ــب نیس ــب و غری ــوده و عجی ب
ــا  ــر الزم اســت ت ــزود: گاهــی تغیی ــه اف وی در ادام
نیــروی تــازه نفس تــری بــه عرصــه وارد شــود. 
ایــن تغییــرات بــا رویکــرد مدیریتــی بــوده و دالیــل 
کشــور  وزیــر  ندارد.قائم مقــام  سیاســی  صرفــاً  
اســتاندار  خدمتگــزار  تصریــح کــرد:  همچنیــن 
ــام  ــم مق ــوان قائ ــه عن ــی  ب ســابق خراســان جنوب
خواهــد خدمــت  بحــران  مدیریــت   ســازمان 

 کرد. 
زیــرا تجربــه خوبــی در ایــن زمینــه نــدارد. علی اکبــر 
ــم  ــمالی ه ــان ش ــابق خراس ــتاندار س ــزی اس پروی
ــگ  ــوده و فرهن ــه اهــل خراســان ب ــه خاطــر اینک ب
عملکــرد  و  می شناســد  را  جنوبــی  خراســان 
شــمالی  خراســان  اســتانداری  در  هــم  خوبــی 
آقــای  و  رفــت  بــه خراســان جنوبــی  داشــته، 
ــتی  ــد دوره سرپرس ــابقه چن ــه س ــم ک ــی ه صالح
اســتانداری و معاونــت سیاســی را داشــته و تجربــه 
ــن  ــا ای ــت. ب ــه خراســان شــمالی رف ــی دارد ب خوب
ــان ــه پای ــتانداران ب ــرات اس ــد تغیی ــرات،  رون  تغیی

 رسید.
امیــری در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه ارزیابــی همــه 
فرمانــداران سراســر کشــور هــم بــه پایــان رســیده 
ــگاه  ــاس ن ــر اس ــا ب ــن ارزیابی ه ــت: ای ــت، گف اس
مدیریتــی اســت و تغییــرات فرمانــداران هــم چنــد 
وقتــی اســت کــه آغــاز شــده و جابجایی هــا در 

حــال انجــام اســت.

خبر

ــلمانان  ــران و مس ــزرگ ای ــت ب ــوری، مل ــس  جمه ریی
ــم  ــور در مراس ــترده و پرش ــرکت گس ــه ش ــان را ب جه
ــا  ــال ب ــت: امس ــد و گف ــرا خوان ــدس ف ــی ق روز جهان
ــورتر  ــور پرش ــاهد حض ــتر، ش ــاد بیش ــجام و اتح انس
ــران و ســایر کشــورهای اســامی در مراســم  مــردم ای
ــدس  ــردم فلســطین و آزادی ق ــت م ــاع از مظلومی دف

ــود. ــم ب ــریف خواهی ش
ــگاه اطــاع رســانی  ــای وطــن از پای ــزارش کیمی ــه گ ب
والمســلمین  حجت االســام  جمهــوری،  ریاســت 
حســن روحانــی روز چهارشــنبه در حاشــیه جلســه 
هیــأت دولــت، افــزود: ملــت بــزرگ ایــران بــرای لبیک 
ــدای  ــه ص ــخ ب ــل و پاس ــام راح ــدای ام ــه ن ــن ب گفت
مظلومیــت مــردم فلســطین کــه حــدود 70 ســال 
ــد در روز  ــه و زندگــی خــود آواره شــده ان اســت از خان
جهانــی قــدس بــا حضــور باشــکوه خــود در خیابان هــا 
ــه ســمت میعــادگاه نمــاز جمعــه حرکــت  و میادیــن ب
ــم و  ــن عال ــود از مظلومی ــت خ ــاد حمای ــرده و فری ک
بویــژه مــردم فلســطین را بــه گــوش جهانیــان خواهنــد 

رســاند.
ــی روز  ــردم در راهپیمای ــور م ــرد: حض ــح ک وی تصری

جهانــی قــدس در طــول 37 ســال گذشــته هــر ســاله 
ــوردار  ــی برخ ــی خاص ــال از ویژگ ــده و امس ــام ش انج

اســت.
ســال های  در  صهیونیســت ها  داد:  ادامــه  روحانــی 

و  تــرور  ایجــاد  و  پــرده  تــاش پشــت  بــا  اخیــر 
ــام  ــان اس ــه و جه ــورهای منطق ــان کش ــری می درگی
و همچنیــن جنــگ مســلمان بــا مســلمان و نیــز 
جنایــات  دارنــد  قصــد  مســیحی،  بــا  مســلمان 
خــود را بــه فراموشــی بســپارند و کاری کننــد کــه 
مظلومیــت  جهــان  و  منطقــه  مــردم  و  مســلمانان 
 فلســطین و ســبوعیت صهیونیســت ها را فرامــوش

 کنند.
نبایــد  کــرد:  تصریــح  یازدهــم  دولــت  رییــس 
ــت  ــه دس ــت ها ب ــزرگ صهیونیس ــات ب ــم جنای بگذاری
ــطین  ــوم فلس ــردم مظل ــود و م ــپرده ش ــی س فراموش
و کاشــانه  خانــه  از  اســت  ســال   70 حــدود  کــه 
ــدی ــأس و ناامی ــاس ی ــد، احس ــده ان ــود آواره ش  خ
ــا در روز  ــه م ــدای هم ــرد: ص ــد ک ــی تأکی  کنند.روحان
قــدس صــدای وحــدت مســلمانان و حمایــت از مــردم 

ــود. آواره فلســطین خواهــد ب
وی خاطرنشــان کــرد: مــردم مســلمان جهــان مســیر 
حمایــت از مــردم مظلــوم فلســطین کــه همانــا مســیر 
جهــاد و ایســتادگی بــرای آزادی قــدس شــریف اســت 

را بــا قــوت ادامــه خواهنــد داد.

رییس جمهوری با فراخواندن ملت ایران به حضور گسترده در مراسم روز جهانی قدس:

صدای همه ما در روز قدس، صدای وحدت و حمایت از ملت فلسطین است

ضمــن  فلســطین  ملــت  از  دفــاع  جمعیــت 
رشــادت های  خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت 
مــردم  عمــوم  از  صهیونیســتی،  ضــد  مقاومیــن 
ــود  ــرم خ ــورِ گ ــا حض ــا ب ــد ت ــوت می کن ــران دع ای
در راهپیمایــی روز قــدس، شــکوه، اقتــدار و اراده 
ــش  ــه نمای ــی ب ــودن راه تعال ــت را در پیم ــت ام  ثاب

بگذارند. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، جمعیــت دفــاع از ملــت 
ــور و  ــت غی ــه ای از مل ــدور اطاعی ــا ص ــطین ب فلس
ــا  ــت ب ــامی خواس ــران اس ــه ای ــه در صحن همیش
توجــه بــه تحــوالت منطقــه و تــاش نظام ســلطه در 
متاشــی کــردن دنیــای اســام از طریق جنــگ های 
نیابتــی و بــه فراموشــی ســپردن مســئله فلســطین 
و قبلــه اول مســلمانان جهــان در راهپیمایــی روز 
ــته ــعور داش ــور و ش ــوری پرش ــال حض ــدس امس  ق

 باشند.
ــردم  ــت م ــن جمعی ــی ای ــط عموم ــل از رواب ــه نق  ب

ــر  ــه شــرح زی ــن فراخــوان ب ــن ای ــی مت ــاد ایران نه
اســت:

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 روز قدس، روز اسام است.

 روز قــدس، روز نمایــش اقتــدار امــت اســام 
اســت.

ــق  ــرای خل ــت ب ــت اس ــیج ام ــدس، روز بس  روز ق
ــم. ــغال صهیونیس ــطین از اش ــی فلس ــه رهای حماس

 روز قــدس، روز شکســت هیمنــه صهیونیســم و 
ــت. ــی اس ــتکبار جهان اس

 روز قدس، روز فلســطین است.
امتــش  امــام  خداســت کــه  روز  قــدس،  روز   
گرامــی  فرمــود  خدایــش  و  خوانــد  هللا  یــوم 
 بداریــم روز هــای خدایــی را »وذکــر هــم بایــام 

هللا.«
 حمایــت از فلســطین و برائــت از صهیونیســم و 
ــا  ــت. ت ــی اس ــتمر و همگان ــی مس ــرائیل تکلیف اس

ــاد  ــی فس ــا موجودیت ــت و ت ــغال اس ــطین اش فلس
ــا  ــت و ت ــرائیل اس ــام اس ــه ن ــرطانی ب ــز و س انگی
فلســطین آزاد نشــده، خالــی کــردن صحنــه حمایــت 
از فلســطین و مخالفــت بــا اســرائیل جایــز نیســت.

ضمــن  فلســطین  ملــت  از  دفــاع  جمعیــت   
هــای  رشــادت  خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت 
مقاومــان ضــد صهیونیســتی، از عمــوم مــردم ایــران 
ــه  ــاْن همیش ــورِ چون ــا حض ــا ب ــد ت ــی کن ــوت م دع
گــرم خــود، در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس، 
ــودن  ــت را در پیم ــت ام ــدار و اراده ثاب ــکوه، اقت ش
ــد،  ــی تردی ــه ب ــد ک ــش بگذارن ــه نمای ــی ب راه تعال
وحــدت امــت، بــرای رهایــی فلســطین، کلیــد 
ــر روی امــت ــرج، ب ــای ف ــود گشــودِن در ه ــز آل  رم

 است.
ــادف  ــاه، مص ــر م ــه 11 تی ــت روز جمع ــاد ام  معی
هجــری   1437 رمضــان  پنجــم  و  بیســت   بــا 

قمری.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، رســول زرگرپــور ضمــن اعــام 
ــا ملــت مظلــوم فلســطین و اظهــار انزجــار از  همبســتگی ب
ــی ،  ــردم انقاب ــاد م ــتی، از آح ــم صهیونیس ــات رژی اقدام
والیتمــدار و همیشــه در صحنــه ی اســتان اصفهــان دعــوت 
ــد. ــی قــدس حضــور یابن کــرد کــه در راهپیمایــی روز جهان

 متن پیام بدین شرح می باشد:
 بسمه تعالی

ــدار جــز  ــد غافــل مپن  و خــدا را از آنچــه ســتمکاران میکنن
ــر  ــه تاخی ــراى روزى ب ــان را ب ــر[ آن ــه ]کیف ــت ک ــن نیس ای

ــدازد میان
 که چشمها در آن خیره مى شود .
 )سوره مبارکه ابراهیم – آیه 42(

 درود بــر قــدس و بــر مســجد االقصــی، درود بــر ملتهــای 
بپاخاســته در مقابــل اســرائیل جنایتــکار

 حضرت امام خمینی)ره(
 روز جهانــی قــدس، روز فریــاد انزجــار و نمــاد آزادی خواهی 
ــه  ــت؛ روزی ک ــتضعف دنیاس ــردم مس ــتیزی م ــم س و ظل
مشــت هــای وحــدت و یکپارچگــی بــه همدیگــر گــره 
ــان  ــر جه ــرتا س ــی در س ــوف میلیون ــد و در صف ــی خورن م
ــی  ــرود م ــم اشــغالگر ف ــی رژی ــره پوشــالی و جعل ــر پیک ب
آینــد و روزی اســت کــه هرســاله بــا هوشــمندی حکیمانــه 

ــدت و  ــه روز وح ــل )ره( ب ــام راح ــی ام ــی اله و دور اندیش
ــدس  ــت از ق ــان در حمای ــلمان جه ــل مس ــتگی مل همبس

ــده اســت. ــدل گردی شــریف ب
ــی فــرا مــی رســد کــه  ــی قــدس امســال در حال  روز جهان
شــرایط حســاس منطقــه ای و جنایــات شــبانه روزی 
ــری و عوامــل اســتکبار وصهیونیســم  گروهــک هــای تکفی
ــل در ســرزمین هــای اســامی بیــش از پیــش  ــن المل بی
نمایــان گردیــده اســت و ایجــاب مــی کنــد کــه امســال نیــز 
ــه  ــر وظیف ــار دیگ ــران اســامی ب ــن ای امــت روزه دار و موم
ــان  ــتمگران و زورگوی ــر س ــود را در براب ــی خ ــی و ایمان دین

عالــم فریــاد زننــد و هماننــد گذشــته بــه فریادهــای ‘َهــل 
ِمــن ناصــر َینُصرنــی’ مــردم مظلــوم فلســطین لبیــک 
ــتیزی  ــه ظلم س ــتن روحی ــتای زنده نگهداش ــه و در راس گفت
ــل اســتکبار  ــان در مقاب ــران و جه ــردم ای ــری م و ظلم ناپذی
و اســتبداد در راهپیمایــی عظیــم روز جهانــی قــدس شــرکت 
ــان  ــا بنی ــدد ب ــاق مج ــد و میث ــد عه ــن تجدی ــرده و ضم ک
گــذار جمهــوری اســامی ایــران حضــرت امــام خمینــی )ره( 
و لبیــک بــه نــدای خلــف صالحــش مقــام معظــم رهبــری 
حضــرت آیــت هللا العظمــی امــام خامنــه ای)مدظلــه 
ــا نشــان دادن عــزم و اراده خویــش در حمایــت  العالــی( ب
از آرمــان رهایــی قــدس شــریف، بــرگ زریــن دیگــری را در 

ــد. ــادگار بگذارن ــه ی ــخ انقــاب اســامی ب تاری
ــوم  ــت مظل ــا مل ــتگی ب ــام همبس ــن اع ــب ضم  اینجان
فلســطین و اظهــار انزجــار از اقدامــات رژیــم صهیونیســتی، 
ــه  ــه در صحن ــدار و همیش ــی ، والیتم ــردم انقاب ــاد م از آح
ــرکت در  ــا ش ــه ب ــم ک ــی کن ــوت م ــان دع ــتان اصفه ی اس
ــردم  ــت از م ــن حمای ــدس ضم ــی ق ــی روز جهان راهپیمای
مظلــوم فلســطین وبرائــت از رژیــم اشــغالگر قــدس 
ــلمانان  ــایر مس ــا س ــگام ب ــی هم ــتکبار جهان ــادی اس وای
ــد ــامی را پدی ــت اس ــدت ام ــری از وح ــور دیگ ــان، تبل  جه

 آورند .

جــان کــری بــا بیــان اینکــه داعــش دشــمن مشــترک آمریــکا و ایــران 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــراق ب ــی را در ع ــاران ایران ــور مستش ــت حض اس

ــد دانســت. گــروه تروریســتی مفی
بــه گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـــوز، وب ســایت شــبکه ســی 
ــکا در  ــه آمری ــور خارج ــر ام ــای وزی ــت ه ــه صحب ــی ب ان ان در گزارش
فســتیوال ایــده هــای آســپن مبنــی بــر مفیــد بــودن ایــران در مبــارزه 
علیــه داعــش پرداخــت و نوشــت: جــان کــری بــا بیــان اینکــه داعــش 
دشــمن مشــترک آمریــکا و ایــران اســت حضور مستشــاران ایرانــی را در 

عــراق بــرای مبــارزه بــا ایــن گــروه تروریســتی مفیــد دانســت.
ــد  ــی دان ــد هرکســی م ــت: ببینی ــوال گف ــن س ــه ای ــخ ب ــری در پاس ک
ــن  ــر روی ای ــم و در حــال کار ب ــی داری ــش های ــران چال ــا ای ــا ب ــه م ک
چالــش هــا هســتیم. امــا بــا ایــن وجــود مــی توانــم بــه شــما بگویــم 
کــه حضــور ایــران در عــراق در بخــش هــای ویــژه ای مفیــد بــوده و آنهــا 
بــه وضــوح بــر روی داعــش متمرکــز شــده انــد و مــا حقیقتــا در ایــن 

مــورد منافــع مشــترک داریــم.
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در ادامــه عنــوان داشــت کــه اکنــون وی و 
»محمــد جــواد ظریــف« همتــای ایرانیــش، مــی تواننــد راحتــر بحــران 
ــا یکدیگــر در  ــی را حــل کــرده و بصــورت مســتقیم ب هــای بیــن الملل

ارتبــاط باشــند.
پیــش از کــری، »برنــت مــک گــورک« فرســتاده ویــژه آمریــکا در امــر 
مبــارزه بــا داعــش، نیــز گفتــه بــود کــه نیروهــای دواطلــب عراقــی در 
امــر مبــارزه بــا داعــش کــه گفتــه مــی شــود از ســوی ایــران حمایــت 

مــی شــوند، در ایــن امــر بســیار مفیــد بــوده انــد.

مرجــع عالیقــدر شــیعیان جهــان تأکیــد کــرد: بــا وجــود 
ــت  ــم اس ــام حاک ــان اس ــروز در جه ــه ام ــرایطی ک ش

ــم.  ــی روز قــدس را پرشــور برگــزار کنی ــد راهپیمای بای
ناصــر  آیــت هللا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
مکارم شــیرازی ســحرگاه دیــروز در مراســم احیــای 
ــه  ــا اشــاره ب ــم)ع( ب ــام کاظ ــدر در مدرســه ام شــب ق
روز قــدس اظهــار کــرد: بــا وجــود شــرایطی کــه امــروز 
ــی روز  ــد راهپیمای ــت، بای ــم اس ــام حاک ــان اس در جه
ــه  ــا قضی ــوان م ــل ج ــا نس ــم ت ــزار کنی ــدس را برگ ق
مســجد االقصــی و اشــغال فلســطین را بداننــد. مســجد 
ــه مســلمانان اســت و ان شــاء  االقصــی نخســتین قبل
هللا روزی ایــن مــکان از دســت صهیونیســت ها آزاد 

ــد. ــد ش خواه
ــر  ــه داد: اگ ــم ادام ــه ق ــوزه علمی ــته ح ــتاد برجس  اس
ــد  ــاری نمی ش ــام آبی ــال اس ــود، نه ــی)ع( نب ــام عل ام
ــی)ع(  ــام عل ــن ام ــا همی ــت، ام ــر نمی نشس ــه ثم و ب
پــس از شــهادتش کارش بــه جایــی رســید کــه پیکرش 
شــبانه دفــن شــد و قبــرش پنهــان گشــت تــا خــوارج 
بــه قبــر ایشــان تعــرض نکنــد. قبــر امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــم  ــود و ایشــان ک ــان ب ــام صــادق)ع( پنه ــان ام ــا زم ت
ــن)ع( آگاه  ــر امیرالمؤمنی ــکان قب ــیعیان را از م ــم ش ک

ــر امــام علــی)ع( آشــکار شــد. ــد و قب کردن
ــارون  ــد ه ــه می گوین ــت ک ــتانی اس ــزود: داس  وی اف

ــت،  ــه ســمت صحــرای نجــف رف ــرای شــکار ب روزی ب
او بازهــای شــکاری خــود را بــرای شــکار پــرواز داد، امــا 
ــاالی تپــه ای متوقــف  ــر ب ــار ب ایــن پرنــدگان چندیــن ب
می شــدند کــه ایــن مســاله باعــث تعجــب هــارون شــد، 
او یکــی از اهالــی آن منطقــه پرســید کــه راز ایــن مــکان 
چیســت، او هــم گفــت کــه پاییــن ایــن تپــه قبــر امــام 

علــی)ع( اســت.
مقــام  بــه  اشــاره  بــا  شــیرازی  مــکارم  آیــت هللا   
بنی امیه هــا  و  هارون هــا  گفــت:  امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــرف  ــف اش ــهر نج ــون در ش ــا اکن ــد، ام ــد و مردن رفتن
ــی اســت، آن  ــن)ع( غوغای ــر امیرالمؤمنی ــراف قب در اط
کــه بــرای خــدا اســت، می مانــد و آن کــه بــرای هــوای 

ــی رود ــت، م ــس اس نف

استاندار اصفهان:

روز جهانی قدس تبلور وحدت اسالمی است
جان کری:

ایران در مبارزه با داعش مفید بوده است

دعوت آیت هللا مکارم شیرازی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

فراخوان جمعیت دفاع از ملت فلسطین برای گرامیداشت روز جهانی قدس
باید از رژیم صهیونیستی برائت کرد

حتما بخوانید!
ایران در مبارزه با داعش مفید بوده... پنجشنبه 10 تیر ماه  21395

ـــمـــاره 191 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

گهی تجدید مزایده عمومی شماره 43/95/1/م آ

اداره کل راه آهن اصفهان

گذاری مورد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی   به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید. اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به وا
ح در سالن مسافری ایستگاه راه آهن اصفهان گذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطر 1-موضوع مزایده: وا

گهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی   برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی   است. کانون آ توضیح: داشتن مجوز 
2-مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 22/000/000 ریال

ــانی:  ــه نش ــی ب کتب ــه  ــی نام ــتن معرف ــت داش ــا در دس خ 95/04/15 ب ــور ــنبه م ــه ش ــاعت 12 روز س ــا س ــر ت کث ــناد : حدا ــت اس ــل دریاف ــت و مح 3-مهل
اصفهــان - جــاده شــیراز - بعــد از ترمینــال صفــه - ایســتگاه  راه آهــن - امــور قراردادهــا 

خ 95/04/29 به نشانی: دبیرخانه امور اداری  کثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مور 4-مهلت و محل تحویل پیشنهاد : حدا
5-زمان بازدید : از تاریخ 95/04/10 تا تاریخ 95/04/15 از ساعت 9 الی 11 

خ 95/04/30 به نشانی : دفتر مدیریت  6-زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مور
7-هزینه اسناد مزایده : 300/000 ریال 

 http://iets.mporg.ir 6-دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گهی و کارشناسی رسمی  دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد. 7-هزینه های چاپ و نشر دو نوبت آ

نوبت اول



 گلریزان فوالد مبارکه 
برای آزادی زندانیان

ــاری  ــرکای تج ــان و ش ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــام و  ــه اطع ــان و در هفت ــارک رمض ــاه مب ــود در م خ
ــال کمــک  ــارد ری ــغ 20 میلی ــا اختصــاص مبل اکــرام ب
ــات  ــان، مقدم ــتان اصفه ــه اس ــتاد دی ــه س ــدی ب نق
آزادی تعــدادی از زندانیــان جرائــم غیــر عمــد را رقــم 
زدنــد تــا بــه آغــوش گــرم خانواده هایشــان بازگردنــد. 
ــبحانی  ــرام س ــر به ــن، دکت ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــی از  ــن قدردان ــه ضم ــرکت فوالدمبارک ــل ش مدیرعام
تالشــهای ســتاد دیــه در پیگیــری آزادی زندانیــان 
جرائــم غیــر عمــد اظهــار داشــت: شــرکت فوالدمبارکــه 
ــه  ــی ک ــان و در ایام ــارک رمض ــاه مب ــال در م ــر س ه
مصــادف هســت بــا والدت کریــم اهــل بیــت مراســمی 
را تحــت عنــوان مراســم گلریــزان برگــزار می کنــد و بــا 
همراهــی شــرکتهای طــرف قــرارداد اعــم از مشــتریان، 
و  مــواد  و  تجهیــزات  فروشــندگان  و  پیمانــکاران 
ــد.  ــرکت می کن ــندانه ش ــن کار خداپس ــات در ای قطع
ســبحانی افــزود: همــه در ایــن کار خیــر شــریک 
ــته  ــه ناخواس ــه ب ــخاصی ک ــتی اش ــه راس ــتیم. ب هس
ــواده  ــم خان ــود و ه ــم خ ــده اند ه ــدان ش ــار زن گرفت
ــقات  ــه مش ــه ای ک ــده اند. در جامع ــیر ش ــان اس ایش
زندگــی و فشــار اقتصــادی بیــش از پیــش خودنمایــی 
ــه مراتــب  ــواده ایــن زندانیــان شــرایط ب می کنــد، خان
ســخت تری نســبت بــه خــود زندانــی دارنــد و وقتــی 
می شــود  زندانــی  یــک  حتــی  آزادی  از  صحبــت 
ــل قیــاس نیســت.  ــات قاب ــا مادی اجــر ایــن اقــدام ب
مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه شــرایط 
ــال  ــه س ــم ک ــه میدانی ــت: هم ــه گف ــادی جامع اقتص
گذشــته شــرکای تجــاری فوالدمبارکــه در شــرایط 
ــان را هــم  ــن اطمین ــا ای ــد ام ــه ســر برده ان ســختی ب
دارم کــه در ایــن حرکــت خداپســندانه بــه خوبــی 
همراهــی خواهنــد کــرد چراکــه بــر ایــن بــاور هســتیم 
کمــک در همیــن شــرایط ســخت لــذت بخــش اســت. 
ایــن اقــدام بــرای صنعتگــران افتخــار مضاعــف اســت 
چراکــه عــالوه بــر ایجــاد اشــتغال بــرای جوانان کشــور 
و جلوگیــری از رواج فســاد و بیــکاری و نــا امنــی، 
از ایــن طریــق هــم بــه جامعــه کمــک می کننــد. 
فوالدمبارکــه  گلریــزان  در  شــد:  یــادآور  ســبحانی 
امســال هــم بــه روش ســالهای گذشــته مراســم 
ــزان  ــن عزی ــه ای ــه هم ــا مشــارکتی ک ــزار شــد و ب برگ
داشــتند مبلغــی جمــع آوری شــد تــا بتوانیــم تعــدادی 
از زندانیــان، از ایــن محــل آزاد شــوند. مدیرعامــل 
فوالدمبارکــه تصریــح کــرد: حرکتــی کــه در فوالدمبارکــه 
تاکنــون انجــام شــده، در کشــور الگــو بــوده و شــاهد 
ــزرگ و شــهرهای دیگــر  ــع ب آن هســتیم کــه در صنای
ــرداری از فوالدمبارکــه ایــن  ــه تبعیــت و الگــو ب هــم ب
ــم  ــود و امیدواری ــام می ش ــاله انج ــه س ــت هم حرک
بــا مشــارکت عمومــی همــه شــرکتها و افــراد در 
ــته  ــه ناخواس ــی ک ــع گرفتاری های ــم، در رف ــن مراس ای
ــش  ــادی پی ــرایط اقتص ــل ش ــه دلی ــردم ب ــرای م ب
ــود.  ــترده تر ش ــیار گس ــک بس ــن کم ــاد ای ــده، ابع آم
ــه همــت  ایــن گــزارش حاکــی اســت، ایــن جشــن ب
روابــط عمومــی فوالدمبارکــه، بــا همــکاری ســتاد دیــه 
ــا حضــور رییــس کل دادگســتری اســتان  اســتان و ب
ــرکل  ــور، مدی ــه کش ــتاد دی ــل س ــان، مدیرعام اصفه
زندانهــای اســتان اصفهــان، مدیــر عامــل، مشــاورین، 
ــی  ــه و جمع ــرکت فوالدمبارک ــران ش ــن و مدی معاونی
همــکار  شــرکای  نماینــدگان  و  عامــل  مدیــران  از 
تجــاری فوالدمبارکــه در محــل مجموعــه فرهنگــی بــاغ 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــردوس فوالدمبارک ف

 برنامه های دانشگاه پیام نور 
مطابق با اقتصاد مقاومتی

کرمــان  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  رییــس 
مطابــق  نــور  پیــام  دانشــگاه  برنامه هــای  گفــت: 
اســت.  مقاومتــی  اقتصــاد  اســتانداردهای  بــا 
بــا  دیــدار  در  خامکانــی«  امیــری  دکتر«حســین 
مســووالن دانشــگاه پیــام نــور اســتان کرمــان افــزود: 
ــای  ــت در بخش ه ــد کیفی ــور در بع ــام ن ــگاه پی دانش
مختلــف دانشــگاه خوبــی اســت و بــا هزینــه ای 
ــان  ــد. وی بی ــی می ده ــات آموزش ــه خدم ــم، ارائ ک
ــی  ــه قبول ــگاه همیش ــن دانش ــجویان ای ــرد: دانش ک
کارشناســی ارشــد خوبــی در دانشــگاه دولتــی دارنــد و 
چنیــن دانشــگاهی را مجلــس و دولــت بایــد حمایــت 
ــد و کوهبنــان در مجلــس تصریــح  کنــد. نماینــده زرن
کــرد: دانشــگاه پیــام نــور اســتان کرمــان نیــز توســعه 
بســیار خوبــی داشــته و در تمامــی نقــاط اســتان 

ــت. ــرده اس ــه ک ریش

کاهش صادرات و واردات استان یزد 
در سالجاری

ــزان صــادرات و  ــزد از کاهــش می ــر کل گمــرک ی مدی
واردات اســتان طــی ســه ماهــه اول ســال جــاری خبر 
ــتان  ــرد: واردات اس ــالم ک ــری« اع ــن یاس داد. »حس
ــاظ ارزش  ــه لح ــاری ب ــال ج ــاه اول س ــه م ــی س ط
ــه لحــاظ وزن نیــز 26 درصــد کاهــش  37 درصــد و ب
نســبت بــه مــدت مشــابه داشــته اســت. وی افــزود: 
عمــده کاالهــای وارداتــی اســتان در ایــن مــدت را مواد 
اولیــه و لــوازم و قطعــات یدکــی بــرای کارخانجــات و 
واحدهــای صنعتــی ذکــر کــرد و گفــت: بیشــترین ایــن 
واردات مربــوط بــه کشــورهای چیــن، ایتالیــا و ترکیــه 
ــا صــادرات اســتان  ــوده اســت. یاســری در رابطــه ب ب
نیــز خاطرنشــان کــرد: صــادرات اســتان در ســه ماهــه 
ــی  ــد ول ــاظ ارزش 23 درص ــه لح ــز ب ــال نی اول امس
ــه مــدت مشــابه  ــه لحــاظ وزن دو درصــد نســبت ب ب
وی  اســت.  داده  نشــان  ســال گذشــت کاهــش 
ــدت را  ــن م ــی اســتان در ای ــالم صادارت بیشــترین اق
ــرد  ــر ک ــا ذک ــون و هیدروکربن ه کاشــی، شیشــه، نایل
ــی اســتان  ــالم صادارت ــت: کشــورهای مقصــد اق و گف
در ســه ماهــه اول امســال بیشــتر کشــورهای عــراق، 

ــد. ــه بوده ان ــتان و ترکی ــتان، افغانس پاکس

اخبار کوتاه

در فاصلــه کمتــر از یــک مــاه از کاهــش 
سرویس اقتصاد
دامون رشیدزاده

ســود ســپرده بانکــی نهایــت مقاومــت 
بانک هــا در عــدم کاهــش ســود تســهیالت شکســت و 
ــش  ــد کاه ــه 18 درص ــدی ب ــهیالت 22 درص ــود تس س
ــل روی  ــی حداق ــبکه بانک ــا ش ــن روزه ــرد. ای ــدا ک پی
و  نمی کنــد  تجربــه  را  ســرکش  ســودهای  کاغــذ، 
به تدریــج بــا رونــد نزولــی نــرخ تــورم و رســیدن بــه مــرز 
تک رقمــی از میــزان ســودهای بانکــی اعــم تســهیالت و 
ــرخ  ــاس ن ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــته ش ــپرده کاس س
ســود تســهیالت و ســپرده کــه تــا ســال 13۹2 و در زمــان 
تــورم حــدود 3۵ درصــدی بــه بیــش از 30 درصــد هــم 
ــه  ــد کاهش یافت ــا 1۵ درص ــن 10 ت ــون بی ــید، اکن می رس
ــرات  ــن تغیی ــی اســت کــه در آخری ــن در حال اســت. ای
ایجادشــده در ســود بانکــی، در حــدود یــک مــاه اخیــر 
بعــد از تشــکیل جلســات بیــن مدیــران عامــل بانک هــا 
ــورد  ــدا در م ــزی، ابت ــک مرک ــی بان ــا هماهنگ ــه ب و البت
کاهــش ســود ســپرده توافقاتــی انجــام شــد و در ادامــه 
شــورای پــول و اعتبــار بــه کاهــش نــرخ ســود تســهیالت 

رأی داد.
  کاهش سود سپرده

ــه 1۵  ــاالنه از 18 ب ــپرده س ــود س ــاس، س ــن اس ــر ای ب
ــرا  ــی اج ــبکه بانک ــاه در ش ــید و از اول تیرم ــد رس درص
شــد. امــا بانک هــا باوجــود توافــق بــرای کاهــش 
ــاره تســهیالت تصمیــم نگرفتنــد کــه  ســود ســپرده، درب
ــا انتقــادات بســیاری همــراه شــد.  ــه ایــن اقــدام ب البت
بااین حــال یــک هفتــه از اعــالم موضــع رئیــس کل 
بانــک مرکــزی نگذشــته بــود کــه شــورای پــول و اعتبــار 

بــرای کاهــش نــرخ ســود تســهیالت اقــدام کرد. ســیف، 
گفتــه بــود کــه اگــر بانک هــا بــرای کاهــش ســود 
ــزی  ــک مرک ــم بان ــور حت ــوند به ط ــهیالت وارد نش تس

ــد داد. ــر خواه ــی را تغیی ــود قبل ــقف س س
 کاهش 4 درصدی سود تسهیالت

ــار  ــول و اعتب ــن، جلســه روز سه شــنبه شــورای پ بنابرای

ــده  ــی برگزارش ــود بانک ــی س ــرای بررس ــژه ب ــور وی به ط
ــش  ــرای کاه ــا ب ــق بانک ه ــد تواف ــن تأیی ــا ضم و اعض
ــهیالت  ــود تس ــرخ س ــر ن ــه تغیی ــپرده ب ــود س ــرخ س ن
بانکــی رأی دادنــد. بــر اســاس مصوبــات شــورای پــول 
و اعتبــار، ســود تســهیالت از حــدود 22 درصــد مصــوب 
ــه  ــا کاهــش چهاردرصــدی ب ــل ب ــاه ســال قب در بهمن م

18 درصــد رســید. ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ ســود 
تســهیالت تــا حــدود دو ســال گذشــته بــه بیــش از 30 
درصــد هــم در شــبکه بانکــی رســیده و البتــه هنــوز هــم 
ــاص وام  ــرایط خ ــاس ش ــر اس ــا و ب ــی بانک ه در برخ
پرداختــی تــا 2۵ یــا 27 درصــد نیــز پرداخــت می شــود. 
همچنیــن در مــوردی دیگــر نــرخ ســود تســهیالت بانــک 
کشــاورزی نیــز کــم شــد، به طوری کــه بــرای تســهیالت 
ســرمایه گذاری 1۵ درصــد و بــرای ســایر تســهیالت 

ــت. ــده اس ــد تعیین ش ــادل 18 درص مع
 وام های مسکن

موردتوجــه  دیگــری کــه همــواره  نــرخ ســود  امــا 
متقاضیــان تســهیالت بانکــی قــرار دارد، ســود وام هــای 
ــار در ایــن  مســکن اســت و گرچــه شــورای پــول و اعتب
رابطــه مصوبــه ای نداشــت، ولــی اخیــرًا و بعــد از کاهــش 
نــرخ ســود ســپرده بــه 1۵ درصــد، بانــک مســکن میــزان 
ســود در صنــدوق پس انــداز یکــم )خانــه اولی هــا( 
را کاهــش داده و از 13 بــه 11 درصــد رســانده بــود. 
ــهیالت  ــود تس ــرخ س ــه ن ــی رود ک ــار م ــال انتظ بااین ح
مســکن از طریــق خریــد اوراق نیــز کــه حــدود 17 درصــد 
اســت نیــز هم زمــان بــا کاهــش ســود تســهیالت، 
ــد. ســودهای کاهش یافتــه تســهیالت  کاهــش پیــدا کن
بانکــی نیــز در شــرایطی از 16 تیرمــاه و بــه فاصلــه حــدود 
16 روزه از تغییــر ســود ســپرده بــه اجــرا درخواهــد آمــد 
کــه اکنــون فاصلــه بیــن دو ســود وام ســپرده بــه حــدود 
ســه درصــد می رســد. درعین حــال کــه ســود تســهیالت 
بیــش از 8 درصــد و ســپرده پنــج درصــد بــا تــورم 

ــه دارد. ــدی فاصل ــدود ۹ درص ــی ح تک رقم

کیمیای وطن بررسی کرد

شاخ سود تسهیالت هم شکست
 سود تسهیالت از 22 درصد به 18 درصد کاهش پیدا کرد

هــم اکنــون شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه احتمــال ریــزش 
ناگهانــی اشــتغال در 8 اســتان کشــور بــه مراتــب نســبت به 
ســایر مناطــق محتمل تــر اســت و در حالــی کــه در اســتان 
لرســتان یــک پنجــم کل بــازار کار )21.7 درصــد( در خطــر 

ریــزش و نابــودی قــرار دارد، اســتان بوشــهر 
ــر از  ــازار کار 6.3 براب ــداری ب ــاظ پای ــه لح ب
لرســتان بهتــر بــوده و تنهــا 3.۴ درصــد 
ــود دارد و  ــص وج ــورت ناق ــه ص ــاغل ب مش
مابقــی از شــرایط مناســبی برخــوردار اســت. 
ــف اشــتغال ناقــص  ــق تعری کارشناســان طب
ــه  ــت ک ــتغال اس ــی از اش ــد نوع ــه می گوی ک
فــرد امــکان فعالیــت بــه میــزان ۴۴ ســاعت 

در هفتــه )میــزان اســتاندارد( را نــدارد و بــه دلیــل شــرایط 
ــل  ــد کام ــا درآم ــتغال ب ــوع اش ــن ن ــازار و ...، ای ــگاه و ب بن
همــراه نیســت و شــاغالن امــکان تأمیــن مخــارج خــود را 
ــرایطی  ــال در ش ــت. ح ــد داش ــص نخواهن ــتغال ناق در اش
کــه افــراد بــا ســاعات کار کامــل، دارای مشــکالت و مســائل 
متعــدد معیشــتی هســتند، افــراد دارای اشــتغال ناقــص و 

درآمــد پاییــن قطعــًا تــوان تأمیــن مخــارج خــود را ندارنــد. 
بــه صــورت کلــی تــا پایــان ســال ۹۴ کــه آخریــن گــزارش 
ــون و  ــوده، 2 میلی ــازار کار ب ــران از ب ــار ای ــز آم ــمی مرک رس
۵00 هــزار نفــر در کل کشــور دارای اشــتغال ناقــص بوده انــد 
ــتان های  ــا در اس ــداد آنه ــترین تع ــه بیش ک
اصفهــان بــا 16.۵ درصــد، ایــالم 1۵.۴ درصــد، 
خراســان شــمالی 20.۵ درصــد، فــارس 1۵.8 
درصــد، کرمانشــاه 1۵.2 درصــد، کهگیلویــه 
 20.6 درصــد، گلســتان  بویراحمــد 1۴.7  و 
درصــد   21.7 بــا  نیــز  لرســتان  و  درصــد 
ــاد  ــتان های ی ــر اس ــان دیگ ــه بی ــد. ب بوده ان
شــده دارای ضعیف تریــن بــازار کار کشــور 
بــوده و بیشــترین تعــداد افــراد دارای اشــتغال در معــرض 
ــودی در ایــن مناطــق ســاکن هســتند. در عیــن حــال،  ناب
ــار  ــص در کن ــتغال ناق ــد، اش ــا ۴.7 درص ــرز ب ــتان الب اس
ــمنان 6.۵  ــد، س ــران ۴.8 درص ــد، ته ــا 3.۴ درص ــهر ب بوش
درصــد و هرمــزگان بــا ۵.۵ درصــد؛ پایدارتریــن مشــاغل کل 

ــد. مهــر ــازار کار کشــور را در خــود جــای داده ان ب

۲.۵ میلیون نفر در مرز بیکاری

اصفهان در صدر لیست اشتغال ناقص در کشور
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی گفــت: قیمــت 
خودروهــای داخلــی و وارداتــی در ایــران بــدون توجــه بــه ســطح 
درآمــد مــردم، 2.۵ برابــر قیمــت جهانــی ایــن محصوالت اســت. 
علــی خاکســاری اظهــار کــرد:  بــا مقایســه ســطح درآمــدی مردم 

در ایــران و جهــان نیــز، قیمــت خــودرو در ایــران 
1۵ برابــر قیمت هــای جهانــی اســت. وی بــا بیــان 
ــوق  ــا حق ــادا ب ــاده در کان ــر س ــک کارگ ــه ی اینک
1۴ مــاه خــود می توانــد یــک تویوتــا کمــری 2۵ 
ــرد:  ــد، خاطرنشــان ک ــداری کن ــزار دالری خری ه
امــا یــک کارگــر ســاده در ایــران بایــد حقــوق 200 
مــاه خــود را بــرای خریــد ایــن خــودرو پرداخــت 
کنــد. ایــن کارشــناس صنعت خــودرو ادامــه داد: 

دلیــل ایــن وضعیــت و بــاال بــودن سرســام آور قیمــت خــودرو در 
ایــران نیــز انحصــاری اســت کــه در بــازار خــودروی ایــران وجــود 
ــت گذاری  ــورای سیاس ــون ش ــوولی همچ ــای مس دارد و نهاده
ــران  ــزود: ای ــد. وی اف ــت می کنن ــن انحصــار حمای خــودرو از ای
خــودرو، ســایپا و قطعه ســازان وابســته بــه ایــن شــرکتها عضــو 
شــورای سیاســت گذاری خــودرو هســتند و طبیعتــًا تصمیماتــی 

ــع  ــه نف ــه ب ــردم بلک ــع م ــه نف ــه ب ــرد ن ــورا می گی ــن ش ــه ای ک
ــا  ــاری ب ــت. خاکس ــته اس ــازان وابس ــازان و قطعه س خودروس
ــای  ــر مبن ــران ب ــان اینکــه قیمــت خودروهــای وارداتــی در ای بی
ــح  ــن می شــود، تصری ــی تعیی ــاالی خودروهــای داخل قیمــت ب
کــرد: بــه دلیــل انحصــار بــازار، خودروهــای 
در  جهانــی  قیمــت  برابــر   2.۵ بــه  خارجــی 
ایــران عرضــه می شــوند تــا ایــران خــودرو و 
ســایپا بتواننــد محصــوالت بی کیفیــت خــود 
ــند. وی  ــی بفروش ــاالی فعل ــای ب ــا قیمت ه را ب
ــل  ــه دلی ــایپا ب ــودرو و س ــران خ ــه داد: ای ادام
نفــوذی کــه در شــورای سیاســت گذاری خــودرو 
بــا  وارداتــی  دارنــد نمی گذارنــد خودروهــای 
ــرا در  ــران عرضــه شــود زی ــی در ای ــه و واقع ــای عادالن قیمت ه
آن صــورت مجبــور بــه کاهــش 100 درصــدی قیمــت محصــوالت 
ــرای اصــالح ایــن  ــود. وی خاطرنشــان کــرد: ب ــد ب خــود خواهن
وضعیــت بایــد ترکیــب شــورای سیاســت گذاری خــودرو اصــالح 
ــورا  ــن ش ــای ای ــب اعض ــازان از ترکی ــازان و قطعه س و خودروس

خــارج شــوند. ربیــع

ــا بیــان اینکــه جامعــه کارگــری از  ــی ب ــه کارگــران قــراردادی و پیمان رییــس اتحادی
انتشــار فیش هــای حقوقــی نجومــی جریحــه دار شــده اســت، تاکیــد کــرد: سیســتم 
ــر فیش هــای حقوقــی غیــر  ــرای کنتــرل و نظــارت ب ویــژه بازرســی و حسابرســی ب
متعــارف و نجومــی بایــد ایجــاد شــود. فتــح هللا بیــات اظهــار کــرد: در هــر ســازمان و 
ارگان و موسســه ای بایــد قانــون و چارچوبــی واحــد بــرای کارگــر و کارمنــد، رییــس و 
ــا طبــق آن پرداختی هــا و دریافتی هــا مشــخص  مدیرعامــل وجــود داشــته باشــد ت
ــه  ــه جامع ــی ک ــت: انتقادات ــود. وی گف ــام ش ــال انج ــان س ــی ها در پای و حسابرس
ــه  ــرا جامع ــت زی ــد بجاس ــی دارن ــی نجوم ــای حقوق ــه فیش ه ــبت ب ــری نس کارگ
کارگــری وجــود چنیــن فیش هایــی را از اســاس غیــر قابــل توجیــه و اجحــاف در حق 
کارگــران می دانــد. بیــات ادامــه داد: اگــر تاکنــون نســبت بــه ایــن قضیــه واکنــش یــا 
اقدامــی صــورت نگرفتــه ضعــف قانــون اســت و متاســفانه رابطــه بــه جــای ضابطــه 
ــن مســاله جــزو مفاســد اداری محســوب  ــی کــه ای ــوده اســت در حال ــا ب حکمفرم
ــد مــورد نظــارت و حسابرســی قــرار بگیــرد. وی اظهــار کــرد: اگــر در  می شــود و بای
ــد اداری و  ــیاری از مفاس ــوی بس ــود جل ــازی ش ــفاف س ــردم ش ــه م ــه ب ــن زمین ای
ــه گفتــه وی در تمــام ســازمان ها، دســتگاه ها،  ســوء اســتفاده ها گرفتــه می شــود. ب
ارگان هــا، مؤسســات و شــرکتها بایــد یــک سیســتم ویــژه بازرســی و حسابرســی برای 
نظــارت بــر پرداخت هــا و دریافت هــا وجــود داشــته باشــد تــا جلــوی ویژه خــواری و 

ــا جدیــت بگیــرد. ســوء اســتفاده ها را ب

ــن  ــورد تعیی ــه نگاشــته شــده در م ــه نام ــا اشــاره ب ــران ب ــاف ای ــاق اصن ــس ات ریی
ســهم اصنــاف از وام 16 هــزار میلیــارد تومانــی بــه منظــور رونــق بخــش تولیــد، گفــت: 
ضمــن ارائــه پیشــنهادات مــورد نظــر در انتظــار پاســخ مکتــوب وزیــر صنعــت، معدن و 
تجــارت هســتیم. علــی فاضلــی بــا اشــاره بــه این کــه تاکنــون هیچ گونــه تســهیالتی 
در اختیــار بنگاه هــای کوچــک و متوســط صنفــی قــرار نگرفتــه اســت، بیــان کــرد: قــرار 
نیســت تنهــا بــه تولیــد توجــه شــود؛ هرچنــد قبــول داریــم کــه تولیــد بــه عنــوان محور 
اقتصــاد مقاومتــی مطــرح اســت، امــا بایــد بپذیریــم اگــر در بخــش خدمــات و بــه 
ویــژه در نظــام فروشــگاهی ســاماندهی درســتی را مدنظــر قــرار ندهیــم، یقینــًا تولیــد 
ــق تولیــد ســاماندهی  ــزار رشــد و رون رشــد نخواهــد کــرد. وی ادامــه داد: یکــی از اب
ــق  ــه همیــن دلیــل رون ــژه نظــام فروشــگاهی اســت و ب ــه وی ــی و ب بخــش خدمات
در بخــش تولیــد و نظــام فــروش بایــد بــه صــورت همزمــان دیــده شــود. رییــس 
ــده  ــوص نادی ــر در خص ــورد نظ ــب م ــه مطال ــان این ک ــا بی ــران ب ــاف ای ــاق اصن ات
ــه منظــور رونــق بخــش  گرفتــن اصنــاف در بخــش وام 16 هــزار میلیــارد تومانــی ب
تولیــد بــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ارائــه شــده اســت، ادامــه داد: در پاســخ 
ایــن مطالبــه عنــوان شــد کــه صنــف و صنعــت بــه صــورت همزمــان در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، امــا مــا تاکیــد داریــم کــه ســقفی بــرای اصنــاف تعییــن و ابــالغ شــود. 
فاضلــی افــزود: پیشــنهادات الزم ارائــه شــده و مــا منتظــر جــواب مکتــوب از طــرف 

وزارتخانــه هســتیم. 

دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع شــیرینی و شــکالت بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت واردات 
ــازار نایــاب شــود، گفــت:  ــا ایــن مــاده اولیــه کارخانجــات در ب شــکر باعــث شــده ت
ایــن تصمیــم بســیاری از کارخانجــات شــکالت و شــیرینی را تعطیــل کــرده اســت. 
ــاًل  ــازار اص ــکر در ب ــای ش ــه و تقاض ــروز عرض ــت: ام ــار داش ــازه ای اظه ــید مغ جمش
مناســب نیســت بــه نحــوی کــه ایــن مــاده اولیــه در بــازار نایــاب شــده اســت. وی بــا 
بیــان ایــن کــه مــا هنــوز در تولیــد شــکر بــه خودکفایــی نرســیده ایم، افــزود: در حــال 
حاضــر کارخانجــات شــکالت و شــیرینی کــه نیــاز شــدیدی بــه شــکر دارنــد بــه مــرز 
ــا وزارت  ــرای حــل ایــن موضــوع نامه نگاری هــای متعــددی ب تعطیلــی رســیده اند. ب
جهــاد کشــاورزی انجــام داده ایــم امــا آنهــا تدبیــری بــرای حــل ایــن موضــوع بــه کار 
نبرده انــد. دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع شــیرینی و شــکالت تصریــح کــرد: بــورس 
نیــز اعــالم کــرده فقــط هفتــه ای 2 هــزار تــن شــکر می توانــد در اختیــار واحدهــای 
ــاز کارخانجــات  ــوان جوابگــوی نی ــه هیــچ عن متقاضــی قــرار دهــد امــا ایــن رقــم ب
نیســت. مغــازه ای تصریــح کــرد: ایــن صنعت حــدود ۵00 تــا 600 میلیــون دالر صادرات 
انجــام مــی داد امــا ایــن موضــوع باعــث شــده تــا در صــادرات نیــز بــا مشــکل مواجــه 
شــویم. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه عمــاًل شــکری در بــازار وجــود نــدارد و اگــر کســی 
بتوانــد آن را پیــدا کنــد بایــد بــا قیمتــی بســیار بــاال خریــداری نمایــد تصریــح کــرد: 
300 تــا 3۵0 کارخانــه فعــال در حــوزه شــکالت و شــیرینی فعــال هســتند کــه اکثــر 

آنهــا در تأمیــن شــکر مــورد نیــاز خــود بــا مشــکل روبــرو هســتند.

 کارگران خواهان شفاف سازی 
حقوق های نجومی شدند

وازهای ایران به استانبول ی پر از سرگیر
واز  ودگاه آتاتــرک شــهر اســتانبول بــار دیگــر بــاز شــد و نخســتین هواپیمــای ایرانــی بــه مقصــد ایــن شــهر پــر پــس از چنــد ســاعت فــر
ــه  ــرک شــهر اســتانبول کــه ب ودگاه آتات ــه فــر یســتی مهاجمــان در ســاعات پایانــی ســه شــنبه شــب ب ور ــه دنبــال حمــات تر کــرد. ب

وازهــای ایرانــی بــه مقصــد ایــن شــهر متوقــف شــده بــود. کشــته و زخمی شــدن بیــش از 150 نفــر انجامیــده، کلیــه پر

در قاب تصویر

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

قیمت خودرو در ایران ۲.۵ برابر جهانی است

 اصناف در انتظار 
تصمیم وزیر

 شکر در بازار
 نایاب شد

اخبار

قائم مقام شهردار نجف آباد خبر داد:

 تبدیل خانه تاریخی نوریان
 به مکتب خانه ای به روز

قائــم مقــام شــهردار نجــف آبــاد گفــت: بــه دنبــال 
ــت  ــازی و مرم ــد، تملک،بازس ــل خری ــام مراح اتم
ــه  ــان، ب ــرد نوری ــه ف ــر ب ــی و منحص ــه تاریخ خان
بــه ایســتگاه  ایــن مجموعــه  زودی کار تجهیــز 
هــای مختلــف علمــی جهــت ایجــاد اولیــن مکتــب 
ــر  ــه نصی ــوان »خواج ــا عن ــهر ب ــد ش ــه جدی خان
الدیــن طوســی« در ایــن محــل آغــاز خواهــد شــد. 
محمــد مغــزی قائــم مقــام شــهردار نجــف آبــاد در 
ــهرداری  ــری ش ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن ــه ب مصاحب
ــا بیــان ایــن مطلــب گفــت:» در طراحــی بخــش  ب
هــای مختلــف ایــن مکتــب خانــه ضمــن اســتفاده 
ــی  ــالش م ــورها، ت ــر کش ــق دیگ ــات موف از تجربی
شــود فضایــی پویــا و مبتکرانــه بــرای دانــش 
ــا 18 ســال فراهــم شــود  آمــوزان گــروه ســنی ۹ ت
تــا ایــن قشــر بــه صــورت گروهــی و یــا همــراه بــا 
خانــواده خــود بتواننــد از زیرســاخت هــای فراهــم 
شــده در ایــن مجموعــه بهــره منــد گردنــد.« مغــزی 
ــرای  ــده ب ــی ش ــزات طراح ــده تجهی ــه عم در ادام
اولیــن مکتــب خانــه علــوم نجــف آبــاد را اپتیــکال 
و غیــر مکانیکــی دانســت و اضافــه کــرد:» همزمــان 
ــش  ــور نمای ــه منظ ــتر الزم ب ــردن بس ــم ک ــا فراه ب
واقعیــات و شــگفتی هــای دنیــای علــم و آمــوزش 
قــوی و بنیــادی مباحــث علمــی، کارکــرد تاریخــی 
ایــن اثــر نیــز حفــظ شــده و ضمــن پذیرایــی 
ویــژه  میزبانــی  شــهروندان،  و  گردشــگران  از 
ــد ــده خواه ــر عه ــز ب ــف را نی ــای مختل ــه ه  برنام

 داشت.«

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

پرداخت تسهیالت به فرهنگیان 
چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحــال  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
ســال گذشــته  خردادمــاه  از  بختیــاری گفــت: 
ــارد  ــدود ۵7 میلی ــاری ح ــال ج ــاه س ــا خردادم ت
ــف  ــای مختل ــهیالت در عرصه ه ــواع تس ــان ان توم
بــه همــکاران فرهنگــی پرداخــت شــده اســت. 
بهــروز امیــدی در نشســت اســتاندار بــا فرهنگیــان 
و  ســاماندهی  جهــت  در  کــرد:  اظهــار  اســتان، 
ــروی انســانی اســتان در دو ســال  ســازماندهی نی
 گذشــته وقــت و انــرژی زیــادی صــرف شــده 

است.
 وی تصریــح کــرد: انتقــال ســاختمان اداره کل 
آمــوزش و پــرورش بــه ســاختمان جدیــد و انتقــال 
ــه  ــردگان ب ــرورش عشــایری از ل ــوزش و پ اداره آم
ــاختمان ها  ــی س ــه جابجای ــتان در زمین ــز اس مرک
صــورت گرفتــه اســت. مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
اســتان خاطرنشــان کــرد: سیســتم اتوماســیون 
اداری بــا هزینــه ای نزدیــک بــه ۵0 میلیــون تومــان 
ــف اســتان از  ــاط مختل ــا نق ــه روز شــده اســت ت ب

ــوند. ــد ش ــتم بهره من ــن سیس ای
 امیــدی گفــت: از خردادمــاه ســال گذشــته تــا 
میلیــارد   ۵7 حــدود  جــاری  ســال  خردادمــاه 
ــف  ــای مختل ــهیالت در عرصه ه ــواع تس ــان ان توم
بــه همــکاران فرهنگــی پرداخــت شــده اســت. 
ــی  ــر فرهنگ ــته 700 نف ــال گذش ــزود: در س وی اف
ــداد  ــن تع ــه همی ــدند ک ــته ش ــتان بازنشس در اس
بــرای ســال جــاری نیــز پیش بینــی می شــود. 
در  کــرد:  اظهــار  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
جهــت رفــع فرســودگی مشــکل حمــل و نقــل 
ایــن  بــه  اتومبیــل جدیــد  10 دســتگاه  تعــداد 
نــاوگان اضافــه شــده اســت. امیــدی تصریــح 
در  اســتان  مــدارس  امتحانــات  نتایــج  کــرد: 
ــرد  ــل و عملک ــاری تحلی ــال ج ــته و س ــال گذش س
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــان م ــدارس و معلم م
اســت. وی بــا اشــاره بــه برگــزاری موفــق اردوهــای 
ســال  در  گفــت:  دانش آمــوزی،  نــور  راهیــان 
ــزام ــا اع ــن اردوه ــه ای ــر ب ــزار نف ــت ه  گذشــته هف

 شده اند.

به همت معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان 

نشست »مولفه های معماری و 
عمران از دیدگاه قرآن کریم« برگزار 

می شود
نشســت های  از سلســله  نشســت  ســیزدهمین 
راهبردهــای شهرســازی و معمــاری بــا موضــوع 
دیــدگاه  از  عمــران  و  معمــاری  »مولفه هــای 
ــان  ــم« در فرهنگســرای خورشــید اصفه ــرآن کری ق
ارتباطــات  اداره  گــزارش  می شــود.به  برگــزار 
ســیزدهمین  در  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ی 
راهبردهــای  نشســت های  سلســله  از  نشســت 
شهرســازی و معمــاری، »مولفه هــای معمــاری 
بررســی  کریــم«  قــرآن  دیــدگاه  از  عمــران   و 
معاونــت  همــت  بــه  نشســت  می شــود.این 
ــت  ــکاری معاون ــا هم ــاری و ب ــازی و معم شهرس
شــهرداری  فنــاوری  و  برنامه ریــزی  پژوهــش، 
ــای  ــت مولفه ه ــد شد.نشس ــزار خواه ــان برگ اصفه
معمــاری و عمــران از دیــدگاه قــرآن کریــم بــا 
ــاری،  ــناس معم ــا کارش ــید روح هللا قوام نی ــه س ارائ
موســس  و  قــرآن کریــم  حافــظ کل  و  قــاری 
ــان  ــتان اصفه ــیح در اس ــتودیوی تواش ــن اس اولی
 13 یکشــنبه  روز  نشســت  می شــود.این  برگــزار 
ــرای  ــح در هنرس ــاعت 10 صب ــاری از س ــاه ج تیرم
ــان  ــدای خیاب ــران، ابت ــل چم ــع در پ ــید واق خورش
ــزار  ــه 7 برگ ــب شــهرداری منطق کاوه شــمالی، جن
ــدان آزاد  ــرای تمامــی عالقه من می شــود و حضــور ب

ــت. اس

حتما بخوانید!
3شاخ سود تسهیالت هم شکست پنجشنبـــــه  10 تیر ماه 1395

ـــمـــاره 191 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: تعــداد اســتعدادهای برتــر و نخبــگان شناســایی 
شــده در اســتان قبــل از تأســیس بنیــاد نخبــگان 45 
ــزان  ــن می ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــوده و ای ــر ب نف
ــه 270 نفــر در رســیده  پــس از تأســیس ایــن بنیــاد ب
ــت افطــاری  ــن ضیاف ــان در آیی ــی بنیادی اســت. مجتب
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  برتــر،  مســتعدین 
ــتان،  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــاور پ ــرکت های فن ش
اظهــار کــرد: شناســایی و حمایــت اســتعدادهای برتــر 
اســتان و هدایــت ایــن اســتعدادها تــا مرحلــه نخبگــی 

ــگان در اســتان اســت. ــاد نخب از اهــداف بنی
 وی بــا بیــان اینکــه اســتعدادهای برتــر کســانی 
ــد،  ــه خاصــی دارای نقطــه قوت ان ــه در زمین هســتند ک
ایــن  رشــد  و  پــرورش  نخبگــی،  کــرد:  تصریــح 
ــر جامعــه اثرگــذار  ــه ای اســت کــه ب  اســتعدادها به گون

باشند.
اجرایی شدن طرح شهاب

و  چهارمحــال  اســتان  نخبــگان  بنیــاد  رییــس 
در  شــهاب  طــرح  شــدن  اجرایــی  بــه  بختیــاری 
ــا  ــه ب ــرح ک ــن ط ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــور اش کش
همــکاری آمــوزش و پــرورش در اســتان ها و بــرای 
ــراد  ــود، اف ــرا می ش ــال اج ــاالی 10 س ــوزان ب دانش آم
ــان  ــا پای ــده و ت ــایی ش ــه شناس ــر زمین ــتعد در ه مس
 اخــذ مــدرک دیپلــم اســتعدادهای آن هــا هدایــت 

می شود. 
ــا بیــان اینکــه ایــن طــرح از  رییــس بنیــاد نخبــگان ب
ــزود:  ــود، اف ــرا می ش ــور اج ــش در کش ــال پی ــه س س

ــای  ــوزش و پرورش ه ــال 94 در آم ــرح در س ــن ط ای
ناحیــه 1 شهرســتان شــهرکرد و منطقــه الران اجــرا 
ــه  ــه ب ــار منطق ــال 95 چه ــت در س ــرار اس ــده و ق ش

ــود. ــه ش ــرح اضاف ــن ط ــی ای ــق اجرای مناط

  اقتصاد دانش بنیان
ــن  ــز در ای ــتان نی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
آییــن بــا بیــان اینکــه فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان 
در حــال شــتابگیری در همــه دنیاســت، افــزود: امــروزه 

ــدی  ــزان بهره من ــه می ــور ب ــر کش ــرفت ه ــزان پیش می
ــاوری وابســته اســت. ــوژی و فن ــوم روز، تکنول او از عل

  پارک علم و فناوری
ــم  ــروز عل ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــماعیل پیرعل اس
ــت،  ــوم در دنیاس ــه عل ــه هم ــالوده و پای ــاوری ش و فن
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــر 38 پ ــال حاض ــزود: در ح اف
ــال  ــور در ح ــان در کش ــش بنی ــرکت دان ــزار ش و دو ه

ــتند. ــت هس فعالی
 شرکت های دانش بنیان

وی تعــداد زیــاد فارغ التحصیــان مراکــز عالــی کشــور 
را بــه لحــاظ کمیتــی موقعیــت خوبــی بــرای پیشــرفت 
در زمینــه فنــاوری دانســت. پیرعلــی گفــت: آمــوزش و 
ــط  ــتی در محی ــور بایس ــود در کش ــای موج پژوهش ه
ــروت و  ــد ث ــه تولی ــر ب ــان منج ــرکت های دانش بنی ش

اشــتغال شــود.
رییــس پــارک علــم و فنــاری خاطرنشــان کــرد: 
شــرکت های دانــش بنیــان الزمــه تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی هســتند زیــرا ایده هــای خــاق و بومــی 

اســتان را بــه پدیــده تبدیــل می کننــد.
وجود 120 هسته فناور

پیرعلــی در پایــان بــه وجــود 120 هســته فنــاور و 
ــاره و  ــتان اش ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــرکت در پ ش
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 12 شــرکت دانــش 
بنیــان در پــارک علــم و فنــاوری اســتان در حــال 
فعالیــت هســتند و قــرار اســت تــا پایــان ســال جــاری 
ــش  ــان افزای ــش بنی ــرکت دان ــه 20 ش ــداد ب ــن تع ای

ــد. یاب

رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

شناسایی 270 نخبه در چهارمحال و بختیاری

اســتان  هواشناســی  اداره کل  بینــی  پیــش  اداره  رییــس 
اصفهــان گفــت: بــر اســاس نقشــه های پیــش بینــی آســمان 
ــای  ــود و دم ــد ب ــود خواه ــار آل ــه غب ــان هفت ــا پای ــان ت اصفه
اصفهــان تــا پایــان هفتــه بــه 39 درجــه و از شــنبه بــه 40 درجه 
خواهــد رســید. حســن خدابخــش اظهــار کــرد: طبــق آخریــن 
بررســی نقشــه های هواشناســی جــوی نســبتًا پایــدار تــا پایــان 

هفتــه خواهیــم داشــت و بــه همیــن ســبب 
آســمان صــاف و در نواحــی غربــی اندکــی 
ــرد. وی  ــم ک ــه خواهی ــری را تجرب ــه اب نیم
افــزود: بــر اســاس نقشــه های هواشناســی 
آســمان اصفهــان در مناطــق غربــی ابرنــاک 
خواهــد بــود، امــا در مناطــق شــمالی و 
شــمال غربــی وزش بــاد پدیــده غالــب 
مناطــق  در  بــاد  وزش  ایــن  می شــود. 
مرکــزی و اصفهــان خیلــی آرم خواهــد 

ــی اداره کل هواشناســی اســتان  ــود. رییــس اداره پیــش بین ب
اصفهــان تصریــح کــرد: غبــار آلودگــی تــا رو جمعــه بــرای مراکز 
صنعتــی و جمعیتــی بــه خصــوص کان شــهر اصفهــان وجــود 
خواهــد داشــت. خدابخــش در خصــوص وضعیــت دمایــی هوا 

ــان هفتــه دمــای هــوای اصفهــان در  ــا پای در اســتان گفــت: ت
ــنبه  ــا روز ش ــد، ام ــه می رس ــه 39 درج ــاعات ب ــن س گرمتری
پیــش بینــی می کنیــم کــه دمــای اصفهــان بــه عــدد 40 
ــور و  ــا 40، خ ــان ب ــا کاش ــن روزه ــا در همی ــد، ام ــه برس درج
ــتند  ــتان هایی هس ــدگل 42 شهرس ــا 41، آران و بی ــک ب بیابان
ــد. وی ادامــه  ــه کرده ان کــه دمــای بیــش از 40 درجــه را تجرب
داد: بــرای 24 ســاعت آینــده نیــز دمــای 
هــوا در آران و بیــدگل 43، کاشــان 42، 
خــور و بیابانــک 41 و چوپانــان 42 درجــه 
و بــر همیــن اســاس بوئیــن و میاندشــت 
ــن  ــراد خنک تری ــانتی گ ــه س ــا 11 درج ب
ــود. رییــس  شهرســتان اســتان خواهــد ب
اداره پیــش بینــی اداره کل هواشناســی 
ــر  ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش ــتان اصفه اس
گرفتــه  صــورت  بررســی های  اســاس 
پیــش بینــی می شــود کــه دمــای هــوای اســتان اصفهــان در 
تابســتان جــاری بیــن 0.5 تــا 1.5 درجــه ســانتی گــراد نســبت 
ــز از  ــن اتفــاق نی ــه حــد نرمــال افزایــش داشــته باشــد و ای ب

ــرداد رخ خواهــد داد. ــان م ــا پای ــر ت ــان تی پای

اصفهان داغ و غبارآلود می شود
ــزد  ــواده اســتانداري ی ــوان و خان ــور بان ــر ام ــر كل دفت مدي
ــت ســامت  ــگ رعای ــج فرهن ــه ضــرورت تروی ــا اشــاره ب ب
ــوان،   ــژه بان ــه وی ــه ب ــف جامع ــار مختل ــن اقش ــردی بی ف
ــي  ــن بخش ــعه بي ــدف توس ــا ه ــم ب ــرح تبس ــراي ط از اج
ــر داد.  ــزد خب ــوت در ی ــه صــورت پایل ــه اي ب ســامت محل

»فخــر الســادات خامســی هامانــه » 
ــوان  ــامت بان ــروه كاري س ــه گ در جلس
اســتان، اظهــار کــرد: دانشــگاه علــوم 
جوانــان،  و  ورزش  اداره كل  پزشــكي، 
ســازمان بهزيســتي، كميتــه امــداد، دفتــر 
امــور فرهنگــی و اجتماعــي اســتانداري، 
پايگاه هــاي بســيج، شــهرداري و اداره 
نقــش  اســتان،  پــرورش  و  آمــوزش 
توســعه  طــرح  اجــرای  در  مهمــی 
ایفــا  محلــه ای  ســامت  بین بخشــی 

ــه  ــم ب ــرح تبس ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــی کنن م
صــورت پایلــوت در يــزد ،  تصریــح کــرد: ارائــه كليــه خدمــات 
ســامت دختــران و بانــوان از طريــق پايگاه هــاي ســامت، 
غربالگــري اضطــراب كــودكان، ارائــه آموزش هــاي خانــواده 

ــاد و  ــگيري از اعتي ــوزش پيش ــي، آم ــاي ارتباط و مهارت ه
ــواردي  ــه م ــا، از جمل ــگيري از معلوليت ه ــازي پيش آگاه س
اســت كــه در اجــراي ايــن طــرح پيش بينــي شــده اســت. 
اســتانداری  بانــوان و خانــواده  امــور  مدیــر کل دفتــر 
اســكلتي  ناهنجاري هــاي  غربالگــري  افزود:همچنیــن 
ورزشــي  جشــنواره  اجــراي  كــودكان، 
بومــي محلــي بانــوان و غذاهــای ســنتی، 
ــت  ــان بدسرپرس ــه زن ــات  ب ــه خدم ارائ
دیگــر  از  خانــوار   سرپرســت  بــی  و 
مــوارد پیــش بینــی شــده در اجــرای 
ــای  ــه ارتق ــوت تبســم در زمین طــرح پایل
ســامت بانــوان خواهــد بــود . ایــن مقام 
ــا تشــکر از دســتگاه  ــان ب مســئول در پای
ــمي  ــامت جس ــث س ــي بح ــاي متول ه
و روانــي زنــان و دختــران در اســتان 
جهــت شــركت در اجــراي طــرح تبســم، گفــت: ايــن طــرح 
ــه محــور فعــال در  ــا همــكاري يكــي از تشــكل هاي محل ب
ــه صــورت  ــزد ب یکــی از محــات آســیب پذیر شهرســتان ی

پایلــوت اجــرا می شــود.

ارتقاي سالمت بانوان با اجرای طرح تبسم در محالت یزد

افزایش 20 برابری ساخت پل ها و 
تقاطع های غیرهمسطح در اصفهان

معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان گفت: ســاخت 
ــدت  ــه م ــبت ب ــطح نس ــر همس ــای غی ــا و تقاطع ه پل ه
مشــابه ســال قبــل 20 برابــر افزایــش یافتــه اســت. ایــرج 
مظفــر اظهــار کــرد: بــا اجــرای پروژه هایــی نظیــر مجموعــه 
ــر  ــع غی ــتقال، تقاط ــطح اس ــر همس ــع غی ــا و تقاط پله
ــان  ــطح 25 آب ــر همس ــع غی ــکاوند و تقاط ــطح اش همس
ــروژه  ــزود: پ ــود. وی اف ــاماندهی می ش ــهر س ــک ش ترافی
مجموعــه پل هــای میــدان اســتقال کــه شــامل چندیــن 
ــزرگ  ــای ب ــت از پروژه ه ــی اس ــدان اصل ــود می ــل و خ پ
ــاون عمــران  ــان محســوب می شــود. مع شــهرداری اصفه
شــهری شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز اول 
ــا خردادمــاه تکمیــل شــد، تصریــح  مجموعــه اســتقال ت
ــدان  ــامل می ــز ش ــزرگ، نی ــروژه ب ــن پ ــاز دوم ای ــرد: ف ک
ــی و  ــه دانشــگاه صنعت ــردان دسترســی ب ورودی، دور برگ
مســیر قطــار شــهری اســت کــه ایــن مجموعــه پروژه هــا 
ــرداری می رســد. وی ادامــه  ــه بهــره ب ــان امســال ب ــا پای ت
ــتقال  ــروژه اس ــرای پ ــار ب ــان اعتب ــارد توم داد: 120 میلی
پیــش بینــی شــده اســت. مظفــر اظهــار کــرد: پــل تقاطــع 
غیــر همســطح 25 آبــان از نــوع بتنــی پیــش تنیــده اســت 
ــر اســت  ــروژه ۶4 مت ــن پ ــه ای ــن دهان ــن بزرگتری همچنی
کــه بزرگتریــن دهانــه در پل هــای شــهری محســوب 

می شــود.

اجرای سی پروژه در واحد طرح و برنامه 
شهرداری شاهین شهر

رضــا واعــظ مقــدم مدیــر واحــد طــرح، برنامــه و ســرمایه 
ــک ســال  ــت: در ی ــذاری شــهرداری شــاهین شــهر گف گ
ــرح،  ــد ط ــروژه در واح ــی پ ــدود س ــون ح ــته تاکن گذش
برنامــه و ســرمایه گــذاری شــهرداری بــا اعتبار حــدود 2700 
میلیــارد ریــال در ســطح شــاهین شــهر طراحــی و احــداث 
ــاری،  ــع تج ــاز اول مجتم ــه از ف ــت. وی در ادام ــده اس ش
ــاد و  ــزرگ می ــای ب ــمبلیک بازاره ــدان س ــی می خدمات
فــدک، ســاخت و نصــب لمپوســت بنرهــای تبلیغاتــی در 
ســطح شــهر، تابلــو تبلیغاتــی ســه وجهــی گردان فلکســی، 
ــی و  ــور، گلفروش ــی ن ــی، رفاه ــاری، خدمات ــع تج مجتم
گلخانــه ورودی بهشــت معصومــه )س(، مجتمــع تجــاری، 
تفریحــی، ورزشــی خیابــان آیــت هللا طالقانــی، بــازار بــزرگ 
میــوه و تــره بــار آیــت هللا طالقانــی بــه عنــوان پروژه هــای 
ــرداد.  ــداث خب ــال اح ــا در ح ــده ی ــداث ش ــارکتی اح مش
ــهید  ــان ش ــاری خیاب ــع تج ــداث مجتم ــدم اح ــظ مق واع
بهشــتی )مخابــرات(، مجتمــع مســکونی هشــت بهشــت، 
مجموعــه ورزشــی، فرهنگــی دیجیتالــی، پــل عابــر پیــاده 
ــه  ــس و مجموع ــار گلدی ــره ب ــوه و ت ــازار می ــزه، ب مکانی
ورزشــی بولینــگ را از جملــه پــروژ هــای در دســت اقــدام 

ایــن واحــد در ســال جــاری عنــوان نمــود.

اخبار کوتاه 

مدیرعامل شرکت آبفای کاشان خبر داد:
 فرسودگی 40 درصدی شبکه لوله گذاری 

کاشان
مدیرعامــل شــرکت آبفــای کاشــان گفــت: 40 درصــد 
ــرای  ــت و ب ــوده اس ــان فرس ــذاری کاش ــه گ ــبکه لول ش
مرمــت و تعویــض لوله هــا ۶0 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز 
اســت. محمدرضــا اســدی در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
ــی در مصــرف  ــه صرفه جوی ــه مناســبت هفت ــه ب رســانه ک
آب برگــزار شــده بــود، اظهــار کــرد: درســت مصــرف کــردن 
و اســتفاده بهینــه آب بهتریــن مصــداق اقتصــاد مقاومتــی 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه شــرب مصــرف ســرانه 
بســیار بیشــتر از حــد اســتاندارد اســت، تصریــح کــرد: دو 
ــر آب در  ــر بیشــتر از متوســط ســرانه کشــورهای دیگ براب
ــای  ــر هزینه ه ــن ام ــرای ای ــود و ب ــرف می ش ــور مص کش
زیــادی پراخــت می شــود. رئیــس هیئــت مدیــره و 
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای کاشــان بیــان کــرد: بــه طــور 
ــد  ــه هــر فــرد 200 لیتــر آب مصــرف می کن متوســط روزان
و اگــر جمعیــت 500 هــزار نفــری کاشــان و آران و بیــدگل 
روزانــه فقــط یــک لیتــر در مصــرف آب صرفه جویــی کننــد، 

ــردد. ــی می گ ــه جوی ــی از آب صرف ــل توجه ــر قاب مقادی

برگزاری جلسه کتابخانه های فالورجان
ــای  ــن کتابخانه ه ــه انجم ــن جلس ــن: اولی ــای وط کیمی
اجتماعــات  درســالن  فاورجــان  عمومــی شهرســتان 
ــدار  ــور فرمان ــا حض ــان ب ــتان فاورج ــداری شهرس فرمان
محتــرم،  « محســن شــمس»رییس اداره برنامــه ریــزی، 
انجمن هــا و مشــارکت های اســتان اصفهــان در محــل 
ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار شــد. رییــس اداره 
اســتان  مشــارکت های  و  انجمن هــا  ریــزی،  برنامــه 
اصفهــان در جمــع شــهرداران، بخشــداران، اعضــای شــورای 
شــهر،  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان، 
کتابخانه هــای  کل  اداره  مشــارکت های  و  انجمن هــا 
کتابخانه هــای  اداره  رئیــس  و  اســتان  عمومــی 
ــون  ــی همچ ــه مباحث ــان ب ــتان فاورج ــی شهرس عموم
ــاد  ــه نه ــاران ب ــهر به ــه ش ــاع کتابخان ــق انتف ــذاری ح واگ
ــرداری  ــره ب ــل و به ــور، تکمی ــی کش ــای عموم کتابخانه ه
ــز 0/5 درصــد شــهرداری ها  ــدی و واری ــه آغچــه ب کتابخان
پرداختنــد. اصغــر هدایــت فرمانــدار فاورجــان در رابطــه بــا 
ــح  ــن صحی ســاخت ســاز وعمــران کتابخانه هــا گفــت: ای
نیســت کــه وضعیــت کتابخانه هــا از لحــاظ عمرانــی 
ــرای  ــارات ب مشــکل داشــته باشــند و می بایســت در اعتب
آنهــا تدابیــری بیاندیشــم. گفتنــی اســت بــرای نــام گذاری 
ــی شــد  ــا 7 اســفند معرف ــه فرهنگــی فاورجــان 1 ت هفت
تــا در صــورت تأییــد ایــن هفتــه بعنــوان هفتــه فرهنگــی 
شهرســتان فاورجــان اعــام گــردد و جزومصوبــات جلســه 

ــت شــد. ثب

اخبار کوتاه 

دادنامه
خواهان : آقای عبدالرضا خالوئی دستجردی فرزند حسین به نشانی دستگرد خ مدرس پ 55 
خواندگان : 1. آقای مسعود یسلیاتی فرزند محمد قلی 2. آقای ابوالفضل خدامی فرزند حسن همگی 

به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان آقای عبدالرضا خالوئی دستجردی فرزند حسین به 
طرفیت خوانده آقایان 1. ابوالفضل خدامی فرزند حسن 2. مسعود یلسیانی فرزند محمد قلی به 
خواسته مطالبه مبلغ 75500000 ریال وجه یک فقره چک به شماره و تاریخ 93/12/24-519275 
بانک صادرات ایران به انضمام خسارات قانونی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و وجود اصل 
چک در ید خواهان و گواهینامه عدم پرداخت خواهان را وارد تشخیص با استناد به مواد 310 و 
312 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصاحی صدور چک خواندگان را به التضامن به پرداخت مبلغ مذکور به انضمام هزینه دادرسی وفق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم محکوم می نماید این رای 
غیابی و بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی است.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/371/م الف به تاریخ  95/04/0۶
دادنامه

شاکی : آقای احمد رضا عسگری فرزند حسن به نشانی دستگرد بلوار توحید موبایل امید متهم : 
1آقای غامرضا ابدال فرزند حسین به نشانی اصفهان محمود آباد خ آسمان ک یاسر پ 45 اتهام 

: صدور چک بامحل
رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای احمد رضا عسگری فرزند حسن علیه آقای غامرضا ابدال فرزند حسین 
دایر بر صدور یک فقره چک بامحل به شماره 831800 مورخ 1394/02/20 به مبلغ دویست میلیون 
ریال عهده بانک صادرات شعبه محمود آباد دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر 
خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقاب شهرستان برخوار شکایت شاکی و تصویر مصدق 
مذکور و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود اصل چک در ید شاکی و عدم حضور متهم 
جهت هرگونه دفاع بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور 
چک و بند )ج( ماده 3 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 82 متهم موصوف را به 
تحمل پانزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید و رای 

صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/3۶7/م الف به تاریخ  95/04/05
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له/محکوم لهم : حسن معتمدی آدرمنابادی فرزند علی اکبر به نشانی دولت 
آباد جاده حبیب آباد رو به روی ایستگاه شیر مزدعه رشتوان شرق ورزشگاه قدیر دامداری معتمدی  
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: علی اکبر سلطانی فرزند محمد علی   به نشانی مجهول 

المکان
محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و نظریه داوری مورخ 95/01/30 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 1۶1000000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 5000000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/03/25 تا زمان اجرای حکم 
طبق شاخص ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 8300000 ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت .
محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/270/م الف به تاریخ 95/04/05
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای محمد رضا عابدی دولت آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک و فاکتور به طرفیت 
عبداله رحیمی دولت آبادی به این شورا تسلیم که به کاسه 95/141 ثبت و برای روز 95/0۶/13 و 
ساعت 17:30 عصر روز شنبه وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 
می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.

در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . 
چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/3۶8/م الف به تاریخ 95/04/0۶

دادنامه
خواهان : آقای علی قضاوی خوراسگانی فرزند رمضان با نمایندگی آقای ابراهیم محبی فرزند عباس 
به نشانی اصفهان خوراسگان خ جی فلکه خوراسگان خ ابوذر مقابل کوی توحید پ 2۶5 خوانده 
: آقای محمد رضا شفیعی فرزند اکبر به نشانی خورزوق مزرعه شهر سین جنب کانال آب کارگاه 

تولیدی لوله پلی اتیلن به مدیریت محمد رضا شفیعی خواسته : مطالبه وجه چک
رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای علی قضاوی خوراسگانی فرزند رمضان با وکالت آقای ابراهیم 
محبی به طرفیت خوانده آقای محمد رضا شفیعی فرزند اکبر به خواسته مطالبه مبلغ یکصد وپنجاه 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره و تاریخ 40۶178-93/10/25 بانک صادرات ایران به 
انضمام خسارات قانونی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و وجود اصل چک در ید خواهان و 
گواهینامه عدم پرداخت بانک و عدم حضور خوانده و عدم ارسال الیحه دفاعیه یا مدارکی که دال بر 
رد ادعای خواهان باشد خواسته ایشان را وارد تشخیص با استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاحی صدور چک 
خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تایخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم محکوم می نماید این رای غیابی و بیست روز 

از تاریخ اباغ قابل واخواهی و بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی است.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/3۶0/م الف به تاریخ  95/04/02
 آگهی مزایده

اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کاسه 177/93 ش ح اجرای احکام که در آن 
محکوم علیه آقای محمد یزدانی محکوم است به پرداخت مبلغ 24000000 ریال در حق آقای بهروز 
مطلبی جلسه مزایده ای در تاریخ 95/04/22 ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای 
احکام برگزار نماید طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال واقع در اجرای احکام شعبه 
اول دادگستری شهرستان برخوار بازدید نمایند . مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی 
است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید.1. پژو آردی به شماره انتظامی 72-۶82 ط 72 مدل 1378 به مبلغ 55000000 ریال

اجرای احکام شهرستان برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۶۶/م الف به تاریخ  95/04/05

آگهی مزایده
اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه خانواده در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائی کاسه 940407 

ح خ 2 له خانم پریسا حق وردی با وکالت آقای مصطفی نوروزی مهیاری علیه حسن ارجمندی فرزند 
محمد علی مبنی بر مطالبه ۶0 مثقال طا )محاسبه شده به نرخ 95/3/3 به مبلغ 301398300 ریال 
و 300 عدد سکه تمام بهار آزادی محاسبه شده به نرخ 95/3/3 به مبلغ 330540000 ریال( و مبلغ 
1/878/115/577 ریال وجه نقد 58248475 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 29077108 ریال حق 
الوکاله وکیل و 2000000 ریال هزینه کارشناسی و 3۶0/000 ریال هزینه نشر آگهی که جمع کل اقام 
فوق مبلغ 53045994۶0 ریال می باشد. جلسه مزایده ای جهت فروش 255/757 مترمربع از 270 
مترمربع به ارزش )53045994۶0 ریال( یک باب منزل مسکونی واقع در اصفهان خیابان مشتاق 
دوم خیابان جی شیر ـ محله جی شیر ـ کوچه دست راست ـ اواسط کوچه ـ پاک درب به حیاط و 
همچنین جهت فروش 4/۶30 مترمربع بابت مبلغ 9۶/030/791 ریال بابت حق االجرا دولتی از منزل 
فوق که کًا 2۶0/387 مترمربع به فروش می رسد که توسط کارشناس مبلغ 5/۶00/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده است که در روز سه شنبه مورخ 95/5/5 ساعت 10 صبح برگزار می شود.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی

منزل مسکونی فارغ ازارائه سند ثبتی و بصورت مشاعی بوده و حسب مبایعه نامه شماره 34۶55 
مورخ 90/12/18 به مساحت عرصه حدود 270 مترمربع و در حد یک طبقه ساخت مسکونی به 
انضمام یکباب اتاق فوقانی و زیرزمین انباری با مشخصات ساختمانی، دیوارها آجری باربر، پوشش 
سقف تیرچه و بلوک، مصالح سطوح رویه، کف سرامیک، دیوارها گچ و نقاشی، آشپزخانه کاشی 
وسرامیک با کابینت، پنجره ها آلومینیوم و شیشه خور دربهای داخلی چوبی دارای حیاط سازی و 
نمای آجری و انشعابات آب و فاضاب، گاز وبرق و مساحت اعیانی حدود 220 مترمربع است که با 
توجه به موارد اعام شده ارزش کل پاک مبلغ 5/۶00/000/000 ریال معادل پانصد و شصت میلیون 
تومان و ارزش 255/757 مترمربع 53045994۶0 ریال برآورد و اعام گردیده است نظریه مصون از 
اعتراض طرفین باقی مانده. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک مورد مزایده بازدید 
نموده و جهت شرکت در مزایده با پرداخت و واریز 10 درصد قیمت مورد مزایده به حساب سپرده 
دادگستری نزد بانک ملی به شماره حساب 2171290210008 و ارائه فیش واریزی در روز مزایده در 
محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت جنب بیمه پارسیان مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده 
طبقه اول واحد یک در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی 

است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه خانواده اصفهان   10025/ م الف

آگهی مزایده

اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی شماره 9302۶9 ج / 1 آقای رسول دشتی اصفهانی علیه آقای جال دشتی اصفهان بخواسته 
مطالبه 714/400/915 ریال )هفتصد و چهارده میلیون و چهارصد هزار و نهصد و پانزده ریال( بابت 
اصل خواسته و هزینه های اجرایی و نیم عشر دولت به منظور فروش 5/333 حبه از 32 حبه 
مشاع به استثنای بهای یک هشتم اموال غیرمنقول سهم زوجه به مبلغ 458/400/974 )چهارصد 
و پنجاه و هشت میلیون و چهارصد هزار و نهصد و هفتاد و چهار ریال( پاک شماره 5822 و 582۶ 
از مرحوم  االرث متعلقه  از محل سهم  اصفهانی  مالکیت جال دشتی  به  اصفهان  ثبت  بخش 3 
عباس دشتی جلسه مزایده ای در روز یکشنبه مورخ 95/5/3 ساعت 8/30 الی 9 صبح در محل 
این اجرا واقع در خیابان نیکبخت بعد از دادگستری مجتمع اجرای احکام ـ طبقه 4 ـ شعبه اول 

اجرای حقوق برگزار نماید.
نظر کارشناسی

مشخصات مورد مزایده مقدار 5/333 حبه از 32 حبه از پاک ثبتی 582۶ و 5822 بخش 3 
اصفهان واقع در اصفهان خ ولی عصر بعد از4 راه صغیر بن شیخ یزدی )2۶( پاک 3 که به مقدار 
5/33 حبه از چهاردانگ مشاع به نام آقای جال دشتی اصفهانی از محل سهم االرث مرحوم مرحوم 
عباس دشتی اصفهانی که بصورت یک پاک ساختمان 3 طبقه شامل زیر زمین با راه پله و درب 
جداگانه از سمت خیابان با کاربری انباری تجاری و طبقه همکف بصورت یک باب مغازه و یک طبقه 
با کاربری مسکونی در طبقه فوقانی آن بوده که ساختمان دارای اسکلت فلزی با سقف تیرآهن )طاق 
ضربی( و دیوارهای آجری و فاقد نما سازی و کف زیرزمین موزاییک است و بدنه پاستر ماسه 
سیمان سفید و پنجره فلزی طبقه همکف )مغازه( کف موزاییک و بدنه تا سقف کاشی و درب فلزی 
تاشو و طبقه فوقانی مسکونی دارای سالن با کف موزاییک و موکت و بدنه گچ و رنگ و پنجره فلزی 
آشپزخانه کوچک کف سرامیک و کاشی و کابینت فلزی سرویس بهداشتی و حمام بصورت یک جا با 
باالبر برقی و تلفن دارای انشعابات آب و گاز و 1 کنتور برق 3 فاز و 2 کنتور برق تک فاز ضمنًا از فضای 

روی پشت بام طبقه مسکونی بعنوان بهار خواب استفاده می گردد که برابر استعام شهرداری طبقه 
زیرزمین ۶0/ 3۶ مترمربع با کاربری انباری تجاری و طبقه همکف یک باب مغازه با مساحت ۶0 
/3۶ مترمربع و طبقه اول با کاربری مسکونی به مساحت ۶0 /3۶ مترمربع به عاوه 20/ 13 مترمربع 
بالکن در گذر می باشد که توسط کارشناس دادگستری به مبلغ 701/970/370 ریال معادل هفتصد 

و یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار و سیصد و هفتاد ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   10022 / م الف

آگهی مزایده
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرائی کاسه 940023 خ 1 ف حمید خرامش و علیه مهناز سید پتو مبنی بر مطالبه مبلغ 
590/000/000 ریال حروف پانصد و نود میلیون ریال به منظور فروش یکدستگاه ایسوزو به نشانی 
: جاده فرودگاه پارکینگ شاهد با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده است در مورخ سه شنبه 95/5/5 از ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل این اجرا )طبقه چهارم، 
ساختمان اجرای احکام دادگستری، خیابان نیکبخت ـ جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. طالبین 
خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ قادر به بازدید از آن خواهند بود. تا با تودیع %10 
قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری 
اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند از مبلغ کارشناسی شروع و 

پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.
نظریه کارشناس

به دفتر  اینجانب  ریاست محترم  ان  اباغیه  و  بر حسب دستور  احترامًا  ادب  و  با عرض سام    
اجرای احکام مراجعه از رفتن دستور صادره مطلع و پرونده کاسه بایگانی شماره 940023 را مطالعه 
سپس در حضور اقای حمید خرامش در روستای دنیان جاده فرودگاه در پارکینگ شاهد از یک 
دستاه کامیونت ایسوزو به شماره انتظامی ایران 23 ـ 574 ع 91 با اطاق بار کمپرسی مدل 87 
تیپ NKR 55 برنگ نقره ای ظرفیت 5900 کیلو ـ سیلندر به شماره موتور 593۶37 و شاسی 
8704218 بازدید نمودم بر حسب ظاهر موتور و دستگاه های انتقال نیرو سالم است رنگ اطاق 
راننده زدگیهایی دارد و اطاق کمپرسی رنگ زده گی دارد الستیکهای جلو حدود 85% سالم بنظر می 
رسند و الستیکهای عقب بر چهار چرخ حدود 40% سالم می باشد تودوزی اطاق راننده خوب ظاهرًا 
دستگاه کمپرسی اطاق بار بدون عیب است فاقد باطری قابل استفاده و بیمه نامه می باشد لذا 
کامیونت مذکور درفروش به صورت مزایده و طبق ارزش پایه مبلغی در حدود تقریبی چهارصد میلیون 

ریال )معادل چهل میلیون تومان( برآورد می شود.
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    1002۶ / م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 21۶0/94  شماره دادنامه 373 مورخ 95/3/4  مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای 
حل اختاف اصفهان خواهان: محمود میرزایی به نشانی اصفهان، خ هشت بهشت شرقی، کوچه 24 
، فرعی 3 ، پاک 42 با وکالت: مسرور گیتی فر نشانی اصفهان: خ حکیم نظامی، نرسیده به 4 راه 
امین، جنب بانک انصار ، پاک 781 خوانده: اصغر جنتی نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه 
وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

اتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا در خصوص دعوی اقای محمود میرزایی با وکالت مسرور گیتی فر به طرفیت اقای 
اصغر جنتی بخواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال وجه چک به شماره های 449/۶1۶384 عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا 
به مواد 212 و 214 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 21 ق صدور چک و 198، 515، 519، 522 
قانون آ. د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته تبصره 
الحاقی ماده 2 ق صدور چک و 775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی 
قانونی و هزینه نشر اگهی تا مرحله اجرا در صورت لزوم و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف )94/5/22( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در  همین مرجع و ظرف 20 روز 

پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

حتما بخوانید!
اصفهان داغ و غبارآلود می شود
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در شهر
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حتما بخوانید!
»خندوانه« یا »ماه عسل«؟

ــی را  ــای خاص ــان روزه ــارک رمض ــاه مب   در م
سرویس فرهنگی

باران تهرانی
ســپری می کنیــم، روحیــه انسان دوســتی، 
ــرد. در  ــاره می گی ــان دوب ــا ج ــادت و... در م ــر، عب ــای خی کاره
حقیقــت روزه داری فرصتــی فراهــم می کنــد کــه روح خــود را جــا 
ــان  ــن می ــم. در ای ــن کنی ــتر تمری ــا بیش ــرای خوبی ه ــم و ب دهی
برنامه هــای تلویزیــون کــه بــرای ایــن مــاه تــدارک دیــده می شــود 
اهمیــت خاصــی دارد تــا آنجــا کــه هرســال در ایــام مــاه مبــارک 
رمضــان کنداکتــور جدیــدی بــرای پخــش چیــده می شــود. چنــد 
ســالی اســت کــه در کنداکتــور ســیما در مــاه مبــارک رمضــان نــام 
برنامــه »ماه عســل« وجــود دارد. برنامــه ای کــه دقیقه هــای قبــل 
از افطــار را بــه خــود اختصــاص می دهــد و فضــای معنــوی و گاه 
غمگیــن دارد. برنامــه ای کــه وســعت بینندگانــش بــا برنامــه شــاد 
و پرانــرژی خندوانــه کــه تقریبــًا بــا چنــد ســاعت تفــاوت باهــم از 

شبکه نسیم پخش می شود، مقایسه می شود.
  »خندوانه« یا »ماه عسل«، مسئله این است

ــرای  ــت ب ــه ای اس ــه، برنام ــری برنام ــول مج ــه ق ــل« ب »ماه عس
مردمــی کــه رســانه ای بــرای صحبــت کــردن ندارنــد. ایــن برنامــه 
اکثــر  در  و  عجیب وغریــب  زندگی هــای  دارد کــه  مهمانانــی 
ــد. مهمانانــی کــه بســیاری از آن هــا  مواقــع معنــوی خاصــی دارن
دردکشــیده هســتند و توانســته اند ســربلند باشــند. »ماه عســل« 
در ایــن ســال ها حاشــیه های زیــادی داشــته اســت. برخــی 
مــردم از فضــای غمگیــن، اشــک آور و بیــان سرگذشــت دردنــاک 
ــه«  ــان برنامــه انتقــاد می کننــد و برنامــه ای مثــل »خندوان مهمان
ــا  ــا آنج ــندند. ت ــود را می پس ــش می ش ــیم پخ ــبکه نس ــه از ش ک
کــه ایــن روزهــا همــان برخــی از مــردم، نــام برنامــه »ماه عســل« 
بیــان  »گریه وانــه«  عنــوان  بــا  »خندوانــه«  بــا  تضــاد  در  را 
ــادی آفرینی  ــه ش ــه برنام ــد ک ــر معتقدن ــده ای دیگ ــد. ع می کنن

مثــل »خندوانــه« مناســب فضــای روحانــی و معنــوی مــاه مبارک 
ــی  ــل« اندک ــای »ماه عس ــا تماش ــت ب ــت و الزم اس ــان نیس رمض
بیــش از روزهــای دیگــر ســال، بــه خــود بیاییــم و بــا درد دیگــران 
شــریک شــویم. در حقیقــت ایــن روزهــا در اکثــر جوامــع رســانه ای 
ــی  ــرات مختلف ــه اســت و نظ ــن دو برنام ــت از مقایســه ای صحب

ــود دارد. وج
  رمضان، برنامه شاد می طلبد

مــاه رمضــان همــه مســلمانان از ســحر تــا افطــار روزه دار هســتند، 
ــه بدی هــا  ــاز نمی شــود، چشمشــان ب ــد ب ــه ســخن ب زبانشــان ب
ــی ماهــی  ــد، یعن ــر انجــام می دهن ــد و کارهــای خی ــگاه نمی کن ن

ــر از تمــام ســال باشــند  ــد بهت ــدگان ســعی می کنن ــه بن اســت ک
ــن موضــوع شــادی آفرین  ــد. ای ــن کنن ــودن تمری ــر ب ــرای بهت و ب
اســت. انســان وقتــی کار خوبــی انجــام می دهــد یــا اتفــاق 
ــام  ــرد و... در تم ــن می گی ــود، جش ــاد می ش ــد ش ــی می افت خوب
ــن  ــار جش ــان افط ــتند زم ــلمان هس ــه مس ــی ک ــورهای عرب کش
می گیرنــد و خوشــحال هســتند، روز بعــد دوبــاره روزه می گیرنــد 
و عبــادت می کننــد و ایــن دو را کنــار هــم دارنــد. در حقیقــت بــه 
ــه ســر  ــه خوشــحال هســتند ک ــد ک ــل جشــن می گیرن ــن دلی ای
ــک روز  ــته اند ی ــتند و توانس ــر هس ــود حاض ــروردگار خ ــفره پ س
تمــام بنــده خــوب خــدا باشــند. در حقیقــت مــاه رمضــان )البتــه 

ــا  ــوأم ب ــام وفــات حضــرت علــی )ع(( ماهــی ت جــز چنــد روز ای
ــادت اســت. شــادی و عب

  »خندوانه« و »ماه عسل« مغایرتی باهم ندارند
دکتــر اقلیمــا کارشــناس رســانه می گویــد: بــه نظــر مــن ایــن دو 
ــی  ــدام مغایرت ــل« هیچ ک ــه« و »ماه عس ــی »خندوان ــه یعن برنام
ــاه  ــم هــر دو را در لیســت برنامه هــای م ــد و می توانی باهــم ندارن
مبــارک رمضــان داشــته باشــیم. چــه کســی گفتــه کــه حتمــًا یکی 
ــه آســیب ها و  ــور ک ــد همان ط ــردم بای ــد باشــد؟ م ــن دو بای از ای
مشــکات موجــود در جامعــه را می بیننــد درعین حــال شــاد هــم 
باشــند. حتــی نشــان دادن آســیب ها هــم لزومــًا نبایــد غم انگیــز 
و اشــک آور باشــد. هیچ کــدام از ایــن برنامه هــا بافرهنــگ و 
ــم  ــتای ه ــد در راس ــدارد و می توانن ــرت ن ــا مغای ــور م ــن کش دی
پیــش برونــد. مشــکل مــا ایــن اســت کــه فکــر می کنیــم وقتــی 
برنامــه ای پرمخاطــب اســت نبایــد رقیــب دیگــری داشــته باشــد 
تــا مخاطبــان زیــادی پــای آن بنشــینند. حتــی اگــر ایــن دو برنامه 
رقیــب هــم باشــند بازهــم می تواننــد در کنــار هــم وجــود داشــته 
باشــند و انتخــاب را بــه مخاطــب بســپاریم. مخاطب شــعور باالیی 
دارد و می توانــد تشــخیص دهــد کــه کــدام برنامــه را می پســندد 

ــرای حــس و حالــش در مــاه رمضــان مناســب تر اســت. و ب
احسان علیخانی و رامبد جوان

احســان علیخانــی و رامبــد جــوان به واســطه کارهــای خاقانــه ای 
ــد و  ــرار می گیرن ــردم ق ــای م ــدر انتخاب ه ــاخته اند در ص ــه س ک
ــد.  ــون بوده ان ــدن آن هــا از قــاب تلویزی مــردم بارهــا خواســتار دی
همیــن موضــوع باعــث شــده کــه هــردوی ایــن هنرمنــدان 
ــن  ــد. ای ــد کنن ــم تولی ــود را ه ــای خ ــر برنامه ه ــری های دیگ س
ــار ایــده جدیــدی  ــاره بــه معنــای تکــرار نبــوده و هــر ب تولیــد دوب
ــره  ــن دو چه ــت ای ــاید راز موفقی ــم. ش ــاهد بوده ای ــن دو ش از ای

نیــز همیــن باشــد.

نگاهی به دو برنامه جریان ساز این روزها

»خندوانه« یا »ماه عسل«؟

تعــدادی از جشــنواره های ســینمایی دنیــا در شــهرهایی 
ــام آن  ــل به ن ــن دلی ــه همی ــوند و ب ــزار می ش ــروف برگ مع
امــا جشــنواره هایی هــم  شــهرها شــناخته می شــوند؛ 
ــزار  ــل برگ ــهرهای مح ــوند ش ــب می ش ــه موج ــتند ک هس
آن هــا در جهــان بیشــتر دیــده شــوند. جشــنواره ی کارلــووی 

واری در شــهر »کارلــووی واری« جمهوری 
چــک از این دســته از جشــنواره ها اســت. 
جشــنواره فیلــم کارلــووی واری کــه اکنون 
تاریــخ  دومیــن جشــنواره ی  به عنــوان 
ــای  ــن رویداده ــی از مهم تری ــا و یک اروپ
فرهنگــی مرکــز اروپــا، پنجاه ویکمیــن 
ســپری  را  خــود  برگــزاری  دوره ی 
ــم  ــنواره ی فیل ــن جش ــد، بزرگ تری می کن
در جمهــوری چــک و از جشــنواره های 
ــا  ــرق اروپ ــز و ش ــری آ در مرک ــر س معتب

اســت کــه آن را بــا جشــنواره های کــن، برلیــن، ونیــز، 
ســن سباســتین، مســکو، مونتــرال، شــانگهای و توکیــو، در 
ــه دوره ی  ــنواره ک ــن جش ــد. در ای ــدی می دانن ــک گروه بن ی
ــال،  ــود، هرس ــاز می ش ــر آغ ــه 11 تی ــد آن از روز جمع جدی

ــه  ــد ک ــور می یابن ــان، حض ــر جه ــم از سراس ــدود 200 فیل ح
حــدود 70 تــای آن بــرای نخســتین بــار در اروپــا بــه نمایــش 
ــرای  ــه ب ــت ک ــنواره ای اس ــووی واری جش ــد. کارل درمی آین
هــر دو گــروه مخاطبــان حرفــه ای فیلــم و عمــوم مــردم در 
ــنواره،  ــر در جش ــای حاض ــت. فیلم ه ــده اس ــر گرفته ش نظ
ــه  ــت ب ــهرِ به نوب ــن ش ــالن ای در 14 س
ــس  ــوری« پ ــد .»النت ــش درمی آین نمای
از جشــنواره ی ملــی فیلــم فجــر، حضــور 
جهانــی اش را در شــصت و ششــمین 
ــرده و در  ــاز ک ــن آغ دوره جشــنواره برلی
ــون  ــه اکن ــنواره خاورمیان ــن جش هفتمی
ــژه مــرور  فلورانــس و در برنامه هــای وی
ســومین  در  درمیشــیان  فیلم هــای 
کلــن،  ایرانــی  فیلم هــای  جشــنواره 
دومیــن جشــنواره فیلم هــای ایرانــی 
ــده  ــش درآم ــه نمای ــان ب ــای آلم ــوزه ی هنره ــخ و م زوری
ــم  ــی فیل و قــرار اســت در نوردهمیــن جشــنواره بیــن الملل
شــانگهای بــه نمایــش دربیایــد تــا کارلــووی واری هفتمیــن 

ــع ــم باشــد. ربی ــن فیل ــی ای حضــور جهان

همایش سینماگران جهان در قلب اروپا
»بــرای بــه چــاپ رســیدن یــک قــرآن حداقــل 10 دور 
بعــد  حتــی  مــا  می کننــد.  تصحیــح  را  آن  مصححــان 
از اینکــه قــرآن می خواهــد بــه چــاپ برســد، یــک دور 
ــر آن  ــش نف ــن ش ــم و بی ــت می گیری ــرآن را پرین ــل ق کام
را تقســیم می کنیــم.« علیرضــا چیــذری بــا بیــان ایــن 

ــا اشــاره  ــا ایســنا ب ــو ب ــب در گفت وگ مطل
ــی  ــع و نشــر از ابتدای ــز طب ــه اینکــه مرک ب
از  یکــی  اســت  شــده  تأســیس  کــه 
بخش هــای مهــم را دنبــال کــرده اســت و 
آن نقــش تصحیــح مصاحــف بــوده اســت، 
ــه  ــت ک ــه آن معناس ــن ب ــرد: ای ــار ک اظه
قبــل از اینکــه قــرآن بخواهــد چــاپ شــود 
ــت  ــپ و کتاب ــازی، تای ــه آماده س در مرحل
آن چندیــن بــار پرینــت گرفتــه می شــود و 
مــورد تصحیــح قــرار می گیــرد تــا پــس از 

آن بــه مرحلــه چــاپ برســد. وی گفــت: قبــل از چــاپ قــرآن 
ــر روی آن انجــام می شــود  ــی ب ــرل و نظارت هــای فراوان کنت
ــردم  ــت م ــه دس ــود و ب ــاپ ش ــط چ ــدون غل ــرآن ب ــه ق ک
ــه نــدرت مــوردی  برســد. مــا در ســال های گذشــته خیلــی ب

ــط داشــته  ــی غل ــت جزئ ــک حرک ــرآن ی ــه ق را داشــته ایم ک
باشــد. در ایــن مرکــز بعــد از اینکــه واحــد تصحیــح فعالیــت 
خــود را آغــاز کــرد و حداقــل 10 بــار قــرآن را کلمــه بــه کلمــه 
و حــرف بــه حــرف تصحیــح کــرد بــه چــاپ می رســد. مدیــر 
واحــد تصحیــح مرکــز طبــع و نشــر قــرآن ادامــه داد: اکنــون 
مرکــز طبــع و نشــر 40 مصحــح دارد و 
دو  اکنــون  می دانیــد،  همان گونــه کــه 
دســتگاه در کشــور می تواننــد مجــوز چــاپ 
قــرآن را بدهنــد، یکــی ســازمان دارالقــرآن 
ــه  ــع و نشــر اســت ک و دیگــری مرکــز طب
زیــر نظــر مقــام معظــم رهبــری اســت. مــا 
ــی  ــط قرآن های ــر فق ــع و نش ــز طب در مرک
کــه شــیوه عامت گــذاری و رســم الخط 
ــن  ــه همی ــد ب ــد مجــوز می دهن ــا را دارن م
ــه ســازمان  دلیــل حجــم کار مــا نســبت ب
داد: صددرصــد  ادامــه  وی  اســت.  محدودتــر  دارالقــرآن 
مصححــان مــا بانــوان هســتند. بــه دالیــل متعــددی ایــن کار 
ــت خاصــی  ــه ظراف ــه از جمل ــوان ســپرده می شــود ک ــه بان ب

ــن کار وجــود دارد. ایســنا ــه در ای اســت ک

آنچه از مراحل چاپ قرآن نمی دانید
کوچولــوی  شــاهزاده  »هملــت،  تئاتــر  فیلــم   -
دانمــارک« امــروز در تــاالر هنــر اصفهــان اکــران 
می شــود. عاقمنــدان می تواننــد بــرای تماشــای 
ایــن فیلــم تئاتــر، پنجشــنبه ســاعت 18:30 بــه تــاالر 

ــد. ــه نماین ــه مراجع ــدان الل ــع در می ــر واق هن
- مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان از ســاماندهی 
ــر  ــان خب ــکاری بازاری ــا هم ــان ب ــزرگ اصفه ــازار ب ب
ــازار  ــه ب ــد از مجموع ــاری در بازدی ــدون الهی داد. فری
تاریخــی اصفهــان گفــت: بــازار بــزرگ و تاریخــی 
ــکاری  ــا هم ــی و ب ــراث فرهنگ ــط می ــان توس اصفه

مالــکان فروشــگاهها ســاماندهی می شــود.
بــه  اختصاص یافتــه  یارانــه  ســقف   -
ــاب«  ــتانه کت ــرح »تابس ــو ط ــی های عض کتابفروش
ــازه  ــاب« در ب ــتانه کت ــرح »تابس ــت. ط ــش یاف افزای
زمانــی یک ماهــه از 16 تیــر تــا 15 مــرداد ســال 
اجــرا  طــرح  عضــو  کتابفروشــی های  در  جــاری 
ــی  ــر کتابفروش ــرای ه ــف ب ــقف تخفی ــود. س می ش
عضــو ایــن طــرح در مرحلــه اول تــا 20.000.000 ریــال 

اســت.
- حجت االســام امیــر ارزانــی معــاون فرهنگــی 
مطبوعاتــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــزاری  ــن برگ ــاری ضم ــال ج ــت: در س ــان گف اصفه
ــای  ــم دوره ه ــر داری ــگار در نظ ــت روز خبرن بزرگداش
تخصصــی و آموزشــی ویــژه اصحــاب رســانه در قالــب 
همایش هــای یــک روزه و دروهــای مقدماتــی و 
ــا هماهنگــی  ــگاری را ب ــه ن ــی آمــوزش روزنام تکمیل
ــزی رســانه های وزارت  ــه ری ــات و برنام ــر مطالع دفت

ــرد. ــم ک ــزار خواهی ــگ و ارشــاد اســامی برگ فرهن
- هیئتــی از مدیــران صداوســیما بــه نمایندگــی 
علــی عســکری، رئیــس ســازمان، از داوود رشــیدی، 
ــادت  ــون عی ــر وتلویزی ــینما، تئات ــدار س ــد نام هنرمن

ــد. کردن
- پــروژه بــزرگ بازســازی کشــتی نــوح کــه 100 
میلیــون دالر خــرج داشــت باالخــره در مــاه جــوالی 
ــًا  ــی و دقیق ــتی چوب ــود. کش ــاح می ش ــاده افتت آم
ــت  ــده اس ــاده ش ــوح آم ــتی ن ــا کش ــکل ب ــم ش ه
ــاالت  ــه توریســتی ای ــوان جاذب ــه عن ــرار اســت ب و ق
متحــده در مــاه جــوالی در کنتاکــی آمریــکا افتتــاح 

ــود. ش
ــون  ــینما و تلویزی ــر س ــال زاده بازیگ ــهرزاد کم - ش
گفــت: متاســفانه حیــف کــه نمی توانــم اســم کســی 
را بیــاورم امــا کســانی ایــن روزهــا در ســینمای ایــران 
هســتند کــه فضــای بــه شــدت ناســالمی را در ایــن 
ــد  ــم بای ــن را ه ــا ای ــد، ام ــود آورده ان ــه وج ــه ب حرف
ــا  ــی گروه ه ــاط منف ــن نق ــبت ای ــه نس ــه ب ــم ک بگوی
ــود  ــینما وج ــز در س ــالم نی ــوب و س ــانهای خ و انس

ــد. دارن

فراخوان ششمین جشنواره ملی حسنات 
اصفهان منتشر شد

فراخــوان ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم کوتاه حســنات 
اصفهــان بــا محوریــت اصلــی احســان و نیکــوکاری 
ــده  ــن فراخــوان آم ــن ای منتشــر شــد. در بخشــی از مت
اســت: نشــر و ترویــج فرهنــگ و هنــر اســامی- ایرانــی 
ایــن  بیــرق  بارزتریــن  نیکــوکاری  هــدف ماســت و 
ــد  ــس بای ــدارد؛ پ ــدن ن مدعاســت. بشــریت مجــال مان
ــت.  ــا او گف ــد، ب ــه بای ــه را ک ــده و ژرف، آنچ ــاه، توفن کوت
ســینما قدرتمندتریــن ابــزار ممکــن اســت و الجــرم عصــر 
ــاه ســوق می دهــد.  ــم کوت ــه ســمت فیل شــتاب، مــا را ب
فیلــم کوتــاه را بایــد بســیار جدی تــر انگاشــت و آمیــزش 
ــا  ــر م ــده ی عص ــاید گمش ــوکاری، ش ــوم نیک ــا مفه آن ب
ــام و کســـب  باشــد.عاقه مندان می تواننــد جـــهت ثبت ن
اطاعــات بیشتـــر و تهیـــه فــرم ارســـال اثـــر بــه ســـایت 

www.hasanatfilm.ir مراجعــه فرماینــد.

 اکران »مرگ و زندگی در لس آنجلس« 
در فرشچیان

کیمیــای وطــن: فیلــم »مــرگ و زندگــی در لس آنجلس« 
ــه روی  ــچیان ب ــن« در فرش ــام فریدکی ــاخته ی »ویلی س
پــرده مــی رود. »ویلیــام فریدکیــن« کــه خالــق فیلم هــای 
ــر«  ــوی« و »جن گی ــاط فرانس ــون »ارتب ــته ای چ برجس
اســت. عاقه منــدان می تواننــد بــرای تماشــای ایــن 
ــی  ــع فرهنگ ــه مجتم ــاعت 21:30 ب ــاه س ــم، 10 تیرم فیل

هنــری فرشــچیان مراجعــه نماینــد.

 استقبال مردم چهارمحال و بختیاری
 از نمایشگاه کتاب

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان چهارمحــال 
ــردم از  ــاری از افزایــش 50 درصــدی اســتقبال م و بختی
ــی اســتان  ــاب و نرم افزارهــای قرآن ــزرگ کت نمایشــگاه ب
در ســال جــاری خبــر داد. جــواد کارگــران در آئیــن 
نرم افزارهــای  و  بــزرگ کتــاب  نمایشــگاه  اختتامیــه 
ایــن  اظهــار کــرد:  قرآنــی چهارمحــال و بختیــاری، 
نمایشــگاه باهــدف ایجــاد شورونشــاط، ترویــج فرهنــگ 
قرآنــی، ارائــه دســتاوردهای قــرآن و عتــرت و توجــه بــه 
ســبک زندگــی اســامی ایرانــی، در مــاه مبــارک رمضــان 
برگــزار شــد. وی خاطرنشــان کــرد: مســابقه نهج الباغــه 
از طرح هــای پــر اســتقبال ایــن نمایشــگاه بــود کــه 
ــدگان آن  ــه برن ــز ب ــزی نی ــزار شــد و جوای هــر شــب برگ
اهــدا می شــد. کارگــران بــا اشــاره بــه اســتقبال 15 هــزار 
ــبختانه  ــرد: خوش ــح ک ــگاه، تصری ــده از نمایش بازدیدکنن
اســتقبال بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه نســبت بــه ســال 

ــت. ــش داش ــته افزای گذش

اخبار کوتاه 

آگهی مزایده 
شعبه نهم اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده 497/95 ش 
ج/ پنجم له آقای ابوالفضل امیرخانی علیه آقای حسن اکبری فرزند صفرعلی به آدرس 
اصفهان خ هفتون کوچه میثم کوی بنفشه پاک 162 بابت محکوم به و هزینه های 
به شرح یکدستگاه  توقیفی محکوم علیه  اموال  به مبلغ 44/505/947 ریال  اجرایی 
تلویزیون LED سامسونگ 46 اینچ مدل H 5870 ، AW 46 ،  )40%( مستعمل به 
 LG مبلغ 12/000/000 ریال 2( یک دستگاه ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک دیجیتال
7 کیلو مدل 8015 ـ 40% مستعمل 5/000/000 ریال 3( یک تخته فرش دست بافت با 
نقش 4 دختر 100× 50 سانت با قاب چوبی به مبلغ 6/000/000 ریال 4( یک تخته فرش 
ماشینی 12 متری بدون مارک زمینه زرشکی رنگ 50% مستعمل به مبلغ 4/000/000 
ارزیابی گردیده است  ریال که جمعًا طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 27/000/000 ریال 
و مورد اعتراض هیچیک از طرفیت واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای 
مورخ 95/5/5 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختاف واقع 
در خیابان شیخ صدوق بنش چهار راه وکا برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده 
می توانند با واریز 10% قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001  بانک ملی و ارائه 
فیش آن حداقل 5 روز قبل از مزایده به این اجرا از اموال بادید نمایند پیشنهاد دهنده 

باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان    9963/ م الف

آگهی مزایده
 اجرای احکام شعبه سوم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 
با وکالت  له خانم فرزانه موسوی فرزند رحیم  940406 اجرایی شعبه دادگاه خانواده 
اقای محمد بشارتی و خانم بهناز در میانی بزرگ علیه آقای مجید ماهوش محمدی 
فرزند اکبر به خواسته تعداد 250 عدد سکه تمام بهار آزادی، مقدار 100 مثقال طای 18 
عیار بابت مهریه، مبلغ 1/820/000 ریال بابت حق الوکاله، مبلغ 1/830/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی، مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش یک دستگاه خودرو 
خودرو  دستگاه  یک  از  عبارتست  مزایده  نماید:مورد  برگزار  زیر  به شرح  زانتیا  سواری 
سواری زانتیا به شماره انتظامی ایران 77-945 ی 84 مدل 1388 به رنگ سبز زیتونی 
دارای شاسی به شماره S 1512288180583 و موتور به شماره 0084217 که حسب 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض باقیمانده است اعام گردیده 
در زمان بازدید موتور خاموش، وضعیت ظاهری موتور و گیربکس حاکی از سالم بودن 
آنها است. اتاق و بدنه سالم، تودوزی در حد متوسط، الستیک ها بر روی هم حدود 
50% آج که به دلیل توقیف طوالنی مدت در هنگام استفاده نیاز به 4 حلقه الستیک 
دارد. رنگ خودرو نیز به دلیل توقیف طوالنی مدت دچار رنگ پریدگی شده و فاقد بیمه 
نامه می باشد.  حسب نظریه کارشناس سمی دادگستری ارزش روز خودرو مذکور با 
اوصاف عنوان شده مبلغ 400/000/000 ریال اعام شده است. متقاضیان می توانند 5 
روز قبل از فروش در محل اصفهان، خیابان بسیج، پارکینگ امیر از خودرو مذکور دیدن 
کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/5/6 ساعت 30: 9 صبح در دفتر 
این اجرا واقع درخیابان نیکبخت ، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک 
حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده 
به حساب سپرده  المجلس  فی  را  تصویبی  مبلغ   %10 حداقل  و  بوده  قیمت  باالترین 

دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام شعبه سوم دادگاه خانواده اصفهان   10024/ م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده 1088/94  شماره دادنامه 250 مورخ 95/3/16  مرجع رسیدگی: شعبه 16 
شورای حل اختاف اصفهان خواهان: محمدرمضانی سودانی نشانی اصفهان، خ زینبیه 
، خ باطان، پاک 4  خوانده: حمیدرضا حاج باقری نشانی مجهول المکان  خواسته: 
مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام 
نماید:رای قاضی شورادعوی محمدرمضانی  به صدور رای می  اتی مبادرت  به شرح  و 
وجه  ریال   18/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  باقری  حاج  حمیدرضا  بطرفیت  سورانی 

چک شماره 513041 مورخ 89/3/27 عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه 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 
در جلسه رسیدگی حاضر  قانونی  اباغ  به  توجه  با  اینکه خوانده  و  دارد  وجه خواسته 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد 
بر  دادرسی مدنی حکم  ایین  قانون  قانون تجارت و 198، 519،522  310 و313  مواد 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 900/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان ـ زهرا عابدینی    9964 / م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده 944/94  شماره دادنامه 225 مورخ 95/3/16  مرجع رسیدگی: شعبه 
16 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: حسن شاه سنایی نشانی اصفهان، خ شریف 
شرقی )رهنان( مبل عالی قاپو  خوانده: علیرضا کیوانی نشانی مجهول المکان  خواسته: 
مطالبه مبلغ 24/900/000 ریال بابت سه فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید:
مطالبه  بخواسته  علیرضا کیوانی  بطرفیت  سنائی  شاه  دعوی حسن  شورا  قاضی  رای 
ریال وجه چک شماره 686822 مورخ 94/7/5 و 541971 مورخ   24/900/000 مبلغ 
93/8/21 و 686823 مورخ 93/9/30 عهده بانک ملی و پاسارگاد به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه 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 خوانده با توجه به اباغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به 
استناد مواد 310 و313 قانون تجارت و 198، 519،522 قانون ایین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/900/000 ریال بابت اصل خواسته و 470/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان ـ زهرا عابدینی    9965 / م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده 945/94  شماره دادنامه 227 مورخ 95/3/16  مرجع رسیدگی: شعبه 
16 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: حسن شاه سنایی نشانی اصفهان، خ شریف 
شرقی )رهنان( مبل عالی قاپو  خواندگان: 1ـ امنه ایزدی 2ـ ندا ستیه 3ـ احمد ستیه 
با   47/000/000 المکان  خواسته:  مطالبه مبلغ  نفر مجهول  به نشانی هر سه  چیگنی 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 
اتی مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورادعوی حسن شاه سنائی بطرفیت 1ـ 
امنه ایزدی 2ـ ندا ستیه  3ـ احمد ستیه چیگنی بخواسته مطالبه مبلغ 47/000/000 ریال 
وجه چک شماره 651976 عهده بانک انصار به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده با توجه به اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده اند بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و313 
قانون تجارت و 198، 519،522 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 810/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان ـ زهرا عابدینی    9966 / م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 2164/94  شماره دادنامه 374 مورخ 95/3/4  مرجع رسیدگی : شعبه 
ششم شورای حل اختاف اصفهان خواهان: محمود میرزایی فرزند امان اله به نشانی 
اصفهان، خ هشت بهشت شرقی، کوچه 24 ، فرعی 3 ، پاک 42 وکیل: مسرور گیتی 
فر نشانی اصفهان: خ حکیم نظامی، نرسیده به 4 راه امین، جنب بانک انصار ، پاک 
781 خوانده: سید حمید مظلوم فرزند فاضل نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه 

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به 
شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا در خصوص دعوی اقای محمود میرزایی با وکالت مسرور گیتی فر به 
طرفیت اقای سید حمید مظلوم بخواسته مطالبه مبلغ 8/400/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره های 769023 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که مستندًا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 21 ق صدور چک 
و 198، 515، 519، 522 قانون آ. د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
8/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 74/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
اگهی تا مرحله اجرا در صورت لزوم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )94/4/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در  همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان ـ مریم نباتی    9980 / م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 950061  شماره دادنامه 9509976794401097  مرجع رسیدگی : شعبه 14 
شورای حل اختاف اصفهان خواهان: فرید سراندی به نشانی اصفهان، خ  صائب جنب 
آرامگاه منزل شخصی پاک 46 قرمز رنگ خوانده: عبدالمطلب کشاورزی نشانی مجهول 
المکان  خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت یک فقره چک و خسارات قانونی و 
تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی اقای فرید سراندی به طرفیت اقای 
به شماره ی  عبدالمطلب کشاورزی بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک 
به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  ایرانیان  حکمت  بانک  عهده   280939
عدم  های  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ. د . م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و نود و هفت هزار 
تومان  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر اگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک های موصوف )94/11/18( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در  این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان    9984 / م الف

ابالغ رای
دادنامه 950997679401090 مورخ 95/5/30  مرجع  پرونده: 950060  شماره  کاسه 
نشانی  به  سراندی  فرید  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای   14 شعبه   : رسیدگی 
خوانده:  رنگ  قرمز   46 پاک  شخصی  منزل  آرامگاه  جنب  صائب  خ   اصفهان، 
 95/940/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  کشاورزی  عبدالمطلب 
بدوًا  و  قانونی  خسارات  انضمام  به   280938 شماره  به  چک  فقره  یک  بابت  ریال 
صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 و 117 با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
رای  صدور  به  مبادرت  اتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا   مشورتی 

می نماید:
رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی اقای فرید سراندی به طرفیت اقای 
عبدالمطلب کشاورزی بخواسته مطالبه مبلغ 95/940/000 ریال وجه چک به شماره ی 
280938 مورخ 94/10/30 عهده بانک حکمت ایرانیان به انضمام مطلق خسارات قانونی 
ید خواهان و صدور گواهی  بقای اصول مستندات در  و  پرونده  به محتویات  توجه  با 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستندًا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ. 
د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون و نهصد و چهل هزار 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و نه هزار و صد ریال  بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر اگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
های موصوف )94/10/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در  این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان    9985 / م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 93-1600  شماره دادنامه 514 مورخ 94/3/30  مرجع رسیدگی : شعبه 
5 شورای حل اختاف اصفهان خواهان/ خواهان ها: صندوق مهر امام رضا به نمایندگی 
مهدی خلجی وکیل: مهنوش حبیبه ذبیحی خوانده/ خواندگان: 1ـ سید حیدر میرزایی 
دورکی 2ـ روح اله میرزایی 3ـ شیرین محمدی 4 ـ سمر سیاه سرد  همگی مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی صندوق مهر امام رضا به نمایندگی 
مهدی خلجی به طرفیت آقای 1ـ حیدر میرزایی 2ـ روح اله میرزایی 3ـ شیرین محمدی 
شماره  به  وجه چک  ریال   38/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  سرد  سیاه  4ـ سحر 
4/267002 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات 
پرداخت  عدم  های  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
نظر می رسد که  به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارایه  و  ابراز  از خود 
مستندًا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ. د . م حکم 
بر محکومیت خواندگان بنحو متقاضی  به پرداخت مبلغ  سی و هشت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیردر  خسارت  آگهی  نشر  هزینه  و  قانونی 
)93/2/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در  این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان           9991 / م الف



ترکی پرکارترین داور فوتبال ایران
ــاوت در ۱۴  ــا قض ــی ب ــن ترک ــگ، محس ــازمان لی ــوی س از س
مســابقه پرکارتریــن داور لیــگ برتــر پانزدهــم معرفــی شــد. بــه 
گــزارش ســایت رســمی ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران، در لیــگ 
ــط  ــه ۳۸ داور وس ــد ک ــزار ش ــابقه برگ ــم ۲۴۰ مس ــر پانزده برت
ــا داوری  ــی ب ــن ترک ــد. محس ــاوت کردن ــا را قض ــن بازی ه ای
ــکان  ــود. اش ــم ب ــگ پانزده ــن داور لی ــابقه پرکارتری در ۱۴ مس
خورشــیدی بــا ۱۳ قضــاوت و حســین زرگــر بــا ۱۲ قضــاوت در 
رده هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد. ۶۰ کمــک داور نیــز بازی هــای 
لیــگ برتــر ۹۴-۹۵ را پرچــم زده انــد کــه رضــا ســخندان بــا ۱۵ 

بــازی پرکارتریــن کمــک داور لیــگ برتــر پانزدهــم بــود.

روس ها دست خود را رو نکردند
ــم  ــب تی ــت: ترکی ــیه گف ــی روس ــتی فرنگ ــم کش ــرمربی تی س
اعزامــی بــه المپیــک ۲۰۱۶ ریــو ۱۰ روز مانــده بــه اعــزام اعــام 
می شــود. »گوگــی کوگیاشــویلی« بــا بیــان اینکــه ترکیــب 
ــته ۱۰  ــون ادوار گذش ــک همچ ــه المپی ــی ب ــم اعزام ــی تی نهای
ــت:  ــد، گف ــد ش ــی خواه ــابقات معرف ــاز مس ــه آغ ــده ب روز مان
ــم و  ــر می گذاری ــت س ــود را پش ــات خ ــر تمرین ــال حاض در ح
شــرکت در دو تورنمنــت بیــن المللــی آلمــان و اســپانیا را نیــز 

ــم. ــه داری در برنام

رئال مادرید به دنبال ان گولو کانته
ــن  ــن الدی ــه زی ــد مدعــی شــد ک ــارکا چــاپ مادری ــه م روزنام
ــرز درخواســت  ــو پ ــد از فلورنتین ــال مادری ــدان، ســرمربی رئ زی
ــه خدمــت  ــو کانتــه، هافبــک لسترســیتی را ب کــرده کهــان گول
بگیــرد. در قــرارداد کانتــه بنــد فســخ ۲۵ میلیــون یورویــی وجود 
ــد اســت. او فصــل  ــال مادری ــه تحــت نظــر رئ ــه از ژانوی دارد ک
ــه  ــت و ب ــیتی پیوس ــه لسترس ــورو ب ــون ی ــا ۸ میلی ــته ب گذش
ــر و یکــی از  ــان لیــگ برت ــن بازیکن ــه یکــی از بهتری ســرعت ب

ــد. ــل ش ــگ تبدی ــان لی ــای قهرم ــن مهره کلیدی تری

 تأخیر در انتقال مخیتاریان
 به منچستر

هانــس یواخیــم واتســکه نایــب رئیــس دورتمونــد اعــام کــرد 
چنــد روز دیگــر اعــام می کنــد مخیتاریــان را بــه جزیــره 
ــر  ــر. اگــر چــه واتســکه پیش ت ــا خی ــد کــرد ی ترانســفر خواهن
ــه  ــا ب ــد، ام ــان را از دســت نمی ده ــود مخیتاری ــرده ب ــد ک تاکی
نظــر می رســد طــی هفته هــای گذشــته خیلــی چیزهــا تغییــر 
کــرده باشــد، از جملــه اینکــه شــیاطین ســرخ بــرای خریــد این 
بازیکــن حاضــر شــده اند ۴۰ میلیــون یــورو پرداخــت کننــد کــه 
بــه ایــن ترتیــب می توانــد بــه عنــوان گرانتریــن ترانســفر تاریــخ 

دورتمونــد ثبــت شــود.

اخبار کوتاه

رد پیشنهاد 80 میلیونی بارسا
رییــس شــرکتی کــه مدیریــت برنامه هــای دیبــاال را 
بــر عهــده دارنــد مدعــی شــد کــه ســتاره آرژانتینــی 
پیشــنهاد ۸۰ میلیونــی بارســا را رد کــرده اســت. 
دیبــاال فصــل گذشــته بــا ۴۰ میلیــون یــورو از پالرمــو 
ــم  ــن تی ــراه ای ــه هم ــت و ب ــوس پیوس ــه یوونت ب
ــش  ــود و درخش ــری آ ش ــان س ــد قهرم ــق ش موف
فوق العــاده ای داشــت. حــال گوســتاوو ماســکاردی، 
ــتند  ــاال هس ــای دیب ــه نماینده ه ــی ک ــس گروه ریی
ــنهادی ۸۰  ــاله پیش ــتاره ۲۲ س ــه س ــد ک ــی ش مدع

ــرده اســت. ــی از بارســا را رد ک میلیون

سفر تیم ملی بسکتبال به لیتوانی
تیــم ملــی بســکتبال کــه بامــداد شــنبه عــازم لتونــی 
شــد، در ایــن کشــور دو دیــدار تدارکاتــی برگــزار 
ــری  ــه برت ــد ب ــر نیوزلن ــدا براب ــه طــی آن ابت ــرد ک ک
۷۵ بــر ۷۲ دســت یافــت ســپس در رقابت هــا 
ــا تیــم ملــی لتونــی کــه ســه شــنبه شــب برگــزار  ب
ــر ۴۸ شکســت خــورد. تیــم  ــا نتیجــه ۸۵ ب شــد، ب
ــد  ــی ش ــی لیتوان ــته راه ــکتبال روز گذش ــی بس مل
ــد.  ــزار کن ــود را برگ ــی خ ــن اردوی تدارکات ــا آخری ت
ــای ۱۳  ــی روزه ــک ط ــی المپی ــای گزینش رقابت ه
ــود.  ــزار می ش ــا برگ ــن ایتالی ــاه در توری ــا ۱۸ تیرم ت
ــه  تیــم ملــی بســکتبال در نخســتین دیــدار خــود ب
ــل مکزیــک  ــان مــی رود و ســپس مقاب مصــاف یون

ــرد. ــی خواهــد ک صــف آرای

جایزه تیم قهرمان یورو چقدر است؟
ــورو  ــون ی ــغ ۳۰۱ میلی ــا مبل ــال اروپ ــه فوتب اتحادی
بــه ۲۴ تیــم حاضــر در ایــن رقابتهــا اختصــاص 
داده اســت. ایــن رقــم در رقابتهــای دوره قبــل 
ــدا  ــان ابت ــم از هم ــر تی ــود. ه ــورو ب ــون ی ۱۹۶ میلی
ــه دلیــل حضــور در رقابتهــا  هشــت میلیــون یــورو ب
دریافــت می کنــد. بقیــه پاداش هایــی کــه یــک 
ــه عملکــرد آن در  تیــم دریافــت می کنــد بســتگی ب
رقابتهــا دارد. تیــم قهرمــان رقابتهــا هشــت میلیــون 
یــورو بــه اضافــه پاداش هایــی کــه در مراحــل قبلــی 
ــترین  ــرد. بیش ــد ک ــت خواه ــرده، دریاف ــب ک کس
ــا  ــن رقابته ــد در ای ــم می توان ــک تی ــه ی ــزه ای ک جای
از آن خــود کنــد ۲۷ میلیــون یــورو اســت منــوط بــه 
ــازی -  اینکــه در همــه بازی هــای خــود - هفــت ب
برنــده شــود. بــا توجــه بــه اینکــه تیم هــای حاضــر 
ــروزی  ــورد ۱۰۰ درصــد پی ــی رک ــارم نهای ــک چه در ی
ندارنــد بنابرایــن هیــچ تیمــی جایــزه کامــل دریافــت 
نخواهــد کــرد. مرحلــه یــک چهــارم نهایــی رقابتهــای 
یــورو ۲۰۱۶ بــا حضــور هشــت تیــم از امشــب 

ــری خواهــد شــد. پیگی

همگام با ورزش

متاســفانه ایــن روزهــا افــراد بســیاری بــرای کوتــاه کــردن راه خــود 
ــدون  ــان ب ــده آل خودش ــب و ای ــدام مناس ــه ان ــیدن ب ــرای رس ب
آگاهــی از عــوارض مکمل هــا بــدون تجویــز پزشــک و متخصصــان 
ــع،  ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــرف آن روی آوردن ــه مص ب
باوجــودی کــه از ســوی فدراســیون پزشــکی ورزشــی نظــارت خوبــی 
بــر باشــگاه های ورزشــی می شــود، امــا بازهــم گاهــی اوقــات دیــده 
شــده کــه افــراد غیرمتخصــص و مربیــان ورزشــی نــاآگاه بــه صورت 
غیرقانونــی اقــدام بــه فــروش، تجویــز و تزریــق هورمون هــای رشــد 
می کننــد؛ درصورتــی کــه اگــر ایــن افــراد بــه متخصصــان مراجعــه 
کننــد حداقــل در جریــان عــوارض ســوء داروهــا و هورمون هــا قــرار 
ــز در حیــن تمریــن همدیگــر  ــد گرفــت. در برخــی مــوارد نی خواهن
ــد  ــق کنن ــت تزری ــان دارو را درس ــر ف ــه اگ ــد ک ــویق می کنن را تش
کم کــم عضلــه بازویشــان رشــد می کنــد و دیگــر ســایز و شــکلش 
ــبه هورمون های  ــا و ش ــق هورمون ه ــز و تزری ــد. تجوی ــر نمی کن تغیی
غیراســتاندارد توســط افــراد غیرمتخصــص بــه آرایشــگاه های زنانــه 
ــود،  ــرایط موج ــی از ش ــردان ناراض ــان و م ــت. زن ــه اس ــز راه یافت نی
ــرده و  ــب، ورزش ک ــی متناس ــرای هیکل ــد ب ــه بخواهن ــدون اینک ب
رژیــم غذایــی صحیحــی را رعایــت کننــد، دســت بــه انتخاب هــای 
اشــتباهی می زننــد کــه آنهــا را گاهــی بــه بیراهه هــای بی بازگشــت 
ــدی،  ــایی کب ــونت آمیز، نارس ــای خش ــاد، رفتاره ــاند و اعتی می کش
ــایع ترین  ــی و... از ش ــری، عقیم ــال در یادگی ــد، اخت ــال رش اخت

عــوارض مصــرف ایــن قبیــل داروهاســت.
    شیوع استفاده از هورمون ها و شبه هورمون ها

ــیوع  ــورد ش ــی در م ــه ورزش ــص تغذی ــان، متخص ــهرزاد محمدی ش

می گویــد:  هورمون هــا  شــبه  و  هورمون هــا  ایــن  از  اســتفاده 
از  اســتفاده  بــه  بیشــتری  گرایــش  جوان هــا  و  نوجوان هــا 
جــذب  افــراد  ایــن  دارنــد.  شــبه هورمون ها  و  هورمون هــا 
برنامه هــای تلویزیونــی وعکس هــای مجله هــا می شــوند و بــه 
ــواد  ــن م ــه ســمت ای ــی و ورزشــی مناســب ب ــه غذای جــای برنام
ــل  ــادی را تحم ــیار زی ــوارض بس ــه ع ــوند و در نتیج ــیده می ش کش

. می کننــد
   عوارض مصرف هورمون ها و شبه هورمون ها

گفــت:  شــبه هورمون ها  و  هورمون هــا  عــوارض  مــورد  در  وی 
درنتیجــه مصــرف خودســرانه ایــن هورمون هــا، ســطح کلــی 
هورمون هــا در بــدن افــراد بــه هــم می ریــزد. مرکــز کنتــرل 
رفتارهــای جنســی در مغــز، نزدیــک قســمت کنتــرل رفتار قــرار دارد. 
وقتــی ســطح هورمون هــای جنســی کــه عمومــًا جــزو هورمون هــای 
ــز  ــده نی ــرد مصرف کنن ــار ف ــد، رفت ــر می کن ــتند تغیی ــه هس مردان
ــن  ــوارض ای ــر ع ــد. از دیگ ــر می کن ــونت آمیزی تغیی ــور خش ــه ط ب
قلبــی  مغــزی،  و ســکته های  پرفشــاری  دیابــت،  هورمون هــا 

و مشــکات کبــدی و کلیــوی اســت. از آنجــا کــه هورمون هــا 
ــرنگ  ــه از س ــی ک ــوند، درصورت ــتفاده می ش ــق اس ــورت تزری به ص
تمیــز اســتفاده نشــود، عــوارض مصــرف هورمــون بــا بیماری هایــی 

ــود. ــتر می ش ــدز بیش ــت و ای ــد هپاتی مانن
 همه ورزشکاران نیاز به مکمل های ساده خوراکی ندارند

متأســفانه ورزشــکاران بــرای اینکــه شــکل و تناســب هیــکل خــود را 
بــه هــر قیمتــی حفــظ کننــد بــه ایــن هورمون هــا و شــبه هورمون ها 
روی می آورنــد و از ایــن عــوارض غافــل می شــوند. ورزشــکاران بایــد 
بداننــد کــه همــه آنهــا نیــاز به مصــرف مکمل ندارنــد و فقط بــا تجویز 
متخصصــان ایــن امــر مجــاز هســتند. محمدیــان در ایــن بــاره گفت: 
هورمون هــای  )تحریک کننــده  شــبه هورمون ها  و  هورمون هــا 
بــدن( ازجملــه مــوادی هســتند کــه بــرای بــدن ورزشــکاران مضرنــد 
و در لیســت ممنوعــه قــرار دارنــد. برخــی دیگــر از ایــن مکمل هــا کــه 
در ایــن لیســت قــرار ندارنــد مثــل اســید آمینــه، کراتیــن، پودرهــای 
ــی نحــوه اســتفاده و شــرط  ــوع نیســتند ول ــی Bcaa ممن پروتئین
ــال  ــر ۱۸ س ــراد زی ــال اف ــور مث ــد. به ط ــده دارن ــنی مصرف کنن س
بــه هیــچ عنــوان حــق اســتفاده خودســرانه از ایــن مــواد را ندارنــد 
ــای ســامتی و تحــت شــرایط بســیار خــاص  ــا چکاپ ه ــد ب و بای
ایــن مــواد توســط پزشــک برایشــان به صــورت دارو تجویــز شــود. 
متأســفانه افــراد غیرمتخصــص عــاوه بــر اینکــه چنیــن مــوادی را 
ــد. وی ادامــه  ــز پیشــنهاد می دهن ــد، دوز مصــرف نی ــز می کنن تجوی
ــتاندارد،  ــی و اس ــای اصل ــی مکمل ه ــه در قوط ــده ک ــده ش داد: دی
داروهــای تقلبــی ریختــه شــده اســت. بنابرایــن بــرای خریــد ایــن 

ــه شــود. ــه داروخانه هــای مجــاز مراجع ــد ب ــا بای مکمل ه

خطری در دنیای ورزش:

مکمل های ورزشی از رؤیا تا واقعیت

از  برتــر  لیــگ  آقــای گل فصــل گذشــته  بــا جدایــی 
ــی  ــدد جایگزین ــگاه درص ــن باش ــئوالن ای ــپولیس مس پرس
یــک بازیکــن در خــط حمله شــان هســتند. بــا عقــد قــرارداد 
رســمی مهــدی طارمــی بــا باشــگاه ریــزه اســپور مســئوالن 

تیــم پرســپولیس بــه شــدت بــه دنبــال 
مهاجــم مــی گردنــد. براســاس ایــن گــزارش 
طارمــی کــه هفتــه گذشــته اعــام کــرده بــود 
مشــکلی بــرای همــکاری بــا پرســپولیس 
ــود  ــدام خ ــن اق ــا ای ــنبه ب ــه ش ــدارد روز س ن
شــوک بزرگــی بــه ســرمربی پرســپولیس 
و هــواداران ایــن تیــم داد. در ایــن میــان 

ــان  ــع بازیکن ــن زاده از جم ــعود حس ــروج مس ــوع خ موض
ذوب آهــن همچنــان مطــرح اســت. مهاجــم جــوان و گلــزن 
تیــم ذوب آهــن کــه هنــوز تیــم فصــل بعــدش را مشــخص 
نکــرده از گزینه هــای احتمالــی جانشــینی طارمــی بــه 
ــم  ــری ه ــایعات دیگ ــاس ش ــن اس ــی رود. برای ــمار م ش

ــل  ــروات فص ــم ک ــج مهاج ــور پروپی ــال حض ــاره احتم درب
گذشــته اســتقال کــه در لیســت مــازاد ایــن تیــم قــرار دارد 
ــه گــوش می رســد. شــناخت کافــی  ــم پرســپولیس ب در تی
برانکــو از ایــن مهاجــم و آشــنایی پروپیــج بــا لیــگ فوتبــال 
ــون  ــه پیرام ــی اســت ک ــه دالیل ــران از جمل ای
احتمــال حضــور او در پرســپولیس مطــرح 
می شــود. عــاوه بــر این هــا احتمــال ضعیــف 
ــه خــروج  ــه ب ــرح شــده ک ــم مط ــری ه دیگ
نــام شــهباززاده از لیســت بازیکنــان اســتقال 
مربــوط می شــود. حضــور همزمــان پنــج 
مهاجــم در خــط حملــه اســتقال باعــث شــده 
تــا گمانــه زنی هایــی در ایــن بــاره صــورت بگیردکــه ممکــن 
اســت ایــن بازیکــن از جمــع آبــی پوشــان جــدا شــود. بــی 
ــور  ــپولیس از کش ــروج کاروان پرس ــش از خ ــا پی ــان ت گم
ــین  ــم جانش ــف مهاج ــن تکلی ــی اردوی اوکرای ــرای برپای ب

ــد. ــد ش ــخص خواه ــی مش طارم

حسن زاده، پروپیچ و دیگران
گزینه های جانشینی طارمی در پرسپولیس را بشناسید

اواخــر فصــل گذشــته مســابقات لیــگ برتــر بــود کــه زمزمــه 
واگــذاری باشــگاه تراکتورســازی تبریــز بــه بخــش خصوصــی 
باشــگاه  مدیــران  از  تعــدادی  هرچنــد  شــد.  رســانه ای 
تراکتورســازی واگــذاری ایــن باشــگاه را تکذیــب کردنــد ولــی 

اقداماتــی در همیــن راســتا صــورت گرفتــه بــود 
و تنهــا یــک شــرط باعث شــد تــا انتقــال امتیاز 
ــق  ــی محق ــش خصوص ــه بخ ــازی ب تراکتورس
نشــود. ماجــرای واگــذاری تراکتورســازی از 
جایــی شــروع شــد کــه متولیــان اصلــی ایــن 
ــم  ــن تی ــرای ای ــد دیگــر ب باشــگاه اعــام کردن
ــت  ــران وق ــی مدی ــرد ول ــد ک ــه نخواهن هزین

باشــگاه بــه خاطــر حضــور ایــن تیــم در لیــگ قهرمانــان آســیا 
آنهــا را از ایــن تصمیــم منصــرف و اجــرای ایــن تصمیــم را بــه 
آخــر لیــگ پانزدهــم موکــول کردنــد. بــا وجــود ایــن، شــرط و 
شــروط مطــرح شــده در جلســات هیــات مدیــره بــه یکبــاره 
ــات  ــه در انتخاب ــو ک ــی آجرل ــر داد. مصطف ــادالت را تغیی مع

ــرای  ــار ب ــوده، اینب ــرده ب ــی نب ــه جای ــال راه ب فدراســیون فوتب
حضــور پررنگ تــر در فوتبــال طرحــی را بــه متولیــان باشــگاه 
ــا  ــگاه ت ــئوالن باش ــی آن، مس ــه ط ــه داد ک ــازی ارائ تراکتورس
ــاال،  ــای ب ــی از رده ه ــچ پول ــت هی ــدون دریاف ــال و ب دو س
ــگاه را از  ــای باش ــرده و هزینه ه ــی ک درآمدزای
همیــن راه پرداخــت کننــد. طبــق پیگیری هــای 
خبرنــگار مهــر، آجرلــو کــه نتوانســته اعتبــارات 
ــن  ــد تأمی ــان جدی ــد بازیکن ــرای خری الزم را ب
کنــد، درخواســتی را بــرای قــرض گرفتــن مبلــغ 
۲۵ میلیــارد تومــان از مســئوالن رده بــاالی 
باشــگاه مطــرح کــرده تــا او از همیــن ابتــدای 
کار شــرط و طــرح درآمدزایــی خــودش را نادیــده بگیــرد. بایــد 
دیــد آیــا تراکتورســازی بــا همــان راه و روش قبلــی بــه تأمیــن 
هزینه هایــش ادامــه خواهــد داد و یــا آجرلــو می توانــد 
محدودیت هــای پیــش رو را کنــار بگــذارد و طــرح درآمدزایــی 

ــرد؟ خــودش را پیــش بب

دردسرهای آجرلو

شرطی که مانع واگذاری تراکتورسازی شد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

جایزه تیم قهرمان یورو چقدر است؟ پنجشنبـــــه  10 تیر ماه 61395
ـــمـــاره 191 ســـــال دوم       ݡسݒ

مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان گفــت: اگــر مشــترکین در ســاعات پیــک مصــرف در تابســتان در 
مصــرف آب صرفــه جویــی ۱۵ تــا ۲۰ درصــدی داشــته باشــند قــول مــی دهــم جیــره بنــدی و یــا قطــع آب 
نداشــته باشــیم. ایــن درحالــی اســت کــه تــا زمانیکــه ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ بــه شــبکه 

آب اســتان در حــوزه شــرب وارد نشــود همچنــان مشــکل داریــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان کــه بــه مناســبت ۱ تــا ۷ تیــر هفتــه صرفــه جویــی در 
مصــرف آب بــه اتفــاق معاونیــن خــود در تــاالر اندیشــه شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان پذیــرای 
بیــش از ۸۰ خبرنــگار بــود بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: مــا اعتقــاد داریــم آبرســانی بــه اصفهــان بــزرگ 

بــا یــک تصفیــه خانــه تهدیــد بــوده و بایــد ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ راه انــدازی شــود.
مهنــدس هاشــم امینــی بــا قدردانــی از فعالیــت رســانه هــا و صداوســیما در انعــکاس فعالیتهــای شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درطــول ســال افــزود: چــون آینــده روشــنی بــرای آب ترســیم نیســت از 
رســانه هــا انتظــار مــی رود بیــش از گذشــته بــه موضــوع آب و فرهنــگ ســازی آن در جامعــه بپردازنــد 
حتــی افــراد و دســتگاههای متولــی مختلــف را نقــد کــرده و مــا نیــز از ایــن نقدهــا اســتفاده مــی کنیــم.

ــکار  ــل ان ــود آب را غیرقاب ــره شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بحــران و کمب رئیــس هیــأت مدی
ــه  ــه عین ــا ب ــا م ــده ت ــب ش ــان موج ــتان اصفه ــم در اس ــر اقلی ــالی و تغیی ــت: خشکس ــت و گف دانس
خشکســالی و کــم آبــی را لمــس کنیــم کــه شــاخص ایــن کمبــود آب و خشکســالی در اصفهــان، چگونگی 
رونــد جــاری بــودن زاینــده رود اســت کــه از رودخانــه دایمــی بــه رودخانــه فصلــی تبدیــل شــده و ایــن 

مســئله بــی آبــی بــر بخشــهای شــرب، کشــاورزی و صنعــت تأثیــر گذاشــته اســت.
مهنــدس امینــی بــا بیــان اینکــه اخیــرًا فوالدمبارکــه بدلیــل کــم آبــی دچــار مشــکل شــد گفــت: وظیفــه 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان تأمیــن آب شــرب و بهداشــتی بــوده و مــا در تابســتان شــوک و 

تنــش هایــی را بــه مشــترکین بــه جهــت کمبــود آب وارد نمــی کنیــم.
وی ادامــه داد: کارشناســان حــوزه آب، مدیریــت منابــع آبهــای ســطحی و زیرزمینــی همچنیــن مدیریــت 
مصــرف آب را تنهــا راه چــاره مشــکات آب مــی داننــد چــرا کــه بایــد در درازمــدت بــا اســتفاده از منابــع 

آبــی موجــود بتوانیــم حداکثــر بهــره وری را داشــته باشــیم.
رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان مــی گویــد: بــه رغــم اینکــه محــل درآمــد 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان از میــزان آب بهــای مشــترکین اســت طریــق کنتــور آب در منــازل 
اســت ولــی مــا امــروز بــه جهــت مســئولیت ملــی و اجتماعــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه خودمــان 
مــروج کاهــش مصــرف آب بــوده کــه ایــن بــا اهــداف ســازمان هــم مغایــرت دارد. ولــی مــا بــرای فرهنگ 
بهینــه مصــرف حساســیت خاصــی داریــم کــه رســانه هــا هــم مــی تواننــد در بخــش هــای رفتــاری و 

ابــزاری فرهنگســازی در مدیریــت مصــرف آب را ترویــج دهنــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت: ماتنهــا اســتانی هســتیم کــه در طــول ســال در 
ســطح کشــور در مــورد مدیریــت مصــرف بطــور مســتمر اطــاع رســانی و تــاش مــی کنیــم و اقدامــات مــا 
در ســطح کشــور هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در ســال ۹۴، ۲۱۰۰ دقیقــه 
برنامــه از صــدا و ۲۲۵ دقیقــه از ســیما و بیــش از ۵ هــزار خبــر در مطبوعــات ملــی و اســتانی از شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان منعکــس شــد و در ســال جــاری نیــز مجمــوع ۷ هــزار و ۳۹۴ دقیقــه 
برنامــه از صداوســیمای مرکــز شــبکه اســتانی اصفهــان و شــبکه ۲ درخصــوص مدیریــت مصــرف پخــش 
مــی شــود.  همچنیــن در حــوزه فرهنگــی هــم جشــنواره ملــی فیلــم و عکــس جلــوه هــای آب را ســال 

گذشــته بــا موضــوع مدیریــت مصــرف در اصفهــان برگــزار کردیــم.
ــرداد و  ــار در کشــور در ســال گذشــته در اصفهــان خب ــرای اولیــن ب ــه فرهنــگ آب ب وی از تأســیس خان
ــه موضــوع مدیریــت مصــرف  ــگاه علمــی و هدفمنــد ب ــا هــدف ن ــه فرهنــگ آب ب گفــت: تأســیس خان
در بخشــهای مختلــف جامعــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرد تــا اســتان اصفهــان در فرهنگســازی مدیریــت 

مصــرف آب، در کشــور ســرآمد باشــد.
مهنــدس امینــی مــی گویــد: مدیریــت مصــرف آب صرفــًا درموضوعــات فرهنگــی نبــوده بلکــه بخشــی از 
اقدامــات مــا در حــوزه فنــی و مهندســی بــوده کــه شــامل اصــاح شــبکه در ســه ســال گذشــته، راه اندازی 
اکیــپ نشــت گیــری، راه انــدازی ســامانه مدیریــت فشــار در شــهر اصفهــان، راه انــدازی و تکمیــل ســامانه 

تلــه متــری و ... از آن جملــه بــوده اســت.
وی ادامــه داد: در ســه ســال گذشــته بیــش از ۲۶۵ کیلومتــر شــبکه اصــاح شــد و بــرای اولیــن بــار در 
ــا راه انــدازی اکیپــی مجهــز و بهــره گیــری از تکنولــوژی نویــن  کشــور نشــت هــای مشــهود در شــبکه ب
ــه چرخــه  ــن آب ب ــه و ای ــی صــورت گرفت ــه نشــت یاب ــر برثانی ــر ۷۰۰ لیت شناســایی و در چهارســال اخی

توزیــع بازگشــت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان، راه انــدازی ســامانه مدیریــت فشــار در شــهر اصفهــان 

ــده نزدیــک نیــز در شهرســتانهای اســتان راه  را از دیگــر اقدامــات برشــمرد و گفــت: ایــن ســامانه در آین
انــدازی خواهدشــد البتــه در گذشــته بــرای انــدازه گیــری فشــار، مانومتــر بــه درون منــازل و یــا مغــازه 
هــا نصــب و فشــار را انجــام مــی دهیــم ولــی امــروز خوشــبختانه بــا راه انــدازی ســامانه مدیریــت فشــار 
قادریــم هرلحظــه فشــار آب در ۱۳۲ نقطــه اصفهــان را رصــد و توزیــع آب را بــر ایــن اســاس بــه شــبکه 
انتقــال دهیــم. همچنیــن ســامانه تلــه متــری و تلــه کنتــرل نیــز در ۵۶ نقطــه اصفهــان راه انــدازی و ایــن 

همپوشــانی بــرای مدیریــت فشــار اســت.
ــا اقداماتــی کــه انجــام شــد  ــرداد و گفــت: ب ــا مشــترکین غیرمجــاز و پرمصــرف خب امینــی از برخــورد ب
توانســتیم میــزان تولیــد آب شــرب را کــه در ســال ۸۹، ۳۷۲ میلیــون مترمکعــب بــود )علیرغــم افزایــش 

۴۵۰ هــزار مشــترک در ۷ ســال گذشــته( در ۹۴ بــه ۳۷۳ میلیــون مترمکعــب برســانیم.
وی افــزود: در ســال ۸۹ پــرت آب یــا آب بــدون درآمــد ۲۵درصــد بــود کــه ایــن میــزان در ســال ۹۴ بــه 

۱۷/۶ درصــد رســید و مــا اولیــن اســتان در کاهــش آب بــدون درآمــد در ســطح کشــور بودیــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت: ســرانه مصــرف آب دربخــش مســکونی در 
ســال۸۶، ۱۸۹ لیتــر در روز بــه ازای هــر نفــر بــود کــه ایــن میــزان در ســال ۹۴ بــه ۱۵۱ لیتــر در روز رســید 

کــه در بخــش مســکونی رکــود محســوب مــی شــود.
ــت بحــران  ــع و مصــرف آب در مدیری ــن، توزی ــت تأمی ــب ســند جامــع مدیری ــن و تصوی ــی از تدوی امین
اســتان خبــرداد و گفــت: باتصویــب ایــن ســند، قــرار اســت اقداماتــی درخصــوص آب در اســتان انجــام 
شــود و جالــب اینکــه ایــن ســند باعــث شــد تــا شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در ســطح ملــی 
بعنــوان پایلــوت شــناخته شــود.همچنین در ایــن ســند بــه ادارات، هتلهــا، بیمارســتانها و ... تکلیــف شــده 
حتمــًا مخــازن اســتراتژیک بــرای ذخیــره ســازی ۲۴ ســاعته آب را نصــب کننــد کــه متأســفانه تاکنــون 
ــا گلــه منــدی از برخــی شــهروندان هــم گفــت: برخــی از  کمتــر ادارات و ... همــکاری داشــته انــد.وی ب
شــهروندان بــر روی انشــعاب آب، پمــپ نصــب کــرده کــه حقــوق همســایگان ضایــع شــده و بــرای آنــان 
مشــکل ایجــاد مــی کنــد بــا ایــن مشــترکین کــه بصــورت غیرقانونــی پمــپ بــر روی شــبکه نصــب مــی 
کننــد برخــورد خواهیــم کرد.مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــار دیگــر از رســانه هــا 
خواســت تــا در طــول ســال همیــار شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــوده و مدیریــت مصــرف بهینــه آب را 

بعنــوان یــک وظیفــه ملــی و اجتماعــی در ایــن خصــوص مدنظــر داشــته باشــند.
ــه گــذاری آب،  مهنــدس امینــی در بیــان اقدامــات انجــام شــده گفــت: در ســال ۹۴، ۲۵۸ کیلومتــر لول
ــدود  ــذاری ح ــامت، واگ ــت و س ــش بهداش ــرای افزای ــاب ب ــای فاض ــبکه ه ــرای ش ــر اج ۳۵۵ کیلومت
ــرای مشــترکین و ...  ــه مشــترکین، نصــب ۲۲هــزار انشــعاب فاضــاب ب ــد ب ۲۰هــزار انشــعاب آب جدی

بخشــی از اقدامــات انجــام شــده مــی باشــد.
وی شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان را یکــی از دســتگاههای برتــر در جــذب ســرمایه گذاریهــای 

ــش  ــس بخ ــرارداد فاینان ــب ق ــان در قال ــارد توم ــدود ۵۰۰ میلی ــت: ح ــت و گف ــی دانس ــی و خارج داخل
خصوصــی ســرمایه گــذاری بــا شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان منعقــد شــده کــه از ایــن میــزان 
ــه روش نویــن مــی  ــرای بازســازی شــبکه فاضــاب اســتان ب ــارد تومــان فاینانــس خارجــی ب ۱۷۰ میلی
باشــد کــه طــی ســه ســال اجرایــی خواهــد شــد. ایــن درحالــی اســت کــه فاینانــس داخلــی هــم در 
نجــف آبــاد، زواره و تیــران انجــام و پــروژه فاضــاب آنهــا آغــاز شــده و بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

مهنــدس امینــی ادامــه داد: مــا بــا شــرکت فــوالد مبارکــه هــم قــرارداد بیــع متقابــل داریــم تــا شــبکه 
فاضــاب لنجــان و مبارکــه را اجــرا کنیم.مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان گفت: شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان براســاس مصوبــات ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور پــروژه هایــی تعریف 
و ۲۶ تصفیــه خانــه فاضــاب قــرار اســت در کشــور احــداث شــود کــه دو فقــره آن در خوانســار و ســده 
ورنامخواســت اجــرا مــی گــردد و حــدود ۱۵۵ میلیــارد تومــان بیــع متقابــل نیــز شــبکه فاضــاب در برخــوار 
و ... احــداث مــی شــود.مهندس امینــی اســتان اصفهــان را در قراردادهــای بیــع متقابــل پیشــرو خوانــد 
ــرای اجــرای تأسیســات فاضــاب شــهرهای لنجــان و مبارکــه ســرمایه  و گفــت: شــرکت فوالدمبارکــه ب
گــذاری کــرده و مــا نیــز قــرار اســت در مقابــل آن، ســی ســال پســاب در اختیــار فوالدمبارکــه قــرار دهیــم.

وی از پــروژه هــای شــاخص شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان کــه درآینــده نزدیــک به بهــره برداری 
مــی رســند ســخن گفــت و اینکــه بــا اســتفاده از خــط انتقــال از سرچشــمه دز، آب بــه شــهر خوانســار 
منتقــل خواهــد شــد. پــروژه احــداث تصفیــه خانــه شــهر گلپایــگان بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. در 
شــهر گــز بــا برقــراری خــط انتقــال آب بــا اعتبــار ۱۳ میلیــارد تومــان ، کمبــود آب تــا یکمــاه آینــده در گــز 
برطــرف خواهــد شــد و در بخــش فاضــاب نیــز، تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر ورنامخواســت و ســده در 
دومــاه آینــده بــه بهــره بــرداری مــی رســد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان مــی گویــد: 
خطــوط تأسیســات در حــوزه آب و فاضــاب در اجــرای پــروژه میــدان اســتقال کــه شــهرداری اصفهــان 
ــدون قطــع آب ایــن خطــوط را جابجــا و هفتــه آینــده  ــوده و مــا ب انجــام مــی دهــد بســیار حســاس ب
تحویــل شــهرداری اصفهــان مــی دهیــم.وی افــزود: ســامانه ۱۵۲۲ بــه منظــور کاهــش مراجعــات، کاهــش 

تــردد و ... راه انــدازی و اثــرات مطلوبــی تاکنــون داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه جلســاتی در زمینــه پســابرجام داشــتیم از تمایل 
ــی  ــان و مذاکرات ــروژه هــای آب و فاضــاب اســتان اصفه ــان در پ ــذاری آلم ســهیم شــدن و ســرمایه گ
بــا شــرکت هــای آلمانــی بــرای بازســازی شــبکه فاضــاب، فاینانــس آبرســانی، آب بــدون درآمــد و ... 
خبــرداد و گفــت: حضــور شــرکت هــای ژاپنــی بــرای ســرمایه گــذاری در شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــد شــدن  ــت را موجــب کن ــی از ســوی دول ــع مال ــی مناب ــق قطــره چکان ــن شــد.وی تزری ــان تبیی اصفه
اجــرای فاضــاب برشــمرد و گفــت: یکــی از اهــداف مــا احــداث شــبکه فاضــاب در همــه مناطــق شــهر 

بــوده و درحــال حاضــر در محلــه هــای محــروم، مشــغول فعالیــت هســتیم.

ــرد و  ــف ک ــی توصی ــان را عال ــت آب اصفه ــان، کیفی ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
گفــت: خوشــبختانه کیفیــت آب تصفیــه خانــه باباشــیخعلی کــه بــرای ۵۶ شــهرو ۳۰۰ روســتا آب شــرب 
چهارمیلیــون نفــر را تأمیــن مــی کنــد بــا کیفیــت و مطلــوب اســت و مــا همــواره بــه دنبــال تحویــل آب بــا 
کیفیــت و خــوب بــه مــردم بــوده و اگــر مرکــز بهداشــت در هــر نقطــه ای از اســتان تذکــر دهــد آب شــرب 

مناســب نیســت مــا در شــبکه قــرار نخواهیــم داد.
وی درخصــوص نمــره بــه اقدامــات انجــام شــده در شــرکت آب و فاضــاب اســتان اینگونــه پاســخ داد کــه 
در طــی شــش ســال گذشــته علیرغــم اینکــه بدتریــن شــرایط تجربــه شــد هرســال رودخانــه زاینــده رود با 
خشــکی مواجــه بــود. مســکن مهــر بــار عظیمــی بــه لحــاظ مشــترکین بــرای ما داشــت، چــاه هــای فلمن 
خشــک شــد و ... امــا بحمدللــه بــه لطــف خــدا و تــاش همــه همــکاران در شــرکت آب و فاضاب اســتان 
اصفهــان و علیرغــم اینکــه همــه مســئوالن وضعیــت ایــن شــرکت را قرمــز اعــام کــرده بودنــد مــا هیچگونه 
ــکاران را پرداخــت و حتــی در ســه ســال گذشــته  ــدی آب نداشــتیم و توانســتیم بدهــی پیمان ــره بن جی
۱۲۰۰ کیلومتــر شــبکه آب و فاضــاب ایجــاد کردیــم. بنابرایــن قضــاوت و نمــره دهــی بــه عملکردمــان را بــه 
رســانه هــا کــه انصــاف دارنــد وا مــی گذاریم.معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن نشســت گفــت: شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در حــال حاضــر یک 
میلیــون و ۹۲ هــزار انشــعاب بــا آحــاد یــک میلیــون و ۹۴۶ هــزار نفــر را تــا پایــان ســال گذشــته تحــت 

پوشــش داشــته کــه ۸۷/۸ درصــد خانگــی و ۱۲/۲ درصــد غیرخانگــی در کل اســتان اســت.
رضا رضایی افزود: ۷۹/۴ درصد مصارف خانگی و ۲۰/۶درصد مصارف غیرخانگی است .

وی بــا بیــان اینکــه شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در زمــره شــرکت هــای خــط قرمــز در بحــران 
آب بــود گفــت: در ایــن راســتا مشــترکین بــه اســتفاده بهینــه از آب ترغیــب شــدند ، ایــن درحالــی اســت 

کــه قیمــت تمــام شــده آب هزارتومــان بــوده کــه مــا آن را مترمکعبــی ۳۷۰ تومــان مــی فروشــیم.
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان از شناســایی مشــترکین 
پرمصــرف در بخشــهای خانگــی و غیرخانگــی خبــرداد و گفــت: در ســال ۹۳، ۳۵۵ هــزار اخطــار و در ســال 
۹۴، ۲۹۴۹۰۰ اخطــار همــراه قبــوض آب بــه مشــترکین پرمصــرف داده شــد و از مردادمــاه ســال جــاری هم 

بــا ارســال پیامــک بــه مشــترکین پرمصــرف اخطــار خواهــد شــد و حتــی آب آنــان قطــع خواهــد شــد.
رضایــی ادامــه داد: در ســال ۹۳، ۳۰۲ میلیــون مترمکعــب فــروش داشــتیم و در ســال ۹۴ نیــز ایــن میزان 

بــا کاهــش ۱/۵ درصــدی بــه ۲۹۷ میلیــون مترمکعب رســید.
وی گفــت: در مصــرف خانگــی آب، مصــارف صفــر تــا ۲۰ حرکــت در راســتای الگــوی مصــرف و رعایــت آن 
اســت کــه بــا اقداماتــی از ۴۷/۴ درصــد در ســال ۸۷، بــه ۶۸/۲ درصــد در ســال ۹۴ رســید. مشــترکین ۲۰ 
تــا ۴۰ مترمکعــب کــه بایــد مصــرف را کاهــش دهنــد و ۴۰ مترمکعــب بــه بــاال کــه بــه آنهــا کــه پرمصــرف 
ــا ۲۰  ــر ت ــترکین صف ــد مش ــر ۸۴ درص ــال حاض ــد: در ح ــی گوی ــد.رضایی م ــد ش ــار خواه ــتند اخط هس
مترمکعــب، حــدود ۱۴ درصــد ۲۰ مترمکعــب بــه بــاال و ۷دهــم درصــد مشــترکین از ۴۰ مترمکعــب بــه بــاال 
آب مصــرف مــی کنند.معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان هــم گفــت: امیــد 
اســت مســئوالن شــهرداری در مباحــث حریمهــا، توصیــه بیشــتری داشــته تــا مشــکات نداشــته باشــیم.

حســن غامــی مــی گویــد: مــا ۱۱ حلقــه چــاه فلمــن داریــم کــه متأســفانه هــم اکنــون دو چــاه در مــدار 
بــوده و خشــکی زاینــده رود بــه مــا آســیب زده اســت.

وی بهداشــت آب را خــط قرمــز خوانــد و گفــت: مــا حاضــر نیســتیم آب غیربهداشــتی بــه مــردم عرضــه 
کنیــم و آب همــواره توســط کارشناســان ذیربــط تســت مــی شــود و بــه همــه شــهروندان اطمینــان مــی 

دهــم آب ســالم و بهداشــتی اســتفاده مــی کننــد.
مدیــر کنتــرل کیفــی و آزمایشــگاه شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان هــم از رســانه هــا خواســت تــا 
در مــورد کیفیــت مطلــوب آب بــه مــردم اطــاع رســانی کننــد و گفــت: اصــواًل کیفیــت آب در چهــار مرحلــه 
عالــی، خــوب، متوســط و ضعیــف ارزیابــی مــی شــود کــه آب اصفهــان در ســطح کشــور، عالــی ارزیابــی 
ــا اســتان  ــت مصــرف شــرکت آبف ــر مدیری ــر دفت ــح مدی ــن آبهاست.ســید محســن صال شــد و از بهتری
ــن  ــود کــه ای ــان ۳۱ درصــد ب ــدون درآمــد اســتان اصفه ــان هــم گفــت: در ســال ۸۶، مقــدار آب ب اصفه
میــزان در ســال ۹۴ بــه ۱۷/۶ درصــد کاهــش یافــت.وی افــزود: از ســال ۸۶ تــا ســال ۹۴، ۶۳ میلیــون 
مترمکعــب از ســوی شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان صرفــه جویــی شــد و ۵۶ میلیــون مترمکعــب 

نیــز مــردم صرفــه جویــی کردنــد کــه بســیار خــوب بــود.
صالــح مــی گویــد: از ۲۸۵ اداره کــه در اســتان در نصــب مخــزن آب رصــد شــدند ۱۵۰ اداره در ســند جامــع، 

دســتگاه کاهنــده آب نصــب کــرده اند.
ــگاران از ســوی مســئوالن شــرکت آب و  ــدد خبرن ــه ســؤاالت متع ــه، ب ــن نشســت صمیمان ــان ای در پای

ــان پاســخ داده شــد. فاضــاب اســتان اصفه

دغدغه خبرنگاران استان پیرامون آب با حضور حداکثری در نشست خبری 
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 161/91 متر مربع به 

شماره فرعی 1419 مجزی از 843 از 25 اصلی  واقع در قمصر  که طبق پرونده ثبتی بنام 

بنا  نیامده  بعمل  ثبت  بعلت عدم حضور متقاضی  ثبت است  در جریان  زاده  آخوند  زهرا 

بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ 1395/5/27 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. 

لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 

در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت  از 

تاریخ صورتمجلس تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار : 1395/4/10 شماره : 516/ م 

الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم بتول امینی تیرانی   دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 95/ 

176 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این شورا در خواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیمی  بشناسنامه 52 در 

تاریخ 1395/3/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- بتول امینی تیرانی  ش ش 10 بعنوان همسر متوفی   2- لیال ابراهیمی  

ش ش 204  3- رویا ابراهیمی  ش ش 5728 4- ندا ابراهیمی ش ش 126 5- زهرا 

ابراهیمی ش ش 1053 بعنوان فرزندان اناث متوفی 6- محسن ابراهیمی ش ش 147 

بعنوان فرزند ذکور متوفی 7- معصومه امینی تیرانی ش ش 279 بعنوان مادر متوفی  

تشریفات مقدماتی  انجام  با  اینک  ندارد.   دیگری  واٍرث  متوفی  نامبردگان  از  غیر  به  و  

درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 91/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان تیران و کرون 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد دادخواه تیرانی   دارای شناسنامه شماره 172 به شرح دادخواست به کالسه 

95/ 173 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این شورا در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیمی  بشناسنامه 

3928 در تاریخ 1395/3/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- محمد دادخواه تیرانی  ش ش 172 بعنوان فرزند ذکور متوفی   

2- اشرف دادخواه ش ش   172  3- رضوان دادخواه تیرانی ش ش 176 بعنوان فرزندان 

اناث متوفی  4- جواهر فدائی ش ش 98 بعنوان همسر متوفی و به  غیر از نامبردگان 

متوفی واٍرث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  

نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 89/م 

الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 940166 موضوع علیه نادر 

امینی  وله  شرکت تولیدی قدس نجف آباد با وکالت احسان رفیعیان  در تاریخ 95/4/20 

انتظامی  شماره  به   74 مدل  رنگ  سفید  پراید  سواری  دستگاه  یک  فروش  منظور  به 

فالورجان  دادگستری  محل  در  مزایده  جلسه  صبح   11 الی   10 ساعت  از   99 435/23ه 

دفتر اجرای احکام ) اطاق شماره 26( برگزار نماید. اموال موضوع مزایده فوق برابر نظر 

داوطلبین  ارزیابی گردیده است  ریال   35/000/000 به مبلغ  کارشناس رسمی دادگستری 

دادگستری  احکام  اجرای  محل  در  حضور  با  مزایده  از  قبل  روز  پنج  توانند  می  خرید 

برنده کسی  ارزیابی شده شروع و  از قیمت  اموال مطلع و مزایده  از موقعیت  فالورجان 

برنده  بر عهده  نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده  را پیشنهاد  باالترین قیمت  است که 

خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند/ مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام :عباس   نام خانوادگی خانی حبیب آبادی    نشانی محل 

المکان مشخصات محکوم له: نام : قاسم    نام خانوادگی : قاسمیان   اقامت: مجهول 

نشانی محل اقامت : اصفهان خ پروین اعتصامی – روبروی بنزین – نبش بلوار معراج 

-  کوچه مکتبی – فروشگاه رحیمی  محکوم به به موجب رای شماره 929تاریخ 94/11/13 

علیه  . محکوم  یافته است  اصفهان که قطعیت  اختالف شهرستان  حوزه39 شورای حل 

محکوم است به: پرداخت مبلغ 13/660/000 ریال بابت اصل خواسته و 155000 ریال هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/9/15 و هزینه های نشر 

آگهی جمعا به مبلغ 600000 ریال و نیم عشر حق االجرا  فاکتور به ش 08048/    ماده 34 

قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 

است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 

خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره : 9393/ م الف 

دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 213/95خواهان حمید رضا نوری   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

مبلغ 150/000/000 ریال بابت سه فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه  

به طرفیت 1- امیر ریاحی 2- فرشته مخلد     تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

المکان بودن  با توجه به مجهول  ............. مورخه 95/6/1 ساعت 9 تعیین گردیده  روز 

خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

نیلی پور – جنب  ارباب – روبه روی مدرسه  اول  به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 

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: 9391/م الف مدیر دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره در خواست : 9510460359500038 شماره پرونده : 9409980359500531 شماره 

بایگانی شعبه : 940562 تاریخ تنظیم : 1395/03/30 به اسنائی رزاقی شرفه فرزند عمران 

باسوء  و محسن  مهدی  فرزند  نفر  مریم  موضوع شکایت   1620778920 ملی  به شماره 

کردشامی فرزند ولی ا... دایر بر توهین و کالهبرداری 

تعداد دفعات انتشار: یکبار ، هزینه انتشار بر عهده دادگستری است. 

شماره : 9428/ م الف 

مدیر دفتر شعبه شانزدهم بازپرسی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره   9309980350401184  : پرونده  شماره   9510100350403245  : ابالغیه  شماره 

بایگانی شعبه : 931252 تاریخ تنظیم : 1395/03/26 پیرو آگهی های منتشره در جراید 

بدینوسیله به محکوم علیه آقای جمشید عبد الکریمی که مجهول المکان می باشد ابالغ 

می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409970350401883 صادره از شعبه 4 حقوقی در 

پرونده شماره 931252 محکوم به پرداخت مبلغ 3/000/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 

1/060/000 ریال هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سر رسید چک  ) 839343-93/10/28( لغایت زمان 

اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له و پرداخت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 

دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. شماره : 9430/ م 

الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – باللی

آگهی ابالغ
9409986825200479شماره  پرونده:  9510106825202344شماره  ابالغیه:  شماره 

و  دیاقی  راضیه  / شاکی  تنظیم: 1395/03/30 خواهان  تاریخ  بایگانی شعبه: 940537 

مریم صفاری پور اصفهانی و آسیه  دیاقی و فرح ناز دیاقی و مرضیه دیاقی  دادخواستی 

به طرفیت خوانده / متهم رقیه افیونی زاده  به خواسته تجویز انتقال منافع به غیرتقدیم 

شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 

واقع در اصفهان –    ) بهارستان  30 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع 

به کالسه   و  ارجاع  بهارستان   عمران  شرکت  جنب   – الفت  خیابان  انتهای   – بهارستان 

ساعت  و   1395/05/10 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986825200479ثبت 

11:30تعیین 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 انقالب 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 اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.ضمنا در جلسه دادرسی شهادت شهود خواهان استماع می شود . 

شماره: 9411/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – مسعود نوریان بادی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100350302338شماره پرونده: 9509980350300196شماره بایگانی 

کوچک  اقا  پور  اصغر  شاکی   / خواهان   1395/03/30 تنظیم:  تاریخ   950258 شعبه: 

دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حجت اله خودسیانی  به خواسته مطالبه خسارت 

دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  چهارباغ 

اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9509980350300196ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 1395/06/21 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 

حجت اله خودسیانی   و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 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 اطالع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 9437/م الف منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

آگهی ابالغ
بایگانی  9409980350300860شماره  پرونده:  9510100350302312شماره  ابالغیه:  شماره 

شعبه: 940979تاریخ تنظیم: 1395/03/30 خواهان / شاکی اسماعیل رضائی دادخواستی 

به طرفیت خوانده / متهم جهانگیر احمدیان و حسین حشمت و علیرضا احمدیان و محمد 

عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  معامله   بطالن  اعالم  خواسته  به  مهربان   صادق 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9409980350300860ثبت 

به علت  و ساعت 09:30تعیین شده است.  آن 1395/06/23  گردیده که وقت رسیدگی 

مجهول المکان بودن خوانده / محمد صادق مهربان    و درخواست خواهان / شاکی  و 

و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 

متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

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

حاضر گردد.شماره: 9436/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام :شهال – شهناز – شهین – مهین – مهوش – نسرین – نرگس – زهرا – محمود – 

جمشید همگی یادگار پور   مرجان – رمزی – نازی جوجه وند – مهر انگیز امینی    نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : زهره     نام خانوادگی : باقر 

پور نام پدر : یداله شغل : آزاد  نشانی محل اقامت : زازران – شهرک گاز  محکوم به به 

موجب رای شماره 52تاریخ 94/12/16 حوزه دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان 

فالورجان  که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به: انتقال سند یک باب 

منزل مسکونی واقع در زازران – شهرک گاز – پالک 12/66 بخش 9 ثبت اصفهان ) به 

عنوان اصل خواسته ( و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت 

هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت /     ماده 34 قانون اجرای احکام : همین 

که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 

موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره : 209/ م الف دفتر شعبه دوم  مجتمع 

شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

دادنامه
 : پرونده  شماره   1395/03/24  : تنظیم  تاریخ   9509970352700444 : دادنامه  شماره 

9409980359501124 شماره بایگانی شعبه : 950028 شاکی : آقای محمد رضا امینی 

 54 پالک  دریاچه ک ش کریمیان  باغ  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  ابراهیم  فرزند 

مجتمع مسکونی ماه متهم : آقای معراج هراتی فرزند پژمان به نشانی مجهول المکان 

با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  اتهام : کالهبرداری گردشکار : دادگاه 

آقای معراج  اتهام  نماید. رای دادگاه در خصوص  و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می 

هراتی فرزند پژمان و فعال متواری و بدون تامین دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 

به میزان مبلغ 145/800/000 میلیون ریال و به این شرح که متهم از شاکی تقاضای خرید 

سه تریلی موزایک نموده و سپس مدعی شده ثمن آن را به حساب شاکی آقای محمد 

رضا امینی واریز کرده و جهت جلب اعتماد شاکی از طریق فضای مجازی کپی از فیش 

جعلی واریزی به حساب شاکی را به نظر شاکی رسانیده و اعتماد شاکی را جلب نموده 

است نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی ، کپی از فضای مجازی مذکور که بر اساس 

آن متهم یک عدد فیش بانکی را به رویت شاکی رسانیده است و با توجه به متواری بودن 

متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان و با توجه به اینکه شاکی خود اقدام 

به ارسال کاال به مقصد مورد نظر متهم نموده است و دریافت کاال از طریق فضای مجازی 

نبوده بلکه متهم در بخشی از کالهبرداری از فضای مجازی استفاده نموده است.  بنابراین 

دادگاه اوال عنوان اتهامی را تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته ثابتا موضوع کالهبرداری 

از طریق اینترنت محسوب نمی شود لذا دادگاه با اصالح کیفر خواست و مستندا به ماده 

را به تحمل  ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم  از قانون تشدید مجازات مرتکبین   2

یکسال حبس تعزیری و استرداد موزائیک به متراژ 1080 متر مربع به مالباخته و پرداخت 

مبلغ 145/800/000 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 

روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. / پ شماره :9414/ م الف 

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   1395/03/29  : تنظیم  تاریخ   9509970350900532  : دادنامه  شماره 

9409980350901208  شماره بایگانی شعبه : 941349 خواهان : آقای اکبر بارانی لنبانی 

خیابان   – اصفهان  نشانی  به  جمشید  فرزند  پدیدار  مریم  خانم  وکالت  با  محمد  فرزند 

نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه 3 واحد 32- همراه 09133060623 

نیکبخت  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  ابوالقاسم  فرزند  اصفهانی  عزیزیان  پیام  آقای  و 

روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 واحد 32- همراه 09133023825 خوانده : آقای 

اصغر کریم زاده اصفهانی به نشانی اصفهان – شاهپور جدید – شهرک نمایشگاه کامیون 

– خ بانک صادرات – حموله – نمایشگاه کامیون اصفهان – اصغر کریم زاده – کد پستی 

8748512615 خواسته ها : 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. 

مطالبه وجه چک دادگاه بابررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای دادگاه دعوی خواهان اقای اکبر بارانی لنبانی با وکالت اقای پیام عزیز یا ن اصفهانی 

اقای اصغر کریم زاده اصفهانی بخواسته مطالبه  به طرفیت خوانده  پایدار  و خانم مریم 

مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک شماره 972388/32-

1394/11/11 عهده بانک ملت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم 

حضور خوانده و عدم ایراد دفاع در قبال دعوی مطرح شده و عدم ارایه دلیل بر برائت ذمه 

خود و با توجه به وجود اصل چک  در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادر کننده می 

باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198و 519و 

522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 3795000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 

در حق خواهان محکوم می کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک 

مرکزی از تاریخ سر رسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادرشده حضوری و 

ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است. شماره : 9441/م الف رئیس 

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – علیرضا اصالنی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام :اردشیر    نام خانوادگی نامداری     نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام : محمود    نام خانوادگی : میرزائی  نشانی محل اقامت : اصفهان خیابان 

بزرگمهر هشت بهشت شرقی کوچه 24 فرعی 3 پالک 42 محکوم به به موجب رای شماره 

2068تاریخ 94/11/18 حوزه45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است . محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

435000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/4/5 لغایت زمان اجرای حکم و نیز هزینه نشر آگهی 

اجرایی صادر و بعد از صدور و نیم عشر دولتی/  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره : 10008/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره 

یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:950081شماره دادنامه:388  تاریخ تنظیم:1395/3/11

مرجع رسیدگی شعبه 5 شورای حل  اختالف اصفهان

خواهان:سجاد عموئی نشانی :خمینی شهر-منظریه –خیابان سیف –کوچه گلگون-پ 31 

خوانده :محمد حسین نظریان  نشانی :مجهول المکان خواسته :مطالبه 

باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاشورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف درخصوص 

دعوی آقای سجاد عموئی به طرفیت آقای محمدحسین نظریان به خواسته مطالبه مبلغ 

32/800/000ریال وجه چک به شماره ی 354895  مورخ 94/10/30 به عهده بانک سپه 

به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در 

یدخواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داردواینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 

مقام  در  پسندی  محکمه  مستندو  دفاعیات  و  الیحه  وهیچگونه  نداشته  رسیدگی حضور 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

ثابت به نظر می رسدکه به استناد مواد310و313قانون تجارت و198و515و519و522قانون 

32/800/000ریل  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 

ازتاریخ  تادیه  خسارتاخیر  و  دادرسی  هزینه  بابت  و1/092/000ریال  خواسته  اصل  بابت 

سررسیدچک موصوف )94/10/30(تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید.رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه 

می باشدو پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان شماره 9398/م الف

دادنامه
کالسه پرونده:950058شماره دادنامه:397  تاریخ تنظیم:1395/3/11

مرجع رسیدگی شعبه شورای حل  اختالف اصفهان خواهان:اسماعیل حسن پور نشانی 

:اصفهان-شهرک ولیعصرخ مشفق کاشانی جنوبی فرعی 15پ 94e خوانده:رضاقاسمی 

فرزند احمد نشانی :مجهول المکان  خواسته :مطالبه باعنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه ی مشورتی اعضاشورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.

به طرفیت  پور  آقای اسماعیل حسن  رای قاضی شورای حل اختالف درخصوص دعوی 

شماره  به  چک  وجه  172/000/000ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رضاقاسمی   آقای 

توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  ملت  بانک  عهده  به  ی1557/422896/18 

به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در بدخواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 

آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  محال که  بانک 

وهیچگونه  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  داردواینکه 

خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  مستندو  دفاعیات  و  الیحه 

به  رسدکه  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از 

استناد مواد310و313قانون تجارت و198و515و519و522قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوهفتادودومیلیون ریال بابت اصل خواسته 

و3/175/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارتاخیر تادیه ازتاریخ سررسیدچک 

موصوف )94/8/5(تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره 

غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشدو پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان شماره 9400/م الف

دادنامه
بسمه تعالی کالسه پرونده:94-1303شماره دادنامه:252 تاریخ تنظیم:1395/3/12

مرجع رسیدگی شعبه 27شورای حل  اختالف اصفهان

خواهان:محمد محققیان گورتانی  نشانی :اصفهان-خ کهندژ روبروی داروخانه دکترتابش 

:مجهول  نشانی  قهه  :وحید شاهمرادی  خوانده  الکتروموتورمحققیان  جنب کوچه شماره 

 10/000/000 مبلغ  به  716540مورخ93/10/20  وجه چک شماره  :مطالبه  المکان  خواسته 

ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی وخسارت تاخیرتادیه 

باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاشورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف درخصوص 

دعوی آقای محمد محققیان گورتانی به طرفیت آقای وحیدشاهمرادی قهه  به خواسته 

مطالبه مبلغ 10/000/000ریال وجه چک به شماره ی716540مورخ 93/10/20 به عهده بانک 

ایران زمین به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده وبقای اصول 

اشتغال  در  بانک محال که ظهور  توسط  پرداخت  و گواهی عدم  مستندات در یدخواهان 

ابالغ  رغم  علی  خوانده  داردواینکه  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 

دفاعیات مستندو محکمه  و  الیحه  وهیچگونه  نداشته  رسیدگی حضور  در جلسه  قانونی 

پسندی در مقابل اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 

تجارت  مواد310و313قانون  استناد  به  رسدکه  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان 

و198و515و519و522قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و630/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارتاخیر 

تادیه ازتاریخ سررسیدچک موصوف 93/10/20تاتاریخ اجرای حکم وهزینه های نشرآگهی 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشدو پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان شماره 9405/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9409976837001621  شماره پرونده :9409986837000173

شماره بایگانی شعبه:940616  تاریخ تنظیم:1394/12/27

تصمیم  اصفهان  شهرستان  خانواده  10دادگاه  9409986837000173شعبه  پرونده کالسه 

نهایی شماره -خواهان:خانم آرزو رئیسی بویر حسنی فرزند احمد قلی به نشانی اصفهان 

 8145737765: دوم کدپستی  طبقه   – پاساژایفل   – دروازدولت   – پایین  چهارباغ   –

همراه:09387147279خوانده:آقای هرمزسجادی فرد فرزند محمد به نشانی بهارستان-خ 

دوم  زنگ   – همکف  اول-طبقه  4-ورودی  کیهان-اف  مجتمع   - دوم  زهره   - زهره 

خواسته ها:1.اعسارازپرداخت هزینه دادرسی 2.تامین خواسته 3.مطالبه مهریه 4.مطالبه 

تادیه رای دادگاه درخصوص  دعوی خواهان  خسارت دادرسی 5.مطالبه خسارت تاخیر 

سجادی  هرمز  آقای  خوانده  طرفیت  به  احمدقلی  فرزند  بویرحسنی  آرزورئیسی  خانم 

دادرسی  ازهزینه  اعسار  بدوا  و  روز  نرخ  به  مهریه  مطالبه  خواسته  به  محمد  فرزند  فرد 

نظربه اینکه خواهان خانه داروفاقد درآمد می باشد ومفاد استشهادیه محلی و پیوست 

به  داردلذا  دادرسی  هزینه  پرداخت  جهت  وی  مالی  تمکن  عدم  از  حکایت  دادخواست 

خانواده  از  حمایت  قانون   5 ماده  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد504و506  استناد 

میگرددو  صادر  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  خواهان  موقت  اعسار  به  1391حکم  مصوب 

نسبت به اصل خواسته نظر به شرح دادخواست خواهان و اظهارات وی در جلسه دادرسی 

با مالحظه مفاد سند رسمی شماره 1795دفتر خانه 191اصفهان به تاریخ 1386/10/16که 

تصویر مصدق آن پیوست دادخواست می باشد و احراز علقه زوجیت و اینکه به مجردوقوع  

عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و نظر به عدم 

حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم ارائه دفاع موثر جهت رد ادعای خواهان دعوی 

خواهان راثابت دانسته و مستندا به ماده 1082قانون مدنی و تبصره الحاقی و ماده 198 

قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 1.تعداد14عدد سکه تمام بهارآزادی 2.مبلغ 

578043230ریال بابت وجوه مندج در سند نکاحیه که بر اساس نرخ شاخص اعالمی 

از سوی بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه شده محکوم می نماید. خواهان مکلف است 

به مبلغ  را  از اعسار ضمن اجرای دادنامه هزینه دادرسی  از وصول مهریه و خروج  پس 

21343896ریال پرداخت نماید.رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه و ظرف 20روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 

استان می باشد.

رییس شعبه 10دادگاه خانواده اصفهان-شفیع زاده شماره:9418/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9409970354401693 تاریخ تنظیم:1394/12/24

ها:9409980364901242.9409980364901350.940998036 پرونده  شماره 

کالسه  های  پرونده  شعبه:941116.941118.941117  بایگانی  شماره   4901349

118دادگاه  9409980364901349و9409980364901350و9409980364901242شعبه 

نهایی شماره 9409970354401693  تصمیم  سابق(  )118جزایی  دوشهراصفهان  کیفری 

مینابیاتی  فرزندعباس3.خانم  مینابیاتی  فرزندعباس2.خانم  مینابیاتی  شکات:1.خانم 

فرزندعباس همگی به نشانی شهرستان اصفهان خ رباط اول خ ساحل ک ش فتح اله 

جعفری باالتر از ک الزهرا دست راست منزل عباس بیاتی

به  همگی  اصغرحائری  3.آقای  اصغرحائری  2.آقای  اصغرحائری  متهمین:1.آقای 

چپ  دست  قربانیان  علی  ش  ساحل ک  خ  اول  رباط  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی 

رضاحائری  5.آقای  فرزندبراتعلی  حائری  رضا  حائری4.آقای  منزل  سوپرسیاوش  جنب 

علی  ساحل ک ش  خ  اول  رباط  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  همگی  فرزندبراتعلی 

قربانیان دست چپ جنب سوپرسیاوش6.آقای رضاحائری فرزندبراتعلی با وکالت خانم 

سمیه یاقوتی فرزند محمد به نشانی تهران-تهران-تهران فلکه دوم صادقیه مجتمع تجاری 

ازحق4.ترک  انفاق3.ممانعت  عمدی2.ترک  وجرح  ها:1.ضرب  اتهام  واحد25   5 ط  مینا 

انفاق گردشکار:دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم و بشرح زیرمبادرت 

بصدور رای می نماید.رای دادگاه درخصوص اتهامات آقای اصغرحائری فرزندرضادایر به 

ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق موضوع شکایت همسرش بنام خانم مینابیاتی 

فرزند عباس با توجه به محتویات پرونده .شکایت شاکیه .گواهی پزشکی قانونی. گزارش  

و صورتجلسه ضابط دادگستری )صورتجلسه مورخ 1394/7/28که در صفحه 22پرونده 

منعکس میباشد(متواری بودن متهم و عدم حضوری ایشان در دادسرا و در جلسه دادگاه 

علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه به متهم . بزهکاری متهم فوق الذکر محرز و مسلم 

بوده و به استناد ماده  5 قانون حمایت خانواده مصوب1391/12/1ناظر به ماده 19 قانون 

مجازات اسالمی مصوب 1392/12/1و نیز به استناد مواد710.709.642.641و714 قانون 

اخیرالذکر به تحمل هفت ماه حبس تعزیری بخاطرترک انفاق و نیز به پرداخت مبالغ زیر 

در حق شاکیه )مصدومه(محکوم میگردد:الف(یک و سی و پنج صدم درصد)1/35%( دیه 

کامل بابت دیه هفت عدد کبودی پوست در نواحی پهلوی راست . راست صورت . پلک 

فوقاتی چشم راست . قدام گردن . سمت راست گردن . سمت چپ گردن و داخل ساعد 

دست ب( دو درصد) 2%( دیه کامل بابت دیه سه عدد جراحت حارصه در نواحی باالی لب 

فوقانی . چپ صورت وساعد چپ

ج(یک سی ام از یک درصد )---از1%( دیه کامل بابت دیه یک عددجراحت حارصه در 

. رای صادره در این قسمت غیابی و ظرف  انگشت چهارم دست چپ  بند میانی  ناحیه 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان می باشد ودر خصوص اتهام 

ایراد  در  دایربه مشارکت  یاقوتی  وکالت خانم سمیه  با  براتعلی  فرزند  آقای رضا حائری 

و موضوع  اصغر حائری  بنام  با فرزند خویش  از طریق همدستی  ضرب و جرح عمدی 

شکایت عروسش بنام خانم مینا بیاتی با توجه به محتویات پرونده انکار متهم در دادسرا 

و در جلسه دادگاه و عدم کفایت ادله اثباتی مفید علم و یقین و اینکه در پرونده دالیل و 

اماراتی که شرعا و جزما بتواند مشارکت آقای رضا حائری در ایراد صدمات عمدی بدنی به 

خانم مینا بیاتی را اثبات نماید وجود ندارد به استناد حاکمیت اصل برائت اصل 37 قانون 

اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت آقای رضا حائری صادر و اعالم 

می گردد. رای صادره در قسمت اخیر ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی 

در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان میباشد.ف/

سید مهدی موسوی خوانساری دادرس شعبه 118دادگاه کیفری 2 اصفهان   9420/م الف



محدودیت های ترافیكی 
راهپیمایی روز قدس در اصفهان 

 

پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامی اســتان 
بــه منظــور برپایــی هرچــه بهتــر مراســم راهپیمایــی روز 
جهانــی قــدس محدودیــت هــای ترافیكــی ایــن روز در 
شــهر اصفهــان را اعــام كــرد. بــه گــزارش خبرنــگار پایگاه 
خبــری پلیــس، پلیــس راهــور اســتان اصفهــان بــا آرزوی 
قبولــی طاعــات و عبــادات مــردم روزه دار طــی اطاعیــه 
ای اعــام كــرد كــه در راســتای اجــرای هرچــه باشــكوه تر 
مراســم روز جهانــی قــدس و خدمــت رســانی بهتــر بــه 
ــه  ــای ترافیكــی ب ــان محدودیته مــردم شــهیدپرور اصفه
شــود.  مــی  گذاشــته  اجــرا  بــه  منظــور  همیــن 
ــه از  ــایل نقلی ــه وس ــردد كلی ــف و ت ــاس توق ــن اس برای
ســاعت 24 دهــم تیرمــاه در محدوده هــای خیابــان 

ــت:  ــوع اس ــر ممن ــای زی ه
ــا  ــدان امــام حســین ت ــان ســپاه : حدفاصــل می 1.خیاب

ــام )ره(.  ــدان ام می
2.خیابــان اســتانداری : حدفاصــل چهــارراه فلســطین تــا 

ســه راهــی بانــك. 
شكرشــكن  چهــارراه  حدفاصــل  حافــظ:  3.خیابــان 

)ره(.  امــام  تامیــدان 
4.خیابــان نشــاط: حدفاصــل تقاطــع هشــت بهشــت تــا 

چهــار راه شكرشــكن. 
5.خیابان میرداماد به سمت خیابان زاهد. 
6.خیابان طالقانی به سمت شمس آبادی. 
7.خیابان پاسداران به سمت باغ گلدسته. 
8.خیابان سیدعلی خان بسمت فردوسی. 

9.خیابان احمد آباد بسمت گلزار. 
10چهارراه قصر به سمت چهارباغ عباسی. 

همچنیــن از ســاعت 6 صبــح یازدهــم تیرمــاه تــردد 
هرگونــه وســیله نقلیــه در مســیرهای اعــام شــده ، بــه 
ویــژه مســیرهای منتهــی بــه میــدان امــام)ره( از چهــار 
ــاغ  ــای ب ــطین، تقاطع ه ــارراه فلس ــكن، چه ــكر ش راه ش
ــتی نزاد و  ــاغ گلدسته-بهش ــت، ب ــت بهش گلدسته-هش

ــوع اســت.  ــام حسین-ســپاه ممن ــدان ام می
همچنیــن محــل توقــف اتوبوســهای شــركت واحــد 
جهــت انتقــال شــهروندان گرامــی خیابــان نشــاط و 
ــش  ــهای ارت ــف اتوبوس ــل توق ــی و مح ــاغ عباس چهارب
گرفتــه  نظــر  در  گلدســته  بــاغ  خیابــان  ســپاه   و 

شده است. 
درپایــان ایــن اطاعیــه از راننــدگان خواســته شــده 
حتی المقــدور از ســفر هــای غیــر ضــروری اجتنــاب 
ــن و  ــت قوانی ــه رعای ــردد نســبت ب نمــوده و درصــورت ت
مقــررات راهنمایــی و رانندگــی و صبــر و حوصلــه اهتمــام 

ــد. ورزن

روز قدس

روغن سیاه دانه، تسکین دهنده 
دردهای کلیوی و روماتیسمی

ــگاه  ــنتی دانش ــازی س ــروه داروس ــوزش گ ــئول آم مس
علــوم پزشــکی تهــران گفــت: بیمــاران مبتــا بــه ناراحتــی 
کلیــه یــا دردهــای روماتیســمی بــرای تســکین درد خــود 
ــه  ــه ب ــیاه دان ــن س ــد از روغ ــی توانن ــن م ــای کورت بج

ــد. صــورت موضعــی اســتفاده کنن
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــی زاده در گف ــه خادم ــر معصوم دکت
ــمی  ــای روماتیس ــه درده ــا ب ــه مبت ــانی ک ــزود: کس اف
هســتند مــی تواننــد بــه صــورت موضعــی از روغــن ســیاه 
ــه روی کلیــه  ــه اســتفاده کننــد؛ قــرار دادن ســیاه دان دان

ــد. ــی ده ــز درد آن را کاهــش م ــا نی ه
وی خاطرنشــان کــرد: حتــی خــوردن یــک قاشــق 
غذاخــوری ســیاه دانــه بــا روغــن زیتــون مــی توانــد در 

ــد. ــر باش ــا موث ــه ه ــش درد کلی کاه
ــگاه  ــنتی دانش ــازی س ــروه داروس ــوزش گ ــئول آم مس
علــوم پزشــکی تهــران تصریــح کــرد: روغــن ســیاه دانــه 
ــده درد  ــکین دهن ــط تس ــکن فق ــا مس ــن ی ــد کورت مانن

ــان اســت. ــاز درم ــه آغ نیســت بلک
بــه گفتــه خادمــی زاده، افــرادی کــه فکــر مــی کننــد بــدن 
ــه غــذای خــود  ــد ب ــگل اســت مــی توانن شــان دچــار ان

ســیر اضافــه کننــد.
ــرای  ــام علمــی کورتیکواســتروئید معمــوال ب ــا ن کورتــن ب
ــال  ــن ح ــا در عی ــوند ام ــی ش ــتفاده م ــکین درد اس تس

ــد. ــه همــراه دارن ــد پوکــی اســتخوان ب عوارضــی مانن
ــه  ــز توصی ــامی نی ــات اس ــه در روای ــیاه دان ــرف س مص
شــده و گفتــه مــی شــود روغــن ســیاه دانــه در کاهــش 
قنــد خــون، تعــادل فشــارخون، بهبــود آرتــروز و التهــاب 
لثــه موثــر اســت و کلیــه و مجــاری ادراری را تصفیــه مــی 

کنــد.

سالمت

حجاب و پوشش 
داراى چه آثار و فوایدى است؟ 

 یکــى از فوایــد مهــم حجــاب پیونــد و اتصــال قــوى تــر 
ــون  ــر کان ــش ت ــتحکام بی ــه، اس ــوهر و در نتیج زن و ش
خانــواده و، برعکــس، فقــدان حجــاب باعــث انهــدام نهــاد 

ــواده مــى گــردد.  خان
  استحکام بیشتر کانون خانواده 

یکــى از فوایــد مهــم حجــاب در ُبعــد خانوادگــى، اختصاص 
یافتــن التذاذهــاى جنســى بــه محیــط خانــواده و در کادر 
ازدواج مشــروع اســت. اختصــاص مذکــور، باعــث پیونــد 
ــر زن و شــوهر و در نتیجــه، اســتحکام  ــوى ت و اتصــال ق
ــواده و، برعکــس، فقــدان حجــاب  ــون خان ــر کان بیــش ت
از  یکــى  نهــاد خانــواده مــى گــردد.  انهــدام  باعــث 
نویســندگان، تأثیــر برهنگــى را در اضمحــال و خشــکیدن 
ــه بیــان کــرده اســت:  ــواده، ایــن گون ــد خان درخــت تنومن
در جامعــه اى کــه برهنگــى بــر آن حاکــم اســت، هــر زن 
ــواره در حــال مقایســه اســت; مقایســه ى  ــردى، هم و م
ــوده را  ــدارد; و آنچــه ریشــه ى خان ــا آنچــه ن آنچــه دارد ب
مــى ســوزاند ایــن اســت کــه ایــن مقایســه آتــش هــوس 
ــن  ــوهر دام ــود ش ــًا در وج ــوهر و مخصوص را در زن و ش
مــى زنــد. زنــى کــه بیســت یــا ســى ســال در کنــار شــوهر 
ــده و  ــى جنگی ــکات زندگ ــا مش ــرده و ب ــى ک ــود زندگ خ
ــه  ــوده اســت، پیداســت ک ــم و شــادى او شــریک ب در غ
انــدک انــدک بهــار چهــره اش شــکفتگى خــود را از دســت 
مــى دهــد و روى در خــزان مــى گــذارد. در چنیــن حالــى 
کــه ســخت محتــاج عشــق و مهربانــى و وفــادارى همســر 
خویــش اســت، ناگهــان زن جــوان تــرى از راه مــى رســد 
و در کوچــه و بــازار، اداره و مدرســه، بــا پوشــش نامناســب 
ــد; و  ــى ده ــه همســر او فرصــت مقایســه اى م خــود، ب
ایــن مقدمــه اى مــى شــود بــراى ویرانــى اســاس خانواده 
و بــر بــاد رفتــن امیــِد زنــى کــه جوانــى خــود را نیــز بــر بــاد 
داده اســت; و همــه ى خواهــران جــوان البــد مــى داننــد 
کــه هیــچ جوانــى نیســت کــه بــه میــان ســالى و پیــرى 
ــان جــوان و  ــد کــه اگــر امــروز آن ــد مــى دانن نرســد و الب
ــاز هــم  ــان، ب ــى آن ــى طراوت ــرداى ب ــد در ف ــا طــراوت ان ب
ــرداى  ــواده ى ف ــراى خان ــد ب ــى هســتند کــه بتوانن جوانان
آنهــا، همــان خطــرى را ایجــاد کننــد کــه خــود آنــان امــروز 
بــراى خانــواده هــا ایجــاد مــى کننــد. بنابرایــن بایــد گفــت 
زنــى کــه چــادر بــر ســر مــى گــذارد، نــه تنهــا اولیــن قــدم 
ــرو و  ــواده برداشــته، بلکــه آب ــون گــرم خان را در حفــظ کان
شــرافت مــادرى را بدیــن وســیله فراهــم ســاخته اســت و 
خــود را از آزار و اذیــت هــا و نــگاه هایــى کــه همچــون تیــر 
بــه قلــب خانــواده اصابــت مــى کنــد و آن را از هــم مــى 

پاشــد محفــوظ داشــته اســت. 
حفظ و استیفاى نیروى کار در جامعه 

ــظ  ــى، حف ــد اجتماع ــاب در ُبع ــم حج ــد مه ــى از فوای یک
و اســتیفاى نیــروى کار در ســطح جامعــه اســت. در 
مقابــل، بــى حجابــى و بدحجابــى باعــث کشــاندن لــذت 
ــاع و  ــه اجتم ــواده ب ــط و کادر خان ــى از محی ــاى جنس ه
در نتیجــه، تضعیــف نیــروى کار افــراد جامعــه مــى گــردد. 
بــدون تردیــد، مــردى کــه در خیابــان، بــازار، اداره، کارخانــه 
ــان  ــج زن ــرّک و مهّی ــاى مح ــه ه ــا قیاف ــواره ب و ... هم
بدحجــاب و آرایــش کــرده مواجــه باشــد، تمرکــز نیــروى 
کارش کاهــش مــى یابــد. برخــاف نظــام هــا و کشــورهاى 
ــا  ــت هــاى اجتماعــى را ب ــدان کار و فعالی ــه می ــى، ک غرب
ــام  ــى آمیزند،اس ــم م ــى دره ــاى جنس ــى ه ــذت جوی ل
مــى خواهــد بــا رعایــت حجــاب و پوشــش، محیــط 
ــذت  ــردد و ل ــاک گ ــا پ ــذت ه ــه ل ــن گون ــاع از ای اجتم
هــاى جنســى، فقــط در کادر خانــواده و بــا ازدواج مشــروع 
ــان  انجــام شــود. پژوهــش هــا نشــان مــى دهــد کــه زن
ایــران زمیــن از زمــان مادهــا داراى حجــاب کاملى شــامل: 
ــر  ــا و چــادر ب ــا مــچ پ ــد چیــن دار، شــلوار ت پیراهــن بلن
ــه  ــى، در هم ــون تاریخ ــر مت ــد. براب ــا بودن ــاس ه روى لب
ــاس  ى آن زمــان هــا پوشــاندن مــوى ســر و داشــتن لب
بلنــد و شــلوار و چــادر رایــج بــوده اســت و زنــان بــا آن کــه 
آزادانــه در محیــط بیــرون از خانــه رفــت و آمــد مــى کردنــد 
ــد، داراى حجــاب  ــى پرداختن ــه کار م ــردان ب ــاى م و همپ
کامــل بودنــد و از اختــاط هــاى فســادانگیز شــدیدًا پرهیز 

مــى کردنــد. 
فایده ى اقتصادى حجاب 

اســتفاده از حجــاب و پوشــش، بــه ویــژه در شــکل چــادر 
مشــکى، بــه دلیــل ســادگى و ایجاد یکدســتى در پوشــش 
بانــوان در بیــرون منــزل، مــى توانــد از ُبعــد اقتصــادى نیــز 
تأثیــرى مثبــت در کاهــش تقاضاهــاى مدپرســتى بانــوان 
ــادر  ــود چ ــه خ ــن ک ــرط ای ــه ش ــه ب ــد; البت ــته باش داش
مشــکى دســت خــوِش ایــن تقاضاهــا نگــردد. متأســفانه 
بعضــًا مظاهــر مدپرســتى در چادرهــاى مشــکى نیــز 
ــوان  ــه اى کــه برخــى از بان ــه گون مشــاهده مــى گــردد; ب
بــه جــاى اســتفاده از چادرهــاى مشــکى متیــن و باوقــار، 
بــه چادرهــاى مشــکى تــورى، نــازک و داراى طــرح هــاى 
ــاب و  ــفه ى حج ــدف و فلس ــا ه ــه ب ــبک ک ــف و س ِجل
ــوان  ــى ت ــد. م ــى آورن ــد روى م ــبى ندارن ــش تناس پوش
گفــت کــه چــادر امنیــت و آرامــش زن را تأمیــن مــى کنــد. 
زنانــى کــه بــا خودآرایــى وارد جامعــه مــى شــوند، همــواره 
نگــران قضــاوت دیگــران در مــورد خــود هســتند و نــاآرام 
و مضطــرب انــد. در صورتــى کــه زن مــى توانــد بــا رعایــت 
حجــاب کامــل و پوشــیدن چــادر از دغدغــه ى شــرکت در 

ــد.  یــک رقابــت و مدپرســتى نجــات یاب
حجاب، مبارزه ى زنان با دشمنان اسالم 

ــارزه اى  ــوان در جامعــه ى اســامى مب حجــاب کامــل بان
ــا کــه همیشــه  ــا ســلطه گــران و جنایتــکاران دنی اســت ب
ســعى داشــته انــد بــا ترویــج بــى بندوبــارى و بدحجابــى، 
بــر ملــت هــاى  و  پایمــال  را  اســامى  ارزش هــاى 
ــد. مســتر همفــر، جاســوس  ســتمدیده ســلطه پیــدا کنن
انگلیســى در کشــورهاى اســامى، در بخشــى از خاطــرات 
خــود، آن جــا کــه نقــاط قــوت مســلمانان را برمــى شــمارد، 

بــه مــورد حجــاب اشــاره مــى کنــد و مــى گویــد: 
زنــان مســلمان داراى حجابــى محکــم هســتند کــه نفــوذ 
فســاد در میــان آنهــا ممکــن نیســت; بنابرایــن بایــد آنــان 

را فریــب داد و از زیــر چــادر و عبــا بیــرون کشــید. 
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بــا فــرا رســیدن آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان شــاهد 
حرکتــی مردمــی و هوشــمندانه هســتیم حرکتــی کــه در آن 
اتحــاد کشــورهای مســلمان را در مقابلــه بــا دشــمنان اســام 
بــه رخ می کشــد و نــدای »هیهــات مــن الذلــه« را در گــوش 

ــداز خواهــد کــرد. ــان طنین ان جهانی
اینــک در آســتانه ســی و هشــتمین ســال از نامگــذاری 
ــه  پــر خیــر و برکــت آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان ب
نــام »روز جهانــی قــدس« بــه ســر می بریــم، بی شــک 
ــن بلکــه  ــی و نمادی ــه یــک حرکــت انفعال ــن نامگــذاری ن ای
ــا اســتکبار و  ــه ب ــرای مقابل طــرح و برنامــه ای هوشــمندانه ب
ــی  ــام خمین ــوی ام ــه از س ــت ک ــی اس ــران بین الملل غارتگ

ــا  ــن روز ب ــوان از ای ــع می ت ــده و در واق ــذاری ش )ره( پایه گ
 عنــوان روز اتحــاد کشــورهای اســامی در برابــر ایــن افــراد یــاد

 کرد.
ــا توجــه  ــی روز قــدس ب ــز راهپیمای ــدون شــک امســال نی ب
بــه اقدامــات اخیــر دشــمن در منطقــه بــه خصــوص در 
ــاه  ــردم بی گن ــتار م ــراق و کش ــن، ع ــوریه، یم ــورهای س کش
ــال  ــر س ــر از ه ــر رنگ ت ــی ها پ ــا و داعش ــط تکفیری  ه توس

ــد شــد. ــزار خواه برگ
ــلمان و  ــردم مس ــر از م ــار دیگ ــک ب ــان ی ــهرداری اصفه ش
شــهیدپرور شــهر شــهیدان دعــوت می کنــد تــا در ایــن مســیر 
ــا  ــی ب ــن راهپیمای ــان در ای ــا ســایر مســلمانان جه همــگام ب

اعــام انزجــار از اعمــال رژیــم غاصــب صهیونیســتی و تجدیــد 
ــب برحقــش  ــام راحــل و نائ ــاک ام ــا آرمان هــای پ بیعــت ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای )مــد ظّلــه العالــی( بــار دیگــر بــا 
ــا  ــر اســرائیل« ب ــکا و مــرگ ب ــر آمری شــعار واحــد »مــرگ ب
ــدار  ــزت و اقت ــدس، ع ــی ق ــی روز جهان ــرکت در راهپیمای ش
ــد. ــه منصــه ظهــور بگذارن خویــش را در حمایــت از قــدس ب

حضــور پرشــور مــردم در راهپیمایــی روز قــدس بــدون شــک 
مصــداق بــارز ایــن جملــه مقــام معظــم رهبــری خواهــد بــود 
ــرای  ــد: »مســاله   فلســطین  از لحــاظ  اســامی ب ــه فرمودن ک
همــه مســلمانان از جملــه بــرای مــا یــک مســئله اساســی و 

یــک فریضــه اســت.«

شهردار اصفهان :
همه در یک شعار مشترکیم

رئیــس مرکــز فناوری هــای نویــن شــهری شــهرداری اصفهــان 
گفــت: در حاشــیه جشــنواره بین المللــی فناوری هــای نویــن 
ــای  ــی فناوری ه ــا ویژگ ــاختمان هایی ب ــابقه س ــهری، مس ش
ــزار و از طراحــان و ســازندگان ســه ســاختمان در  ــن برگ نوی
ــل  ــور تجلی ــطح کش ــاختمان در س ــه س ــتان و س ــطح اس س

ــد. ــل می آی بعم
ــان،  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
محمدرضــا نیلفروشــان اظهــار کــرد: در ادامــه تعامــل و 
همــکاری ایــن مرکــز در راســتای هــر چــه بهتــر برگــزار شــدن 
ــای  ــی فناوری ه ــگاه بین الملل ــنواره و نمایش ــتین جش نخس
نویــن شــهری اصفهــان، تفاهم نامــه همــکاری بــا مرکــز 

ــد.  ــد ش ــازی منعق ــکن و شهرس ــات راه، مس تحقیق
وی بــا اشــاره بــه نظــر اســام و توجــه همــه ادیــان الهــی در 
خصــوص اهمیــت حفــظ محیــط زیســت و تاکیــد بر ســخنان 
مقــام معظــم رهبــری در ایــن رابطــه بیــان کــرد: امــروزه حفظ 
ــه  ــت بلک ــی اس ــئله مل ــک مس ــا ی ــه تنه ــت ن ــط زیس محی
ــه  ــت ب ــده اس ــرح ش ــی مط ــئله جهان ــک مس ــوان ی ــه عن ب

همیــن جهــت یکــی از مهم تریــن راهکارهــای حفــط محیــط 
ــن شــهری در  ــای نوی زیســت شــهری اســتفاده از فناوری ه
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــذا ب ــت ل ــازی اس ــای شهرس حوزه ه
ــوان  ــه عن موضــوع، محــور »فناوری هــای شــهر هوشــمند« ب
یکــی از محورهــای اساســی در جشــنواره ICS 2016 انتخــاب 

شــده اســت. 
رئیــس مرکــز فناوری هــای نویــن شــهری اصفهــان افــزود: از 
رئــوس اصلــی در رابطــه بــا توســعه مناســب و مقتدرانــه یــک 
ــه گانه راه،  ــای س ــه حوزه ه ــی ب ــگاه علم ــود ن ــهر، وج کانش
مســکن و شهرســازی و اســتفاده از امکانــات و فناوری هــای 

نویــن شــهری در همیــن راستاســت.
ــی در  ــز تحقیقات ــت مراک ــش و اهمی ــر نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــز  ــن مراک ــت ای ــف رشــد و توســعه و اهمی حوزه هــای مختل
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــاد مقاوت ــت های اقتص ــق سیاس در تحق
سیاســت راهبــردی مطــرح کــرد: سیاســت راهبــردی مرکــز 
فناوری هــای نویــن شــهری اصفهــان بــه عنــوان یــک مرکــز 
ــی از قبیــل مرکــز  ــا مراکــز تحقیقات دانش محــور همــکاری ب

ــت. ــازی اس ــکن و شهرس ــات راه، مس تحقیق
مشــاور شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: مرکــز تحقیقاتــی راه، 
مســکن و شهرســازی می توانــد بــا معرفــی شــرکت های 
ــا ویژگی هــای فناوری هــای نویــن  دانش بنیــان ایــن حــوزه ب

و اســتفاده از ظرفیــت بــه وجــود آمــده در مدیریــت شــهری 
کانشــهر اصفهــان گام هــای موثــری در راســتای ایجــاد 

ــردارد. ــاب آور شــهری ب ــد و ت فضــای جدی
ــه ای  ــر منطق ــت دفت ــا ریاس ــت ب ــرد: در نشس ــه ک وی اضاف
مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی مقــرر شــد 
ــن  ــه از فناوری هــای نوی ــن ســاختمان هایی ک مســابقه ای بی
اســتفاده کرده انــد در دو بخــش شــهری و ملــی برگــزار 
ــای  ــه دارای ویژگی ه ــر بخــش 3 ســاختمان ک شــود و در ه
فناوری هــای نویــن هســتند انتخــاب و از دســت اندرکاران 

ــد. ــه عمــل آی ــژه ب ــر وی ــا تقدی آنه
رئیــس مرکــز فناوری هــای نویــن شــهری اصفهــان در پایــان 
افــزود: امیدواریــم بــا توجــه بــه فضــای ایجــاد شــده بــرای 
برگــزاری نخســتین جشــنواره و نمایشــگاه فناوری هــای 
ــاری در  ــال ج ــاه س ــهریور م ــهری ICS 2016 در ش ــن ش نوی
ــرکت های  ــتر ش ــه بیش ــر چ ــش ه ــاهد درخش ــان، ش اصفه
دانش بنیــان بــه عنــوان ســتون توســعه و اقتــدار کشــور 

ــان باشــیم. عزیزم
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افزایش حامیان جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان/ برگزاری مسابقه ساختمان هایی با ویژگی فناوری های نوین در جشنواره

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 191 ســـــال دوم                ݡسݒ

-بهار مومنان
قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( :

الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه و یقصر 
فیه نهاره فیستعین به علی صیامه.

رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود:
زمستان بهار مومن است از شبهاى طوالنی اش براى شب زنده دارى 

واز روزهاى کوتاهش براى روزه دارى بهره می گیرد.
وسائل الشیعه، ج 7 ص 302، ح 3.

-«  حدیث روز   »-

قضــات  کاری  حجــم  وطــن-  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــا  ــاس ب ــل قی ــتان قاب ــراهای شهرس ــتریها و دادس دادگس

نیســت. ای  اداره  و  ســازمان  هیــچ 
ــا  ــری خــود ب دادســتان شهرســتان برخــوار در نشســت خب
اصحــاب رســانه بــه مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه بــا اشــاره 
بــه حجــم کاری کارکنــان دادســراها و دادگاههــای شهرســتان 
ــا و دادســراها  ــدگان دادگاهه ــه کنن ــت : مراجع ــر خــوار گف ب
ــتند و  ــاالی هس ــترس ب ــت و دارای اس ــراد ناراح ــًا اف عموم
ــا حجــم کاری ســنگینی را  همیــن امــر باعــث مــی شــود ت
کارکنــان و قضــات مجموعــه قضایــی شهرســتان تحمــل کنــد
وی افــزود : دادگســتری شهرســتان برخــوار دارای چهــار 
ــه  ــز ب ــر نی ــک شــعبه دیگ ــد ی ــه بای ــال اســت ک شــعبه فع
ایــن مجموعــه بــه دلیــل بــاال رفتــن آمــار وارده بیــش از حــد 

ــزوده شــود. ــای رســیدگی اف ــده ه ــارف پرون متع
ــال ایجــاد شــعبه  ــه دنب ــزود : ب ــه اف ــن زمین محمــدی در ای
خانــواده بــه منظــور پاســخگویی و ارائــه راه کارهــای مناســب 

جهــت تــداوم زندگــی مشــترک خانــواده هــا هســتیم
دادســتان شهرســتان برخــوار بــا اشــاره بــه ســاماندهی 
منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد گفــت : منطقــه صنعتــی دولــت 
آبــاد بــه دلیــل حضــور ســوله هــا و انبــار هــا  و همجــواری بــا 
مرکــز اســتان مــی توانــد زمینــه حضــور کاالی قاچــاق در این 

شهرســتان را افزایــش دهــد .
وی در ادامــه گفــت : منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد آمادگــی 
حضــور انــواع کاال و خدمــات صنعتــی در اصفهــان را دارد کــه 
ــن  ــرد ای ــورت نگی ــی ص ــگیرانه و امنیت ــات پیش ــر اقدام اگ
ــدن  ــز ش ــرم خی ــاق و ج ــور کاالی قاچ ــه حض ــه زمین منطق

اقتصــادی ایــن منطقــه را افزایــش مــی دهــد
وی افــزود : بــه منظــور پیشــگیری از جــرم در منطقــه 
صنعتــی تیمــی متشــکل از نیــروی انتظامــی ، اداره بهداشــت 
ــق  ــا از ایــن طری ــم ت ، اداره کار و شــهرداری تشــکیل داده ای
ــری  ــوه بکارگی ــاظ نح ــا را از لح ــا و انباره ــم کارگاه ه بتوانی
ــت و  ــی کار ، امنی ــت و ایمن ــر ، بهداش ــه و کارگ ــاع بیگان اتب

ــم ــرار دهی ــد ق ــورد رص ــاختمانی را م ــات س تخلف
محمــدی اظهــار داشــت : بــا ورود عملیاتــی ایــن تیــم بــود 

کــه طــی یــک ســال اخیــر توانســتیم کشــفیات ســکه هــای 
ــته  ــک را داش ــار نم ــی، انب ــروبات الکل ــار مش ــی ، انب تقلب

باشــیم
وی ادامــه داد : پرونــده کشــف انبــار لــوازم آرایشــی قاچــاق 
در ایــن شهرســتان در صورتــی کــه مــدارک و مســتندات قابل 
ــارد  ــک میلی ــاالی ی ــی آن ب ــه نشــود ارزش ریال ــی ارائ قبول
ــده قاچــاق کاالی عمــده محســوب مــی  ــن پرون اســت و ای

شــود.
ــه پایــش و تصفیــه منطقــه  ــا اشــاره ب محمــدی در ادامــه ب
ــی  ــه صنعت ــت : ســاماندهی منطق ــاد گف ــت اب ــی دول صنعت
ــرو دار مســائل و مشــکات  ــا در گی ــن روزه ــاد ای ــت آب دول
ــرای منطقــه و  شــورای شــهر و شــهرداری اســت کــه ایــن ب
ــه  ــبز منطق ــد س ــت و کمربن ــی نیس ــاق خوب ــتان اتف شهرس

ــی شــود ــر اجرائ ــد هــر چــه زودت ــی بای صنعت
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ ــه صحبته ــدی در ادام ــی محم عل
تغییــر کاربــری زمینهــای کشــاورزی در ایــن شهرســتان 
گفــت : بــا اقــرار مدیــر کل جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 

ــر  ــری تغیی ــورد و جلوگی ــاظ برخ ــوار از لح ــتان برخ ، شهرس
ــه اول را دارد. ــاورزی رتب ــی کش ــری اراض کارب

وی افــزود : از لحــاظ اقلیــم و حاصلخیــز بــودن ، خــاک ایــن 
شهرســتان زمینــه باغــات انگــور و انــار را دارا اســت و تغییــر 
کاربــری اراضــی کشــاورزی بــه باغــات مرکبــات و تفرجگاهها 
از لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی بــه نفــع شهرســتان نیســت.

محمــدی مــی افزایــد : بمنظــور پیشــگیری از تغییــرات 
ــتان  ــن شهرس ــاورزی در ای ــی کش ــترده اراض ــری گس کارب
ــد شــده اســت حــق  ــرق،گاز تأکی ــه ادارات همچــون آب،ب ب
واگــذاری هیچگونــه انشــعابی را بــه باغــات و اراضــی 

کشــاورزی ندارنــد.
ــالهای  ــی س ــتان ط ــاورزی شهرس ــه داد : جهادکش وی ادام
اخیــر برخوردهــای قاطعــی را نســبت بــه قلــع و قمــع تغییــر 
کاربریهــا انجــام داده اســت کــه در همیــن زمینــه در برخــی 
ــی از ســوی جهادکشــاورزی دســتور  ــا اذعــان ناتوان مــوارد ب
قاضــی صــادر شــده اســت کــه در صــورت لــزوم بــا متخلفــان 

برخــورد قضائــی خواهــد شــد.

ــود را  ــی خ ــای پایان ــوار صحبته ــتان برخ ــتان شهرس دادس
ــاص  ــتان اختص ــی شهرس ــائل اجتماع ــا و مس ــه راهکاره ب
ــن  ــی در ای ــده هــای قضای ــه پرون داد و گفــت : رســیدگی ب
ــر از یــک مــاه اســت  ــی کمت ــازه زمان شهرســتان از لحــاظ ب
ــه امــر رســیدگی و کاهــش  ــه منظــور ســرعت دادن ب کــه ب
پرونــده هــای وارده واحــد ارشــاد قضایــی را در دادگســتری 
شهرســتان مســتقر نمــوده ایــم کــه مراجعــه کننــدگان مــی 
ــد  ــن واح ــه ای ــی ب ــده قضائ ــکیل پرون ــل از تش ــد قب توانن
مراجعــه و نســبت بــه دادخواهــی خــود راهنمایــی بگیرنــد.
وی افــزود : همــکاران و قضــات در دادگســتریها و دادگاههــا 
تــا انجایــی کــه خللــی بــر بــی طرفــی آنهــا وارد نکنــد نســبت 

بــه راهنمایــی و ارشــاد مراجعــه کننــدگان اقــدام مــی کننــد.
ــادان در  ــی معت ــود کش ــه خ ــاره ب ــا اش ــدی ب ــی محم عل
برخــورد بــا مشــکات روحــی و روانــی افــزود: اعتیــاد یــک 
ــه  ــه را ب ــراد جامع ــه اف ــی اســت ک ــی مهم معضــل اجتماع
نوعــی درگیــر خــود کــرده اســت  و خودکشــی معتــادان در 
تشــدید معضــات اجتماعــی یــک جامعــه نقــش بســزایی 

دارد 
وی بــا بیــان اینکــه تــرک اعتیــاد بــرای معتــاد هزینــه بــردار 
اســت گفــت : فــرد معتــادی کــه از ســوی خانــواده و جامعــه 
ــدارد و در  ــت ن ــه بازگش ــی ب ــد چندان ــود امی ــی ش ــرد م ط
ایــن بیــن نقــش کمپهــای تــرک اعتیــاد در ســامت فکــری 
ــور  ــه منظ ــه ب ــت ک ــت اس ــز اهمی ــادان حائ ــی معت و روان
ــی  ــن فرهنگ ــم فعالی ــای مه ــه مکانه ــن گون ــت از ای حمای
شــورای تامیــن شهرســتان مکلــف شــد مقــداری از هزینــه 

هــای جــاری کمپهــای تــرک اعتیــاد را تقبــل کنــد 
دادســتان شهرســتان برخــوار در پایــان صحبتهــای خــود  بــا 
ــتان  ــتانی در شهرس ــزرگ اس ــران ب ــور خی ــه حض ــاره  ب اش
برخــوار گفــت : حضــور خیریــن جامعــه بــه عنــوان خیریــن 
ــن  ــره گشــای فعالی ــد گ ــادان مــی توان نجــات بخــش معت
فرهنگــی باشــد کــه از لحــاظ مالــی و فکــری بــرای نجــات 
جامعــه از معضــل اعتیــاد و مســائل پیرامونــی آن نیــاز بــه 
ــد در حــوزه آســیبهای اجتماعــی  ــد و مــی توانن کمــک دارن

اعتیــاد نقــش پیشــگیری ایفــا کننــد.

دادستان شهرستان برخوار با بیان اینکه اگر اقدامات پیشگیرانه صورت نگیرد : 
برخوار مرکز انبار قاچاق کاالی اصفهان می شود

 آرشیو/ وداع دردناک پدر با دخ�ت دو ساله

که در حمله هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی به همراه مادر سی ساله اش  »یحیی حسن« پیکر »رهاف« دختر دو ساله خود را 
که قابل انتشار است.  گرفته است. شاید این تصویر از معدود عکس های جنایات رژیم اشغالگر قدس باشد  کشته شده در آغوش 

که رسانه ها عمومًا از انتشار آن ها سر باز می زنند. ک است  ک آنقدر فجیع و دردنا کشی های این رژیم سفا کودک  تصاویر 
کودکان خود را با اشک چشمهایشان غسل می دهند. که جنازه  و فلسطین هر روز داغدار پدران و مادرانی است 
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خدایا من از تو میخواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه مى برم به 
تو از آنچه تو را بیازارد واز تو خواهم توفیق در آن براى اینکه فرمانت برم 

ونافرمانى تو ننمایم اى بخشنده سائالن

-«  دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان  »-


