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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

 آغاز رایزنی
 دولت با شورای نگهبان 

درباره انتخابات ریاست جمهوری    

استعفای دسته جمعی
  هیئت عامل صندوق

 توسعه ملی

کرد: ح  نماینده مردم فالورجان در مجلس مطر

 احتمال شناسایی مدیران 
با حقوق نجومی  در اصفهان

ضیافت افطاری والیبالی ها برگزار شد:

دور همی اعضای خانواده والیبال  

ما خودی هستیم!

جستاری به موضوع 
مهاجرپذیری
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۸۲ میلیارد تومان اعتبار 
ح های آبرسانی  برای طر
در چهارمحال و بختیاری

کید شد: در پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمی  به نامه جهانگیری تا

برخورد قاطعانه 
با پرداخت های 

غیرمتعارف

هویت فرهنگی 

له
قا

رم
س بــرای اینکــه جامعــه موجودیــت پیــدا کنــد بــه 

ــد  ــردی نیازمن ــوازم کارک ــی و ل ــر اساس عناص
ــام  ــت، نظ ــرزمین، جمعی ــه س ــت؛ از جمل اس

نظــام  و  نظــام سیاســی  اقتصــادی،  بهــره وری 
ــی.  فرهنگ

ــر فرهنگــی جامعــه در  دســتگاه نمــادی و معناپذی
واقــع امــکان انباشــت، انتقــال، آمــوزش و حضــور 

ــراد را دارد.  ــکار اف ــان و اف در اذه
ــات  ــی روح و حی ــی، نوع ــات فرهنگ ــوع صف مجم
مســتقل را بــرای اجتمــاع انســانی بــه وجــود 
مــی آورد کــه قابلیــت تاریــخ پذیــری و اســتقالل از 
مجمــوع افــراد، ثمــره آن اســت؛ بنابرایــن اجتمــاع 
ــالق  ــت اط ــی قابلی ــام فرهنگ ــدون نظ ــه ب و جامع

ــدارد.  ــانی را ن ــه انس جامع
موجودیــت جامعــه انســانی بــا حضــور نظــام 
فرهنگــی محقــق می شــود؛ ولــی تفکیــک و تمیــز 
جوامــع انســانی بــر اســاس »هویــت« هــر جامعــه 
می شــود  گفتــه  اینکــه  می کنــد.  پیــدا  معنــا 

ــدی و ... ــه هن ــی، جامع ــه ایران جامع

در صفحه معارف )7( بخوانید

مسئوالن باید از تاریخ 
درس عبرت بگیرند

سدهایی که در پیاده راه ها، بالی جان شهروندان شده است
بازگشت رفیق قدیمی

43

اندر احواالت پیاده روهای اصفهان:
کیمیای وطن بازگشت بنز

کرد  به ایران را بررسی 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

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

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

یخ 95/4/26  وز شنبه  به تار مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱5:۳۰ ر
یخ 95/4/27 وز یکشنبه به تار گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 

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

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا: ۸-۳66۸۰۰۳۰-۰۳۱)داخلی ۳۸۸( شماره تلفن 

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان)سهامیخاص(

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه  شماره مناقصه

125/000/000 2/482/468/131 جاری  عملیات مدیریت بهره برداری، خدمات عمومی و
خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک

95-2-61

214/000/000 4/267/985/422 جاری  انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین
شهر و میمه

95-2-62



هویت فرهنگی            
ادامه از صفحه یک: 

ــزه ای  ــه ممی ــای چ ــر مبن  ب
کارشناس ارشد جامعه شناسی

محمدعلی اشرفی   
آیــا  می یابــد؛  مفهــوم 
ــز  ــری نی ــل مهم ت ــا عام مــاک ســرزمین اســت ی

وجود دارد؟
ممیــزی کــه عامــل تشــخیص جوامــع از همدیگــر 
می شــود، از نظــر انسان شناســان فرهنگــی »هویــت 
 فرهنگــی« اســت و از نظــر روان شناســان اجتماعــی 
یــا  اساســی  شــخصیت  جامعه شناســی  و 

دارد. نــام  گروهــی  شــخصیت 
هــر جامعــه اصیلــی دارای یــک »هویــت فرهنگــی« 
ــای خــاص  ــت دارای کارکرده ــن هوی ــه ای اســت ک
افــراد  در  را  صفاتــی  و  مشــترکات  و  می باشــد 

ــد.  ــکل می ده ــه ش جامع
ــه  ــر جامع ــترک ه ــای مش ــت ویژگی ه ــی اس بدیه
مختــص همــان جامعــه اســت و ایــن عنصــر 
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــر می باش ــع از همدیگ ــز جوام تمای
دلیــل ویژگی هــای مشــترک افــراد جامعــه هنــدی 
اساســی«  »شــخصیت  در  نیســت کــه  همــان 
یافــت  ایرانــی  جامعــه  یــا  چینــی   جامعــه 

می شود.
جامعــه بــا »هویــت فرهنگــی« خــود دارای اصالــت 
افتخــارات  می شــود.  تاریخــی  ریشــه های  و 
گذشــتگان  تجربیــات  و  دانــش  حماســه ها،  و 
ــور  ــه ظه ــت فرهنگــی آن جامع ــت در هوی ــک مل ی
می یابــد و زمینــه ابتــکار، خاقیــت و ذخیــره عمــل 

بــرای افــراد جامعــه می شــود.
 بنابرایــن جامعــه بــدون هویــت و اصالــت در 
ــن  ــرار دارد و از ای ــال ق ــودی و اضمح ــرض ناب مع
رو نظــام فرهنگــی شــرط اساســی تحقــق جامعــه 
انســانی و هویــت فرهنگــی، شــرط اصالــت آن 
می باشــد. از ایــن رواســت کــه دشــمنان یــک 
نظــام، »هویــت فرهنگــی« را نشــانه می رونــد و بــا 
انــواع و اقســام روش هــا تــاش در تغییــر »هویــت 

ــد. ــال می کنن ــدف را دنب ــه ه ــی« جامع فرهنگ
ســاعت ها  ماهــواره ای  کانــال  هــزاران  اگــر   
اگــر  می کننــد،  پخــش  هدفمنــد  برنامه هــای 
هــزاران فیلــم ســاخته و توزیــع می شــود، اگــر 
ــه  ــود، نقط ــته می ش ــن و نوش ــاب تدوی ــزاران کت ه
مرکــزی هــدف آن هــا »هویــت فرهنگــی« جامعــه 
ــال  ــودی و اضمح ــا ناب ــرا ب ــد؛ زی ــر می باش مدنظ
اصالــت  جامعــه  فرهنگی«جامعــه،  »هویــت 
ــگ  ــدون جن ــح ب ــد و فت ــت می ده ــود را از دس  خ
ــه  ــر جامع ــلط ب ــود. تس ــر می ش ــزی میس و خونری

ــی میســر می شــود. ــه راحت ــت ب ــدون اصال ب

سرمقاله

مجلسی ها به تعطیالت تابستانی 
می روند

ــه  ــه مــدت دو هفت وکای ملــت از روز چهارشــنبه ب
بــه تعطیــات تابســتانی خواهنــد رفــت.

ــد از  ــت بع ــن، وکای مل ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
یــک هفتــه سرکشــی بــه حوزه هــای انتخابیــه 
 خــود، طــی ایــن هفتــه در روزهــای یکشــنبه 
ــور  ــس حض ــی مجل ــات علن ــنبه در جلس و سه ش

ــت. ــد داش خواهن
 همچنیــن مجلــس بــه دلیــل تعطیــات تابســتانی 
نماینــدگان از روز چهارشــنبه )16 تیرمــاه( بــه مــدت 

دو هفتــه تعطیــل خواهــد بــود. 
ــه  ــت رییس ــه هیئ ــاس مصوب ــت براس ــی اس گفتن
مجلــس شــورای اســامی  جلســات علنــی مجلــس 
ــای  ــر روزه ــار دیگ ــارک رمضــان ب ــاه مب ــس از م پ
ــود  ــزار می ش ــنبه برگ ــنبه و چهارش ــنبه، سه ش یکش
و جلســات کمیســیون های تخصصــی در بعدازظهــر 
روزهــای یکشــنبه و سه شــنبه و صبــح روز دوشــنبه 

خواهــد بــود.

حمله 115 دزد دریایی 
به یک نفتکش ایرانی

حملــه 11۵ دزد دریایــی بــه یــک نفتکــش ایرانی در 
بــاب المنــدب بــا حضــور بــه موقــع ناوگــروه ارتــش 

ــاکام ماند.  ن
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بامــداد دیــروز 12 
نفــر  دریایــی حامــل 11۵  دزدان  قایــق  فرونــد 
ــش  ــد نفتک ــک فرون ــودن ی ــد رب ــه قص ــلح ک مس
ــدب داشــتند  ــاب المن ــی تنگــه ب ــی را در حوال ایران
بــا حضــور بــه موقــع ناوگــروه چهــل و یکــم نیــروی 

ــدند. ــواری ش ــش مت ــی ارت دریای
بــر اســاس ایــن گــزارش، دزدان دریایــی بــا همــان 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــاعت، ب ــه 3 س ــه فاصل ــتعداد و ب اس
ــاز  ــه ب ــد ک ــوم آوردن ــی هج ــش ایران ــمت نفتک س
هــم ناوگــروه چهــل و یکــم نیــروی دریایــی ارتــش 

ــاکام گذاشــت. آن هــا را ن
ناوگــروه چهــل و یکــم نیــروی دریایــی ارتــش 
متشــکل از ناوشــکن شــهید دریابــان نقــدی و نــاو 
جمهــوری اســامی  ایــران الوان پــس از دفــع حملــه 
ــی ــش ایران ــه نفتک ــی ب ــه ای دزدان دریای  دو مرحل

ایــن شــناور را تــا رســیدن بــه مســیر و منطقــه امــن 
ــکورت کرد. اس

ــاه  ــط خردادم ــروه اواس ــن ناوگ ــت ای ــی اس گفتن
ــن امنیــت  ــراری تامی ــه منظــور برق ســال جــاری ب
خطــوط مواصاتــی و کشــتیرانی، اعــام پیــام صلــح 
ــزاز  ــز اهت ــه و نی ــورهای منطق ــه کش ــتی ب و دوس
پرچــم نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  ایــران در 
ــت اعــزام  ــه ماموری ــی ب ــن الملل آب هــای آزاد و بی

ــنیم ــزاری تس ــد. خبرگ ش

اخبار کوتاه

آغاز رایزنی دولت با شورای نگهبان 
درباره انتخابات ریاست جمهوری          
 ایرنــا نوشــت: مدیــر کل دفتــر انتخابــات وزارت کشــور گفــت: 
رایزنی هــا را بــا شــورای نگهبــان بــرای تعییــن زمــان برگــزاری 
انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری در ســال 1396 
ــزود:  ــاره اف ــن ب ــق در ای ــی مطل ــی پورعل ــم. عل آغــاز کــرده ای
بــا توجــه بــه اینکــه خردادمــاه ســال آینــده مصــادف بــا مــاه 
ــاه  ــن م ــات در ای ــزاری انتخاب ــت و برگ ــان اس ــارک رمض مب
ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــر زم دشــوار اســت درخصــوص تغیی
ــم. وی ادامــه  ــان انجــام داده ای ــا شــورای نگهب رایزنی هایــی ب
ــه  ــروع ب ــان ش ــل از زم ــاه قب ــک م ــون ی ــاس قان داد: براس
ــام شــده  ــات تم ــد انتخاب ــوری بای ــس جمه ــت ریی کار فعالی
باشــد و از آنجــا کــه خردادمــاه ســال آینــده مصــادف بــا مــاه 
ــد  ــه می خواهن ــرادی ک ــرای اف ــت و کار ب ــان اس ــارک رمض مب
در پــای صندوق هــا حضــور یابنــد و چنــد روز نیــز بــرای 
شــمارش آرا در محــل حضــور داشــته باشــند، ســخت اســت، 
پیشــنهاد داده ایــم کــه انتخابــات یــک مــاه قبــل از مــاه مبارک 
رمضــان برگــزار شــود. مدیــر کل دفتــر انتخابــات وزارت کشــور 
گفــت: همچنیــن ســال آینــده همزمــان بــا انتخابــات ریاســت 
 جمهــوری انتخابــات پنجمیــن دوره شــورای اسامی شــهر 
و روســتا را داریــم کــه ایــن همزمانی درگیــری دســت اندرکاران 

را بیشــتر می کنــد.

خبر

علویه همایونی      
  دیــروز یکــی از شــاگردان بانــو مجتهــده امیــن کــه 
ــز مجتهــده و از فقهــای معاصــر شــیعه شــناخته  خــود نی
ــدار  ــردم والیتم ــادی  از م ــع زی ــور جم ــا حض ــدند ب می ش
 و دینــدار تشــییع شــدند و در آرامــگاه ابــدی اســتقرار 
ــه  ــو علوی ــد. بان ــت یافتن ــی دس ــاء اله ــه لق ــع ب و در واق
همایونــی، بانــوی بزرگــوار وگرانقــدری بودنــد کــه از محضــر 
بانــو مجتهــده امیــن کســب فیــض نمــوده بودنــد. ایشــان 
دربــاره اســتاد خــود گفته انــد: از همــان ابتــدا چنــان 
ــاعت های  ــن س ــوز بهتری ــه هن ــدم ک ــان ش ــذوب ایش مج
زندگــی خــود را درک حضــور ایشــان می دانــم. بانــو 
ــی  ــارف اله ــل مع ــار تحصی ــالیانی دراز در کن ــی س همایون
بــه تربیــت و پــرورش شــاگردان در مکتــب فاطمــه)س( 
اصفهــان، مشــغول بوده انــد. از ایشــان کتاب هــا و مقــاالت 
ــه چــاپ  متعــددی در موضوعــات مختلــف حــوزه دیــن ب
ــر  ــه: زن مظه ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــیده اس رس
خاقیــت هللا، نســیم والیــت، عشــق ذوی القربی، ســفرنامه 
ــمیه )در  ــن الهاش ــه اربعی ــن، ترجم ــو امی ــه بان زندگینام
 13۸9 ســال  در  اصفهــان  نمایشــگاه کتــاب  حاشــیه 
رونمایــی شــد. ایــن کتــاب تالیــف استادشــان بانــو امیــن 
بــوده اســت( و ترجمــه کتــاب اســرارآالیات صدرالمتالهیــن 
شــیرازی اشــاره کــرد. زینــت الســادات علویــه همایونــی در 
ســال 1296 در اصفهان متولد و در ســن 99 ســالگی در روز 
10 تیــر 139۵دار فانــی را وداع گفــت. وی اولیــن دانشــجوی 
زن رشــته الهیــات در دانشــگاه اســت کــه در ســال 13۴3 
ــا  ــال 13۴۴ ب ــد. و در س ــه ش ــان ورودی پذیرفت در امتح
امتیــاز بانــو امیــن موفــق شــد اولیــن حــوزه علمیــه زنــان 
در ایــران را در اصفهــان بــه نــام مکتــب فاطمــه تاســیس 
ــران  ــه خواه ــای علمی ــس حوزه ه ــع موس ــه واق ــد و ب کن
ــنت  ــن س ــبختانه ای ــود؛ خوش ــوب می ش ــور محس در کش
ــران  ــای ای ــای ج ــه و در ج ــعت یافت ــروز وس ــنه ام حس
شــاهد حوزه هــای علمیــه خواهــران هســتیم. ایشــان 
ــن از محضــر اســاتیدی چــون شــیخ  ــو امی ــر بان ــاوه ب ع
حیدرعلــی محقــق، صــدر کوپایــی ، اشــنی قودجانــی  

ــد. ــان می باش ــاگردان آن ــوده و از ش ــض نم ــب فی کس
ــم مجتهــد  ــوان یــک زن عال ــه عن ــی ب ــه همایون ــو علوی  بان

و فقیه، در آثار خود زن را چنین معرفی می کند:
ــیا  ــت اش ــناخت حقیق ــرای ش ــان را ب ــان، زن ــدای مّن  خ
ــوده  ــوت نم ــا دع ــره ای آن ه ــط زنجی ــل رواب  و درک و تعق
ــد داده  ــا نوی ــار آن ه ــوز اخب ــف و رم ــت لطائ ــه معرف و ب
اســت. می فرمایــد: ای زن! متذکـّـر شــو آن چــه را فرامــوش 
کــرده ای، تــو انســانی. شــناخِت راز خلقــت از لــوازم 
ــب اخــاق از ویژگی هــای  ــه و تهذی انســانّیت اســت. تزکی
ــت  ــی و عف ــوس اله ــئول نام ــو مس ــت؛ ت ــانی توس انس
ــن  ــظ دی ــو، حاف ــوای ت ــش و تق ــی. دان ــام می باش اس
و مّلــت تــو اســت. شــجاعت و فعالیــت تــو، حافــظ کیــش 
و کشــور توســت. راز اولویــت دانایــی و دانشــمندی تــو، زن 
آن اســت کــه نقــش علــم و ادب تــو، در خانــه و خانــواده 
منعکــس می گــردد و اعمــال و افعــال فرزندانــت، در 
ــه  ــن اســاس اســت ک ــر ای ــی می شــود و ب ــه متّجل جامع
مدینــه  فاضلــه بــه وجــود می آیــد؛ یعنــی فضیلــت ایمانــی 
و اخاقــی تــو مــادر بــه انــدازه شــهر و مملکــت گســترش 
ــوده  ــی فرم ــاری تعال ــه ب ــن همــان اســت ک ــد و ای می یاب

اســت:
ــا... کســی  ــاَس َجمیًع ــا الّن ــْن اْحیاهــا َفکَاّنمــا اْحَی ... َو َم
ــد آن اســت کــه  ــد، مانن ــده کن کــه یــک نفــر انســان را زن

ــده کــرده باشــد. ــان انســانی را زن جه
ــد  ــت می دان ــک مملک ــتره ی ــه گس ــر زن را ب  آری، او تاثی
و می گویــد تــو می توانــی بــا فضیلــت و اخاقــت در 
ــئولیت  ــای مس ــن گوی ــی و ای ــذار باش ــور تاثیرگ ــک کش ی
ــان گذاشــته شــده اســت  ــه دوش زن بزرگــی اســت کــه ب
کــه بایــد بــه آن توجــه کننــد. و نیــز بانــو گفته انــد: 
ــه  ــت ک ــد یاف ــت خواهن ــت دس ــه معنوی ــی ب ــا وقت زن ه
 بزرگــواری خــود را درک کننــد و نســبت بــه جامعــه
احســاس مســئولیت نماینــد و بداننــد کــه ترّقــی و تعالــی 
جامعــه  بشــری، رهیــن فکــر متعالــی آن هاســت، نــه اینکه 
از علــوم انســان ســاز دینــی قــرآن و فقــه و اخــاق منــزوی 
ــود  ــه خ ــوط ب ــایل مرب ــی مس ــه حت ــند ک ــاآگاه باش  و ن
ــه  ــد اســت ک ــد. امی ــه ســر برن ــف ب را ندانســته و باتکلی
ــی  ــاق اله ــه اخ ــق ب ــته و متخل ــخاص وارس ــه، اش  در آتی
و اســامی  از حوزه هــای علمیــه زنــان الگــو بگیرنــد و 
ــه  ــیله جامع ــن وس ــند و بدی ــران باش ــاق دیگ ــم اخ معل
زنــان، تعلیــم و تربیــت و آمــوزش و پــرورش واقعــی 
ــی عصــر  ــان ول ــام زم ــرج ام ــرای ف ــد و ب اســام را دریاب
آمــاده و مجهــز شــوند؛ چنــان کــه بحمــدهللا تاکنــون 
جامعــه از وجــود آن هــا بهــره فراوانــی کســب نموده اســت.

یادداشت سردبیر

ــه  ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی ــه مع ــال نام ــی ارس در پ
ــکاری  ــر درخواســت هم ــی ب ــاب مبن ــم انق ــر معظ  رهب
و مشــارکت همــه دســتگاه ها و نهادهــای عمومــی  
ــه ویــژه در امــور  ــاط، ب ــا دولــت در ایجــاد انضب کشــور ب
مالــی و رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات و حرکــت بــر 
مــدار قانــون، مقــام معظــم رهبــری بــه نامــه جهانگیــری 

ــد. پاســخ دادن
پرداخت هــای  بــه  موظفنــد  دســتگاه ها  تمامــی  
ــا  ــه ب ــد و قاطعان ــان دهن ــیت نش ــارف حساس غیرمتع
مــوارد تخلــف برخــورد کننــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
 بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی ریاســت جمهــوری

ــه  ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی ــه مع ــال نام ــی ارس در پ
ــکاری  ــر درخواســت هم ــی ب ــاب مبن ــم انق ــر معظ  رهب
و مشــارکت همــه دســتگاه ها و نهادهــای عمومــی 
ــه ویــژه در امــور  ــاط، ب ــا دولــت در ایجــاد انضب  کشــور ب
مالــی و رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات و حرکــت بــر 
مــدار قانــون، مقــام معظــم رهبــری بــه نامــه جهانگیــری 

ــد. پاســخ دادن
متــن کامــل پاســخ مقــام معظــم رهبــری بدیــن شــرح 

اســت:
ــای  ــه پرداخت ه ــبت ب ــد نس ــتگاه ها موظفن ــه دس »کلی
ــا  ــه ب ــد و قاطعان ــان دهن ــیت نش ــارف حساس غیرمتع
مــوارد تخلــف برخــورد کننــد. دفتــر هــم موظــف اســت 
ضوابــط مصــوب دولــت را در مجموعه هــای وابســته بــه 

خــود مــورد توجــه و امعــان نظــر قــرار دهــد.«
گفتنــی اســت اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رییــس 
جمهــور در تاریــخ 9۵/3/2۵ بــا ارســال نامــه ای بــه 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی  ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب

ــژه ای  ــام وی ــتقرار، اهتم ــدای اس ــم از ابت ــت یازده دول
ــت  ــی و رعای ــور مال ــژه در ام ــاط به وی ــاد انضب ــه ایج ب
کامــل قوانیــن و مقــررات و حرکــت بــر مــدار آن داشــته 
ــن  ــه مهم تری اســت و چنیــن موضــوع مهمــی  را از جمل
ــزارش  ــه گ ــت، ب ــرده اس ــی ک ــود تلق ــای خ ماموریت ه
اخیــر مجلــس شــورای اســامی  درخصــوص تحســین 
رویکــرد قانونمدارانــه دولــت و نیــز گزارش هــای دیــوان 
ــاور اساســی در دولــت  محاســبات کــه حاکــی از ایــن ب

ــرده اســت. اســت، اشــاره ک
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ایــن نامــه یادآور شــده 

اســت کــه از اواســط ســال گذشــته بــا دریافــت اطاعاتی 
از بعضــی پرداخت هــای غیرمتعــارف کــه هرچنــد غالبــا 
ــی  ــت، ول ــی اس ــع قانون ــات مراج ــه تصمیم ــتند ب مس
غیرعادالنــه و همــراه بــا تبعیــض اســت،  موضوع بررســی 
و مقــررات محدودکننــده ای پیشــنهاد گردیــد کــه پــس 
ــد  ــرر ش ــران، مق ــت وزی ــب در هیئ ــی و تصوی از بررس
ــود.  ــر ش ــال 9۵ ذک ــه س ــی بودج ــط اجرای ــه در ضواب ک
عــاوه بــر ایــن، بندهــای محدودکننــده دیگــری نیــز کــه 
 بــه شــکل ســخت گیرانه ای پرداخــت حقــوق، مزایــا

ــرکت های  ــی و ش ــتگاه های اجرای ــاداش و وام در دس پ

ــان  ــد و ذی نفع ــدود می کن ــد و مح ــی را ضابطه من دولت
را از تصمیم گیــری دربــاره خویــش بــه طــور کامــل منــع 
می نمایــد در ضوابــط اجرایــی بودجــه ســال9۵ بــه 

تصویــب هیئــت وزیــران رســید و ابــاغ شــد.
بخــش  در  همچنیــن  رییــس جمهــور  اول  معــاون 
پایانــی نامــه مذکــور ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت اجــرای 
و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های کلــی   19 بنــد 
رویکــرد اساســی دولــت در ایــن زمینــه و بــا توجــه بــه 
 اینکــه بنگاه هــای دولتــی ماننــد بانک هــا، بیمه هــا 
ــت  ــه دول ــی وابســته ب ــدی و صنعت و شــرکت های تولی
ــت  ــت مدیری ــابه تح ــای مش ــا بنگاه ه ــرازی ب در هم ت
 نهادهــای عمومــی  هســتند و ایجــاد هرنــوع مقــرره 
همــه  بــرای  فراگیــر  شــمولیت  بایــد  انضباطــی  و 
بنگاه هــای مشــابه داشــته باشــد، اهتمــام و عــزم جــدی 
ــاح  ــی و اص ــامان بخش ــیدگی و س ــرای رس ــت ب دول
قوانیــن و مقــررات تبعیض آمیــز و رفــع کاســتی در 
مقــررات و نیــز پایــان دادن بــه بی انضباطی هــا و برخــورد 
ــم  ــام معظ ــده و از مق ــادآور ش ــات را ی ــا تخلف ــدی ب ج
رهبــری درخواســت کــرده بــود کــه بــه منظــور حمایــت 
ــانی  ــع انس ــظ مناب ــع و حف ــت و قان ــران پاکدس  از مدی
و پرهیــز از رواج حــس بی اعتمــادی بــه نظــام مدیریــت 
کشــور در میــان مــردم )بــه دلیــل بعضــی کاســتی های 
ــع  ــی و مناف ــت مل ــر امنی ــه مغای ــه( ک ــن و دیرین مزم
عمومی جامعــه اســت، رهنمــودی مبنــی بــر لــزوم 
همــکاری و مشــارکت همــه دســتگاه ها و نهادهــای 
عمومــی  کشــور بــا دولــت در ایــن مبــارزه جــدی و پرهیز 
ــده و بعضــی  ــای تحریک کنن ــج و اشــاعه رفتاره از تروی

ــد. فضاســازهای رســانه ای صــادر فرماین

در پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمی  به نامه جهانگیری تاکید شد:

برخورد قاطعانه با پرداخت های غیرمتعارف

اســامی  از  شــورای  مجلــس  نایب رییــس 
ــأ  ــت منش ــا خواس ــس فت ــات و پلی وزارت اطاع
برخــی  بــه  ارســالی  تهدیدآمیــز  پیامک هــای 

خبرنــگاران را مشــخص کننــد.
ارســال  بــه  اشــاره  بــا  مطهــری  علــی 
ــگاران  ــی خبرن ــه برخ ــز ب ــای تهدیدآمی پیامک ه
نظــارت  هیئــت  رســانه ای گفــت:  فعــاالن  و 
بــر مطبوعــات، نهــاد متولــی رسانه هاســت و 
ســایر نهادهــا حــق دخالــت در ایــن حــوزه را 
ــد از  ــی بای ــن چنین ــوارد ای ــن م ــد؛ بنابرای ندارن
 طریــق هیئــت نظــارت بــه مطبوعــات اعــام

 شود.
وی افــزود:  ارســال چنیــن پیامک هایــی موجــب 
ــذا  ــده و ل ــانه ش ــی رس ــی در اهال ــاد نگران ایج

ــه ســرعت  پلیــس فتــا و وزارت اطاعــات بایــد ب
ــد و نتیجــه  ــن پیامک هــا را روشــن کنن منشــأ ای
و  برســانند  رســانه ها  و  مــردم  اطــاع  بــه  را 
ــی  ــه معرف ــوه  قضایی ــه ق ــان ب ــا خاطی ــی ی خاط

ــوند. ش
ــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس ادامــه  ای
ــز  ــای تهدیدآمی ــه پیامک ه ــدارد ک ــی ن داد:  معن
بــه شــکل مشــکوک بــرای اهالــی رســانه ارســال 
ــور  ــه ط ــد ب ــی بای ــن اقدامات ــه چنی ــود؛ بلک ش
آشــکار از ســوی مرجــع قانونــی مشــخص انجــام 

شــود.
کــه  گفــت  پایــان  در  مجلــس  نایب رییــس 
در مجلــس   موضــوع  ایــن  لــزوم  در صــورت 

ایســنا شــد.  خواهــد  پیگیــری 

  وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه انتخــاب ســه اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــت:  ــی گف ــاد مقاومت ــوت اقتص ــوان پایل ــه عن ــان ب ــتان و کرم لرس
 عمــده بــار تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــر دوش مــردم اســت 
و دولــت در ایــن زمینــه حمایــت و پشــتیبانی می کنــد. بــه گــزارش 
ایرنــا، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی ظهــر شــنبه در بــدو ورود بــه 
ــن  ــان در ای ــتان کرم ــرد: اس ــان ک ــگاران بی ــع خبرن ــان در جم کرم
ــی  ــود و هماهنگ ــوب خ ــت خ ــا مدیری ــت و ب ــتاز اس ــه پیش  زمین
ــی  ــران اجرای ــس، مدی ــدگان مجل ــن نماین ــود بی ــکاری موج  و هم
و ائمــه جمعــه و جماعــات مصمــم اســت کــه اســتانی نمونــه 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــد رهب ــورد تاکی ــی م ــاد مقاومت ــق اقتص در تحق
اســامی  و ریاســت جمهــوری باشــد. وی خاطرنشــان کــرد: در 
اســتان کرمــان کارهــای خوبــی انجــام شــده و امــروز کــه در خدمــت 
ــتان در  ــن اس ــرد ای ــتیم، عملک ــتان هس ــن اس ــران ای ــردم و مدی م
ــای اقتصــاد  ــرده و از طرح ه ــی را بررســی ک مســیر اقتصــاد مقاومت

مقاومتــی نیــز بازدیــد خواهیــم کــرد. وزیــر کشــور پیگیــری مصوبــات 
جلســات اقتصــاد مقاومتــی را از دیگــر برنامه هــای ســفر خــود 
ــا مشــارکت مــردم در عرصــه  ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی برشــمرد و اب
ــه  ــان در عرص ــام کرم ــه ن ــی ب ــران، برگ ــن ای ــخ زری ــاد در تاری اقتص
ــادی  ــروژه اقتص ــد پ ــد از چن ــود. بازدی ــت ش ــی ثب ــاد مقاومت  اقتص
اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  نشســت  در  شــرکت  توســعه ای،  و 
ــتان  ــادی اس ــاالن اقتص ــا فع ــدار ب ــورای اداری، دی ــی و ش  مقاومت
و حضــور در گفت وگــوی ویــژه ســیمای مرکــز کرمــان از برنامه هــای 
ســفر دو روزه وزیــر کشــور بــه کرمــان اســت. کرمــان در ســفر 
اردیبهشــت مــاه امســال رییــس جمهــوری و کاروان تدبیــر و امیــد بــه 
ایــن اســتان، بــه عنــوان ســومین اســتان پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی 
در کشــور معرفــی شــد. بــر اســاس تصمیــم ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
ــای  ــرای برنامه ه ــرای اج ــتان ب ــن اس ــان، ای ــتان کرم ــی اس  مقاومت
و طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی بــه ۸ منطقــه تقســیم شــده اســت. 

ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــی، عض ــا رحیم علیرض
خارجــی مجلــس، مجــروح شــدن 1۸ نفــر از حجــاج خانــه خــدا 
در اطــراف مســجد الحــرام را بــه دلیــل ازدحــام جمعیــت، نمونــه 
ــت  ــج دانس ــت ح ــعودی ها در مدیری ــی س ــری از بی کفایت  دیگ
ــد  ــه ســازمان همــکاری کشــورهای اســامی  بای ــرد ک ــد ک و تاکی

ــد. ــه دهن ــرت حــج ارای ــرای مدی طــرح مشــارکتی ب
علیرضــا رحیمــی  در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه مصدومیــت 
1۸ نفــر از حجــاج خانــه خــدا در اطــراف مســجد الحــرام بــه دلیل 
ازدحــام جمعیــت گفــت: در حالــی ایــن حادثــه رخ داد کــه فاجعه 
ــرد  ــهودی از عملک ــی  و مش ــون عموم ــته آزم ــال گذش ــا در س من
عربســتان در مدیریــت حــج بود و الزم اســت کشــورهای اســامی 
 اجماعــی بــرای همگرایــی کل کشــورهای اســامی  بــرای مدیریــت 

حــج داشــته باشــند.
ــف  ــه ضع ــه ب ــا توج ــامی  ب ــورهای اس ــه کش ــان اینک ــا بی  وی ب
و ناکارآمــدی عربســتان در مدیریــت حــج و بــرای تامیــن منافــع 
مســلمانان و حجــاج بایــد بــه موضــوع مدیریــت حــج ورود پیــدا 
کننــد، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه بعــد از فاجعــه منــا عربســتان 
بــا فرافکنــی گــزارش جامعــی بــه کشــورهای مســلمان بــه 
خصــوص خانواده هــای قربانیــان ارایــه نکــرد و کارهــای حقوقــی 
و قانونــی اش را انجــام نــداد، ســازمان همــکاری کشــورهای 
ــه ایــن موضــوع از عربســتان خواســتار  ــا ورود ب اســامی  بایــد ب

ــه گــزارش جامعــی شــود. ارای
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان همــکاری کشــورهای اســامی  بایــد 
طــرح مشــارکتی بــرای مدیریــت حــج در عربســتان ارایــه کننــد، 
گفــت: مدیریــت زوار خانــه خــدا کار پیچیــده ای نیســت و می توان 
 ایــن کار را بــا درنظــر گرفتــن اســتاندارهای الزم گردشــگری

بین المللــی و هتلــداری انجــام داد؛ از ایــن رو کمتریــن توقــع از 
عربســتان ایــن اســت کــه اســتاندارهای ایمنــی را رعایــت کنــد.

بــه گفتــه رحیمــی  حادثــه ســقوط جرثقیــل، فاجعــه منــا و حادثــه 
ــراف مســجد الحــرام  ــه خــدا در اط ــر مجــروح حجــاج خان اخی
ــری  ــان دهنده بی تدبی ــت، نش ــام جمعی ــل ازدح ــه دلی ــم ب آن ه
ایمنــی و ســامت جــان حجــاج   نادیــده گرفتــن مســایل 

است.

ــت:  ــامی  گف ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم فاورج ــده م نماین
گزارشــی در رابطــه بــا حقوق هــای نجومــی  در اســتان اصفهــان بــه 
مــا نرســیده؛ ولــی بعیــد هــم نیســت کــه چنیــن اتفاقی در اســتان 

اصفهــان نیــز رخ داده باشــد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــروز در گفت وگ ــی ام ــوی الرگان ــر موس ــید ناص س
فــارس در اصفهــان دربــاره وضعیــت حقــوق مدیــران دســتگاه ها در 
اســتان اصفهــان بیــان داشــت: گزارشــی در رابطــه بــا حقوق هــای 
ــم  ــد ه ــی بعی ــیده؛ ول ــا نرس ــه م ــان ب ــتان اصفه ــی  در اس نجوم
نیســت کــه چنیــن اتفاقــی در اســتان اصفهــان نیــز رخ داده باشــد.

ــه  ــوال وقتی ک ــزود: معم ــس اف ــردم فاورجــان در مجل ــده م نماین
افــرادی در پســت های بــاال خودشــان دریافت هــای آنچنانــی 
ــه عــده ای از زیردســتان خــود  ــد ب داشــته باشــند، ســعی می کنن
ــرادی  ــی ای ــر کس ــا اگ ــد ت ــت کنن ــدود پرداخ ــان ح ــز در هم نی
گرفــت، بگوینــد »مدیــران پایین تــر از مــن نیــز مبالــغ نزدیــک بــه 

ــد«. ــت می کنن ــن دریاف م
وی افــزود: اینکــه برخــی مســئوالن اعــام کرده انــد از ایــن 
پرداختی هــا خبــر نداشــته اند، قابل قبــول نیســت؛ چــرا کــه 
چطــور ممکــن اســت ســازمان امــور مالیاتــی از حقوق هــای پاییــن 
ــد. ــته باش ــی نداش ــاال  اطاع ــای ب ــا از حقوق ه ــد، ام ــع باش مطل

نماینــده مــردم فاورجــان در مجلــس در رابطــه بــا برخــورد دولــت 
بــا ایــن مســئله خاطــر نشــان کــرد: در ابتــدا خیلــی امیــدوار بــه 
برخــورد بــا ایــن مســئله نبــودم؛ امــا پــس از تاکیــد مقــام معظــم 

ــا ایــن موضــوع ایــن امیــدواری بــه وجــود  رهبــری بــر برخــورد ب
آمــد کــه دولــت برخوردهــای الزم را انجــام دهــد.

موســوی الرگانــی بــا اشــاره بــه بعضــی توجیهــات در ایــن زمینــه 
تصریــح کــرد: اینکــه گفتــه می شــود ایــن حقوق هــا نشــات 
ــت؛  ــول نیس ــردم قابل قب ــرای م ــت، ب ــل اس ــت قب ــه از دول گرفت
تخلــف مدیــری کــه االن در حــال دریافــت حقــوق چنــد ده میلیونی 
اســت یــا مدیــری کــه بــا فشــار بــرادر رییس جمهــور بــه ســمتی 
منصــوب شــده اســت را نمی تــوان تقصیــر دولــت قبــل انداخــت.

ــا  ــه صحبت ه ــه این گون ــان اینک ــا بی ــان ب ــردم فاورج ــده م نماین
ــول  ــا قابل قب ــزود: واقع ــت، اف ــده اس ــده آور ش ــردم خن ــرای م ب
ــا  ــوز تقصیره ــال هن ــس از 3 س ــئوالن پ ــی مس ــه برخ ــت ک  نیس

را بر گردن دولت قبل می اندازند.

مســئوالن اســتان بصــره  در کشــور عــراق 
یکــی از خیابان هــای اصلــی ایــن شــهر را 
بــا نــام امــام خمینــی)ره ( نامگــذاری کردنــد.

 بــه  گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مهــر 
مســئوالن اســتان بصــره  در کشــور عــراق یکی 
ــام  ــه  ن ــن شــهر را ب ــی ای از خیابان هــای اصل
ــام  ــران، ام ــامی  ای ــوری اس ــذار جمه بنیانگ

ــد. ــر دادن ــی)ره ( تغیی خمین
پایــگاه  خبــری بابــل 2۴ در خبــری آورده  
ــام یکــی  اســت کــه  مســئوالن شــهر بصــره  ن
ــهر  ــن ش ــزرگ ای ــی و ب ــای اصل از خیابان ه
ــد. ــی نامگــذاری کردن ــام امــام خمین ــه  ن را ب

بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن خیابــان 
بصــره  در نزدیکــی رودخانــه  فــرات قــرار دارد 
ــه  آنجــا رفــت  ــادی ب ــه  گردشــگران زی  و روزان

و آمد می کنند.
ــه  تغییــر نــام ایــن  شــایان ذکــر اســت ک
خیابــان بــه  امــام خمینــی)ره ( بــا نامــه  
انجــام شــده   بصــره   رســمی  اســتانداری 

اســت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

مجروح شدن زوار خانه خدا، نمونه دیگری از بی تدبیری سعودی ها در مدیریت حج
نماینده مردم فالورجان در مجلس مطرح کرد:

احتمال شناسایی مدیران با حقوق نجومی  در اصفهان

ــه  ــی ک ــکا و اســراییل در راهپیمایی های ــای آمری »پرچم ه
در سراســر جهــان اســام برگــزار شــد، بــه آتــش کشــیده 

شــدند ...«
ــزاری  ــوز، برگ ــام نیـ ــی ج ــرویس سیاس ــزارش س ــه گ ب
ــاه  ــه م ــن جمع ــی روز قــدس در آخری پرشــکوه راهپیمای
مبــارک رمضــان، انعــکاس گســترده ای در رســانه های 

ــت. ــته اس ــان داش جه
ــی در  ــزاران ایران ــوان »ه ــر عن ــی زی ــره در گزارش الجزی
ــران  ــا در ته ــت: تنه ــد« نوش ــرات کردن ــدس تظاه روز ق
 ده هــا هــزار نفــر در راهپیمایــی روز قــدس شــرکت کــرده 
ــراییل  ــت اس ــه دس ــطینی ها ب ــرزمین فلس ــغال س  و اش

را محکوم ساختند.
ــه دار  ــری از »ب ــری، تصوی ــبکه قط ــن ش ــایت ای وب س
ــا لباســی از پرچم هــای اســراییل  آویختــن مجســمه ای ب

آمریــکا و انگلیــس« را بــرای گــزارش خــود انتخــاب کــرده 
ست. ا

الجزیــره افــزود: صدهــا هــزار تــن از مــردم ایــران 
جمهــوری  سراســر  در  را  ضداســراییلی  تظاهراتــی 
انجــام  قــدس  روز  برگــزاری   اســامی  جهــت 

دادند.
در ادامــه ایــن نوشــتار می خوانیــم: تصاویــر پخــش شــده 

ــان داد  ــردم را نش ــوه م ــت انب ــران، جمعی ــون ای از تلویزی
کــه در تهــران، پایتخــت ایــن کشــور، بــه خیابان هــا آمــده 

و شــعار »مــرگ بــر اســراییل« را ســر می دادنــد.
تظاهرات کننــدگان  از  بســیاری  نوشــت:  الجزیــره 
در تهــران –از کــودکان گرفتــه تــا زنــان ســالخورده– 
روی  کــه  بودنــد  بســته  رنگــی  قرمــز  ســربندهای 
بــا مبــارزه  »عاشــق  بــود:  شــده  نوشــته   آنــان 

 اسراییل«.
خبرگــزاری رویتــرز نیــز آورده اســت: »حســن روحانــی« 
رییــس جمهــور ایــران، قدرت هــای غربــی را متهــم 

ــنی  ــیعه و س ــات ش ــد از اختاف ــاش می کنن ــه ت ــرد ک ک
بهره بــرداری کــرده و توجه هــا را از مناقشــه اســراییل_

فلســطین منحــرف ســازند.
در  روحانــی  اظهــارات  ایــن  افــزود:  رویتــرز 
شــرایطی مطــرح شــده کــه ده هــا هــزار ایرانــی در 
شــرکت  کشــور  سراســر  ضداســراییلی  تظاهــرات 
ابــراز  را  فلســطینی ها  از  خــود  حمایــت  و   کــرده 

داشتند.
ــدگان  ــرات کنن ــم: تظاه ــزارش می خوانی ــن گ ــه ای در ادام
بــر  »مــرگ  و  اســراییل«  بــر  »مــرگ  شــعارهای 
ــش ــز آت ــراییل را نی ــم اس ــرمی دادند و پرچ ــکا« س  آمری

 زدند.
ــی  ــتکبار جهان ــت: اس ــی گف ــرز، روحان ــته رویت ــه نوش ب
ــن  ــاف بی ــاد اخت ــان ایج ــش( خواه ــکا و متحدان )آمری
مســلمانان هســتند ... »اتحــاد« تنهــا راه بازگردانــدن ثبات 

ــه اســت.  ــه منطق ب
 وی افــزود: مــا در کنــار مــردم مظلــوم فلســطین خواهیــم

 ایستاد.
قــدس  روز  از  خــود  گــزارش  در  فرانســه  خبرگــزاری 
ــی  ــه راهپیمای ــه ب ــر روز جمع ــزار نف ــا ه ــد: ده ه می نویس

حمایــت از فلســطینی ها در تهــران پیوســتند.

روز جهانی قدس در رسانه های جهان

وزیر کشور: اقتصاد مقاومتی با تالش مردم و حمایت دولت محقق می شودمطهری: منشأ پیامک  ارسالی به خبرنگاران باید مشخص شود 

حتما بخوانید!
نامگذاری یک خیابان در بصره عراق... یکشنبه 13 تیرماه  21395
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نامگذاری یک خیابان 
در بصره عراق به نام امام خمینی



بومی سازی موتور پمپ های آبرسانی 
واحد فوالدسازی فوالد مبارکه

تعمیــرات  و  نگهــداری  فرآینــد  کارشــناس 
فوالدســازی فــوالد مبارکــه اصفهــان از بومی ســازی 
ــه ســیکل C  آبرســانی   ــوط ب ــور پمپ هــای مرب موت
ایــن ناحیــه خبــر داد و گفــت:  ایــن پــروژه در 
ــاز  ــورد نی ــات م ــزات و قطع ــن تجهی ــتای تامی راس
ــای  ــور پمپ ه ــه موت ــاز ب ــام نی ــد و اع ــط تولی خ
200 کیلــو وات الکتریکــی بــا ولتــاژ  6.6KV، در 
الکتریکــی  قــوس  کوره هــای  آبرســانی  واحــد 
بــا اســتفاده از توانمنــدی شــرکت های داخلــی 
ــش  ــا نق ــید. امیررض ــام رس ــه انج ــت ب ــا موفقی ب
افــزود: ایــن واحــد وظیفــه خنــک کاری داکــت 
مکــش دود )cooling ducts( کوره هــای قــوس 
ــایت  ــدول س ــر م ــده دارد . ه ــر عه ــی را ب الکتریک
ــوط  ــه مرب ــیکل جداگان ــک س ــازی دارای ی فوالدس
ــر  ــوس را ب ــوره ق ــای 4 ک ــک کاری داکت ه ــه خن ب
ــروز اشــکال در ســیکل و  ــده دارد و در صــورت ب عه
ــه افزایــش دمــای  کاهــش فشــار آب کــه منجــر ب
کولینــگ داکت هــا می شــود و احتمــال توقــف 
ــور  ــن منظ ــی رود، بدی ــوس م ــوره ق ــان 4 ک همزم
ــه کاری ســیکل C در خــط تولیــد   اهمیــت آمــاده ب
و تامیــن قطعــات یدکــی )مثــل موتورهــای پمــپ(  
بســیار زیــاد اســت. وی یــادآور شــد: پــس از اعــام 
ــر  ــات یدکــی دفت ــه واحــد قطع ــور ب ــن موت ــاز ای نی
فنــی ناحیــه فوالدســازی و بــا توجــه بــه موقعیــت 
و محدودیت هــای مــکان نصــب موتــور درخصــوص 
ــه فــرد باکــس و تختــه کلمــپ  طراحــی منحصــر ب
ــه  ــه مهندســی معکــوس و تهی ــاز ب ــور، نی ــن موت ای
نقشــه ابعــاد ســاخت بــود کــه ایــن امــر با همــکاری 
کارشناســان واحــد تعمیــرات فوالدســازی پیگیــری 
شــد و کلیــه مــدارک و نقشــه های الزم جهــت 
ــا شــرکت  ــرارداد ب ــد ق ــه و مراحــل عق ســاخت تهی
ــور  مربوطــه انجــام پذیرفــت. پــس از ســاخت موت
توســط شــرکت ســازنده و تحویــل آن، جهــت انجــام 
ــب  ــور نص ــی، موت ــار نام ــال ب ــه و اعم ــت اولی  تس
ــی آن در  ــی و مکانیک ــای الکتریک ــه پارامتره و کلی
شــرایط نامــی زیــر نظــر کارشناســان تعمیــرات 
و دفترفنــی بررســی و تاییــد شــد. غام عبــاس 
ــد  ــات یدکــی تولی ــد قطع کریمــی، کارشــناس خری
خــارج از کشــور نیــز درخصــوص اجــرای ایــن 
پــروژه افــزود: در راســتای حمایــت از تولیــد داخــل 
ســاخت  جهــت  مقاومتــی،  اقتصــاد  اجــرای  و 
موتــور 200 کیلــو وات ناحیــه فوالدســازی اقــدام 
ــی  ــن ســازندگان داخل ــزاری اســتعام از بی ــه برگ ب
شــرکت  نهایــت  در  و  نمــوده  ایــران  در  موتــور 
ــی  ــس از رایزن ــده و پ ــتعام ش ــده اس ــو برن جمک
فنــی  واحــد  و  ســازنده  بیــن  الزم  تعامــات   و 
پارامترهــای  کلیــه  از  فوالدســازی  تعمیــرات  و 
ــه  ــای الزم ــاخت آن، داده برداری ه ــت س ــور جه موت
صــورت پذیرفتــه  و در نهایــت منجــر بــه ســاخت و 
ــت  ــرکت و در نهای ــه آن ش ــه در کارخان ــت اولی تس
ــرداری  ــورد بهره ب ــب و م ــازی نص ــه فوالدس در ناحی
قــرار گرفــت. وی بــا اشــاره بــه مزایــای اجــرای ایــن 
ــی  ــروژه صرفه جوی ــن پ ــا اجــرای ای ــروژه گفــت: ب پ
ارزی معــادل 40 درصــد موتــور خارجــی و اســتفاده 
ــن  ــه در ای ــد ک ــل ش ــی حاص ــی داخل ــش فن از دان
ــر  ــه همــکاران در قســمت های دفت خصــوص از کلی
ــرداری  ــرات و بهره ب ــد تعمی ــازی، واح ــی فوالدس فن
پویــا  شــرکت  جمکــو،  شــرکت  فوالدســازی، 
ژنراتــور و مدیریت هــای خریــد  و فــوالد ســازی  
کــه حمایت هــای الزم را در اجــرای ایــن پــروژه 

ــود. ــی نم ــکر و قدردان ــتند، تش داش

 اجرای 8 طرح هادی روستایی 
در چهارمحال و بختیاری

چهارمحــال  اســتان  مســکن  بنیــاد  کل   مدیــر 
ــا  ــتایی ب ــادی روس ــرح ه ــت: 8 ط ــاری گف و بختی
 هزینــه حــدود 10 میلیــارد ریــال در چهارمحــال 
و بختیــاری اجــرا شــد. ســهراب رییســی بــا اعــام 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: در ایــن طــرح 50 هــزار متــر 
ــر در روســتاهای  ــع آســفالت و زیرســازی معاب مرب
دســتگرد، امــام قیــس، گــدار کبــک، ســیبک، قلعــه 
ــام  ــاد انج ــد آب ــوره و اس ــفلی، ه ــرک س ــکا، کن مم
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــن ب ــزود: همچنی ــد. وی اف ش
ــر  ــع قی ــر مرب ــزار مت ــتاها 75 ه ــن روس ــادی ای ه
رایــگان اختصــاص یافــت. رییســی خاطرنشــان 
کــرد: تــا پایــان امســال، طــرح هــادی در 163 
ــکن  ــاد مس ــر کل بنی ــود. مدی ــرا می ش ــتا اج روس
ــون  ــرد: هم اکن ــح ک ــاری تصری ــال و بختی چهارمح
در  خانــوار   20 از  بیشــتر  روســتای   539 بــرای 
روســتاهای اســتان طــرح هــادی اجرا شــده اســت.

 رفع موانع تولید 167 واحد 
صنعتی یزد

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان یزد 
حمایــت از صنایــع بــه منظــور توســعه بیــش از پیــش 
اســتان ضــروری دانســت و اعــام کــرد: به تازگــی 167 
ــرای دریافــت  ــدی دچــار مشــكل اســتان ب واحــد تولی
بانک هــای عامــل معرفــی شــدند.  بــه  تســهیات 
محمدرضــا علمــدار یــزدی در بیســت و چهارمیــن 
ــد  ــع تولی ــع موان ــی تســهیل و رف ــروه اصل جلســه کارگ
ــه از  ــب 556 مصوب ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی اس
ابتــدای شــروع بــه کار ایــن کارگــروه در اســتان  اظهــار 
کــرد: از کل تعــداد مصوبــات انجــام شــده، 214 مــورد 
ــایل  ــد مس ــه 70 درص ــوده ک ــهیات ب ــه تس ــوط ب  مرب
و مشــکات در حــوزه بانک هــا و 12درصــد مربــوط 
ــه مالیــات اســت. رییــس ســازمان صنعــت، معــدن   ب
ــد 211  ــه تایی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان در پای ــارت اس و تج
مــورد از درخواســت های ارایــه شــده، عنــوان كــرد: 
تعــداد ســرمایه ثابــت در درخواســت های تاییــد شــده 

ــت. ــورد اس ــردش 175 م ــرمایه در گ ــورد و س 36 م

اخبار کوتاه

ــن شــرکای خودروســازی  ــز یکــی از قدیمی تری  بن
سرویس اقتصاد

بردیا عباس زاده
ــری از ســاخت  ــه خب ــران اســت. پیــش از آنک ای
پیــکان سرشــناس در ایران خــودرو باشــد اتوبــوس 302 بنــز در ســال 
1342 در ایــن شــرکت مونتــاژ می شــده اســت و در کنــار این هــا 
ــای  ــت. کامیون ه ــرده اس ــد می ک ــز را تولی ــون بن ــاور کامی ــرکت خ ش
ــرو در  ــل نی ــن وســایل حم ــی از اصلی تری ــن شــرکت، یک ــدی ای تولی
ســال های جنــگ تحمیلــی بــوده اســت؛ خودروهایــی کــه بــه  صــورت 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم از بنــز آلمــان تامیــن  شــده بــود. اوج تعامــل 
مرســدس بنــز بــه دو دوره تاریخــی در ایــران بازمی گــردد: یکــی پیــش 
 از انقــاب و دیگــری طــی 8 ســال دولــت اصاحــات. پیــش از انقــاب

مرســدس بنــز جدیدتریــن مدل هایــش را در ایــران تولیــد می کــرد و 
ــهام  ــد از س ــل، 30 درص ــاخت داخ ــهم س ــش س ــرای افزای ــی ب حت
موتورســازی تبریــز »ایــدم« را  خریــد. بــا ایــن کار عما موتورهــای بنز در 
ایــران تولیــد و بــه بنــز آلمــان صــادر می شــدند. بنــز قصــد داشــت بــا 
ــازار قــاره آســیا و بخشــی از آفریقــا را تامیــن کنــد.  تولیــدات ایــران ب
مدرن تریــن  دوبــاره  بنــز   ،1384 تــا   1376 ســال های  طــی 
محصوالتــش را در ایــران تولیــد کــرد و بــرای تولیــد ســواری مرســدس 
ــن  ــید. ای ــق رس ــه تواف ــودرو ب ــرکت ایران خ ــا ش ــز کاس E و C ب بن
ــروش  ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــرای ف ــال 1382 ب ــرکت در س ش
بنزهــای ســواری، شــرکت ســتاره ایــران را که تمــام ســهامش در اختیار 
بنــز آلمــان بــود، تاســیس کــرد. بــا تولیــد مرســدس کاس E در ســال 
 C 1385، ســاخت بنــز ســواری در ایــران آغــاز شــد. امــا تولیــد کاس

در ایران هیچ گاه عملی نشد.
  تعطیلی دفتر بنز در ایران

ــا ایجــاد تنش هــای سیاســی میــان ایــران و آلمــان  در ســال 1386 ب
و همچنیــن بحــث کاهــش هزینــه در دایملــر بنــز، دفتــر ایــن شــرکت 
بــا تعدیــل گســترده نیــرو در ایــران مواجــه و دو طبقــه معــروف بــرج 

ــران را  ــتاره ای ــهام س ــه س ــز در ادام ــرکت بن ــد. ش ــه ش ــایه فروخت س
ــا  ــت و ب ــودرو فروخ ــه ایران خ ــون دالر ب ــک  میلی ــدود ی ــل ح در مقاب
ــد.  ــر ش ــگ و کمرنگ ت ــران کمرن ــز در ای ــواری بن ــد س ــن کار تولی ای
جالــب آنکــه بزرگ تریــن معاملــه بنــز بــا ایــران، پیــش  از ایــن 
تصمیــم فــروش 60 خــودروی تشــریفاتی بنــز بــه ریاســت جمهــوری 
ایــران بــوده اســت. بــا تعطیلــی دفتــر بنــز در ایــران واردات مســتقیم 
بنــز ســواری بــه ایــران قطــع شــد و بنــز هــم بــه ایــران دیگــر قطعــه 
 نفروخــت و عمــا تمــام خودروهــای عمومــی ایرانــی ماننــد آمبوالنــس 

ــس از  ــات پ ــکل خدم ــا مش ــانی ب ــس و آتش نش ــای پلی و خودروه
فــروش مواجــه شــدند. ایران خــودرو دیــزل بزرگ تریــن شــریک 
ــدرن  ــای م ــد کامیون ه ــد و تولی ــت می ده ــم از دس ــاری اش را ه تج
ــارهای  ــت و فش ــایه سیاس ــود. س ــع می ش ــرکت قط ــن ش ــز در ای بن
سیاســی همیشــه در روابــط بیــن مرســدس بنــز و ایــران دیــده 
ــود کــه مرســدس بنــز  ــان ب می شــود. ســایه فشــارهای سیاســی چن
کــه حتــی در جنــگ تحمیلــی دفتــرش را در ایــران تعطیــل نکــرده بــود، 

ــد. ــل کن ــران تعطی ــرش را در ای ــس از 50 ســال دفت پ

  بازگشت شریک و رفیق قدیمی
پــس از توافــق هســته ای البتــه شــرکت مرســدس بنــز اولیــن شــرکتی 
ــی  ــر آلمان ــه شــرکت های دیگ ــا اینک ــت. ب ــران بازگش ــه ای ــه ب ــود ک ب
ــه برخــورد می کننــد، امــا شــرکت مرســدس بنــز  بســیار محافظه کاران
ــس  ــی پ ــوی اندک ــازی فرانس ــرکت های خودروس ــر از ش ــی زودت حت
ــاز  ــی آغ ــا طــرف ایران از برداشــته شــدن تحریم هــا همــکاری اش را ب
ــر  ــزل و دایمل ــودرو دی ــان ایران خ ــد می ــه جدی ــا تفاهم نام ــرد. ام ک
ــن حســن  ــه اســت؟ بزرگ تری ــز چگون ــان صاحــب مرســدس بن آلم
ــترک  ــرکت مش ــک ش ــیس ی ــران تاس ــان در ای ــر آلم ــور دایمل حض
اســت. شــرکت دایملــر اعــام کــرده اســت بــا دو شــرکت ایران خــودرو 
دیــزل و گــروه »مامــوت« قــراردادی امضــا کــرده که شــرکت مشــترکی 
ــز و قطعــات قــوای محرکــه  تاســیس و واحــد تولیــد کامیون هــای بن
آن هــا را راه انــدازی کننــد. البتــه در اطاعیــه ایران خــودرو اشــاره ای بــه 

گــروه مامــوت نشــده اســت. 
داده،  خبــر  ایران خــودرو  اطاع رســانی  پایــگاه  کــه  آن گونــه 
و  جهــان  در  تولیدکننــده کامیــون  بزرگ تریــن  به عنــوان  دایملــر 
بــه شــمار  ایران خــودرو کــه بزرگ تریــن خودروســاز خاورمیانــه 
می آیــد، قصــد دارنــد بــا تاســیس یــک شــرکت مشــترک، از 
مزیت هــای نســبی یکدیگــر اســتفاده کــرده و ضمــن تحکیــم 
جایــگاه خــود، یک قطــب تولیــد خودروهــای تجــاری در منطقــه 
ــه  ــرکت تابع ــن ش ــک چندی ــر، مال ــگ دایمل ــد. هلدین ــاد کنن  را ایج
ــدس- ــز، مرس ــدس بن ــون مرس ــازی همچ ــزرگ خودروس ــد ب و برن
آام گ و اســمارت اســت. بایــد دیــد بازگشــت شــریک و رفیــق قدیمــی 
ــدن  ــرف ش ــا برط ــا ب ــود و آی ــد ب ــه خواه ــران چگون ــازی ای خودروس
ســوءتفاهم ها، می تــوان بــه آینــده همــکاری ایــن غــول خودروســازی 
جهــان بــا شــرکای ایرانــی امیــد داشــت یــا حــوادث به گونــه ای دیگــر 

رقــم خواهــد خــورد.

کیمیای وطن بازگشت بنز به ایران را بررسی کرد

بازگشت رفیق قدیمی

اعضــای هیئــت امنــای صنــدوق توســعه ملــی دیــروز در جلســه ای 
بــه ریاســت حســن روحانی،بــه صــورت دســته جمعــی اســتعفا 
ــه  ــنبه ب ــی روز ش ــعه مل ــدوق توس ــای صن ــت امن ــد.. هیئ دادن
ریاســت حســن روحانــی، رییــس جمهــور تشــکیل جلســه 
داد و بــه اســتعفای هیئــت عامــل ایــن صنــدوق بــه دلیــل 

فیش هــای حقوقــی نجومــی رای مثبــت داد. 
 بــر همیــن اســاس، ســید صفــدر حســینی 
ــت؛  ــار رف ــی کن ــعه مل ــدوق توس ــت صن از ریاس
ضمــن اینکــه مســعود مزینــی، ســید محمدقاســم 
 حســینی، ســید محمدســعید نــوری و محمدرضــا 
شــجاع الدینــی اعضــای هیئــت مدیــره ایــن 
صنــدوق هــم برکنــار شــدند. هیئــت وزیــران 
ــر اســاس  ــه ب ــه ای را از ســرگذراند ک ــرا مصوب اخی

ــعه  ــدوق توس ــل صن ــت عام ــدوق و هیئ ــس صن ــوق ریی آن، حق
ملــی، بــا اعضــای هیئــت عامــل بانــک مرکــزی هم تــراز شــدند. 
ــت  ــی، اعضــای هیئ ــدوق توســعه مل ــر اســاس اساســنامه صن ب
امنــای صنــدوق عبارتنــد از رییــس جمهــور )رییــس هیئــت 
ــر  ــزی کشــور )دبی ــت و برنامه ری ــس ســازمان مدیری ــا(، ریی امن

ــاون،  ــر تع ــی، وزی ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــا(، وزی ــت امن هیئ
ــزی  ــک مرک ــس کل بان ــت، ریی ــر نف ــی، وزی ــاه اجتماع کار و رف
جمهــوری اســامی ایــران، رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران بــه  عنــوان عضــو ناظــر و بــدون حــق 
ــوان  ــران به عن ــامی ای ــوری اس ــاون جمه ــاق تع ــس ات رأی، ریی
عضــو ناظــر و بــدون حــق رأی دو نفــر نماینــده از 
ــه و  ــه و بودج ــادی و برنام ــیون های اقتص کمیس
محاســبات بــه انتخــاب مجلس شــورای اســامی 
و دادســتان کل کشــور. همچنیــن بــر اســاس 
همیــن اساســنامه، هیئــت عامــل مرکــب از پنــج 
نفــر از افــراد صاحب نظــر باتجربــه و خوشــنام 
بانکــی  حقوقــی  مالــی،  اقتصــادی،  امــور  در 
ده  ســال ســابقه  بــا حداقــل  برنامه ریــزی  و 
ارشــد کارشناســی  تحصیلــی  مــدرک  و   مرتبــط 

توســط هیئــت امنــا انتخــاب و بــا حکــم رییس جمهــور منصــوب 
می شــوند. بــر اســاس تبصــره یــک اساســنامه صنــدوق، برکنــاری 
ــد  ــه تایی ــروط ب ــل مش ــت عام ــای هیئ ــتعفای اعض ــول اس و قب

دوســوم اعضــای صاحــب رأی هیئــت امناســت.

استعفای دسته جمعی هیئت عامل صندوق توسعه ملی
دود مکان یابــی نامناســب شــهرهای جدیــد ظاهــرا بــه چشــم 
ــه و در اســتقبال نکــردن از 117 هــزار واحــد  ــر رفت مســکن مه
بــدون متقاضــی آن موثــر بــوده اســت. در حالــی کــه شــمارش 
معکــوس بــرای بــه صــدا درآمــدن ســوت پایــان مســکن مهــر 
آغــاز شــده اســت، 117 هــزار واحــد آن بــدون متقاضــی اســت 

و حتــی برداشــتن شــرایط محدودکننــده از روی 
ایــن واحدهــا کــه از ابتدای ســال جــاری صورت 
ــرای  ــوه را ب ــان بالق ــته متقاضی ــت، نتوانس گرف
ــای  ــیاری از واحده ــد. بس ــد کن ــام متقاع ثبت ن
ــد؛  مســکن مهــر در شــهرهای جدیــد قــرار دارن
شــهرهایی کــه حــاال بعضــی از آن هــا بــه اذعــان 
ــبی  ــی نامناس ــل آن دارای مکان یاب ــر عام مدی
ــل،  ــل و نق ــود زیرســاخت های حم هســتند. نب

شــرایط ســخت اقلیمــی بعضــی شــهرها و دوری از شــهرهای 
مــادر، عمــده مســایلی اســت کــه باعــث شــده مــردم حاضــر 
ــر  ــوص مدی ــن خص ــد. در ای ــکونت کنن ــان س ــوند در بیاب نش
ــد: انتخــاب  ــد می گوی ــران شــهرهای جدی ــل شــرکت عم عام
مکانــی نامناســب بــرای بعضــی از شــهرهای جدیــد در گذشــته 

باعــث شــده تــا ایــن شــهرها همچنــان بــا بی اقبالــی از ســوی 
ــی  ــه مهم ــن تجرب ــوند؛ ای ــه رو ش ــی روب ــرای زندگ ــردم ب م
اســت کــه بایــد در ســاخت نســل نــوی شــهرهای جدیــد بــه 
ــا بیــان اینکــه هم اکنــون  آن توجــه کنیــم. محســن نریمــان ب
مکان یابــی مناســبی از ســوی کارشناســان بــرای احــداث نســل 
نــوی شــهرهای جدیــد در بعضــی از نقاط کشــور 
انجــام گرفتــه اســت، گفــت: مشــاوران مــا ابتــدا 
در ایــن راه شــرایط مــکان مدنظــر بــرای ســاخت 
شــهر جدیــد را بــرای جــذب ســریع مــردم 
ســنجیدند و پــس از اخــذ مصوبــه شــورای 
ــی  ــات زیربنای ــن خدم ــی شهرســازی، تامی  عال

و روبنایی را در اولویت قرار می دهند. 
در ایــن شــرایط پیــدا کــردن متقاضی بــرای 117 
هــزار واحــد باقــی مانــده مســکن مهــر، کاری مشــکل بــه نظــر 
ــازی  ــر راه و شهرس ــام وزی ــود قائم مق ــن وج ــا ای ــد. ب می رس
می گویــد: 117 هــزار واحــد مســکن مهــر فاقــد متقاضــی 
داریــم کــه تــا بــرای آن هــا مشــتری پیــدا نشــود، نمی توانیــم 

ایــن واحدهــا را تمــام کنیــم.

درحالــی کــه وزیــر نفــت اخیــرا صراحتــا اعــام کــرده اســت کــه دولــت بــا بنزیــن دونرخی 
ــدارد، یــک مقــام  ــن ن ــر قیمــت بنزی ــرای تغیی ــف اســت و همچنیــن تصمیمــی ب مخال
ارشــد شــرکت پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی از لــزوم افزایــش فاصلــه قیمتــی 
ــه گــزارش وزارت نفــت، مدیــر طــرح  میــان بنزیــن و ســی ان جــی ســخن می گویــد. ب
احــداث جایگاه هــای گاز طبیعــی فشــرده )ســی ان جــی( شــرکت پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران گفــت: جایگزینــی ســی ان جــی بــه جــای بنزیــن مســتلزم اختــاف قیمــت 
معنــادار ایــن دو فــرآورده اســت. علــی مهرابــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اختــاف قیمــت اندک 
میــان بنزیــن و ســی ان جــی باعــث شــده رغبــت چندانــی بیــن مصرف کننــدگان ایجــاد 
نشــود، اظهــار کــرد: بــا افزایــش قیمــت بنزیــن و گاز ســی ان جــی، انگیــزه بــرای اســتفاده 
ــاف  ــا ایجــاد اخت ــد ب ــرد: بای ــد ک ــن ســوخت در کشــور بیشــتر می شــود. وی تاکی از ای
ــرای اســتفاده از ایــن  ــه بنزیــن، مزیــت نســبی بهتــری ب ــرخ ســی ان جــی نســبت ب ن
ســوخت در کشــور ایجــاد کنیــم. مدیــر طــرح احــداث جایگاه هــای گاز طبیعــی فشــرده 
شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران ادامــه داد: بــه دلیــل اختــاف ناچیــز قیمتــی 
بیــن بنزیــن و ســی ان جــی، مــردم رغبــت چندانــی بــه اســتفاده از ایــن ســوخت ندارنــد 
و ترجیحــا بنزیــن مصــرف می کننــد. اصــاح قیمــت می توانــد انگیــزه و میــزان مصــرف 
ســوخت ســی ان جــی را افزایــش دهــد. وی ایــن اختــاف قیمــت را مشــوق خوبــی برای 
ســرمایه گذاران ایــن صنعــت دانســت و تصریــح کــرد: هــر چــه اختــاف قیمــت ایــن دو 
فــرآورده بیشــتر باشــد، صرفــه اقتصــادی بهتــری بــرای ســرمایه گذاران خواهــد داشــت.

ــاه شــدن  ــه دلیــل کوت ــا کوه خــواران هســتند کــه ب گاه ایــن شــکارچیان، زمین خــواران ی
 دستشــان از منابــع طبیعــی و ملــی، در اقدامــی تافی جویانــه، بــه عمــد جنگل هــا 
ــه  ــا ن ــوزی جنگل ه ــن، آتش س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــش می زنن ــع را آت و مرات
تنهــا شــهرهای شــمالی ایــران، بلکــه دامــن اســتان هــای مرکــزی و بــا حداقــل پوشــش 
ــه  ــگرانی ک ــان، گردش ــد کارشناس ــت. هرچن ــه اس ــز گرفت ــگل را نی ــع و جن ــی مرات گیاه
ــد  ــوش نمی کنن ــود را خام ــش خ ــده آت ــی مان ــد و باق ــی رون ــا م ــع و جنگل ه ــه مرات  ب
را بزرگ تریــن دلیــل آتــش ســوزی های مهیــب در جنــگل هــا مــی داننــد، امــا بــا ایــن 
وجــود، نمی تــوان از تافــی شــکارچیان متخلــف و زمین خــواران از بیت المالــی کــه قصــد 
ــدای ســال  ــن رو، از ابت ــه ســادگی گذشــت. از همی ــه آن را داشــتند، ب ــدازی ب دســت ان
جــاری تاکنــون، 381 هــزار هکتــار از مراتــع اســتان اصفهــان از بیــن رفتــه اســت کــه در 
ــار  ــن آم ــت. ای ــته اس ــش اول را داش ــانی نق ــل انس ــوزی ها، عام ــن آتش س ــب ای اغل
ــان - افتخــاری در ســطح محــدود  نشــان می دهــد تشــکیل همیــاران طبیعــت و قرقبان
کــه اکنــون بــرای اولیــن بــار در اصفهــان اجرایــی شــده اســت - هــم نمــی توانــد دردی از 
ــی رخ مــی دهــد  ــد؛ چــرا کــه معمــوال آتش ســوزی های عمــدی در زمان ــان دوا کن اصفه
کــه قــدرت اطفــا از ســوی عوامــل انســانی بــه حداقــل برســد. اســتان اصفهــان کــه اکنــون 
ــون ریزگردهــای غــرب و شــرق قــرار گرفتــه و شــرق اســتان اصفهــان در منطقــه  در کان
ســجزی نیــز بــه یکــی از کانون هــای ریزگــرد در اســتان تبدیــل شــده اســت، نیــاز بــه یــک 

برنامــه جامــع بــرای پیشــگیری از نابــودی مراتــع و جنگل هــا دارد. تابنــاک

اســتاندار اصفهــان در نشســت خبــری روز گذشــته  بــا خبرنــگاران بــه مناســبت ســالگرد 
فرمــان مقــام معظــم رهبــری پیرامــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز به بیشــترین کشــفیات 
اســتان در حــوزه قاچــاق اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــت 
کــه برنــج بــا یــک هــزار و 500 تــن در ســال گذشــته، 15 هــزار تلفــن همــراه، 420 هــزار 
قلــم لــوازم آرایشــی،390 هــزار المــپ و شــش هــزار و 600 بطــر مشــروبات الکلــی در ســال 

گذشــته در اســتان اصفهــان کشــف شــده اســت.
ــتان  ــاق کاال در اس ــه قاچ ــازمان یافت ــد س ــته 9 بان ــال گذش ــرد: در س ــه ک ــور اضاف زرگرپ
اصفهــان شناســایی و دســتگیر شــده کــه در ایــن بیــن 385 خــودرو توقیــف و چهــار هــزار 

و 800 نفــر نیــز دســتگیر شــده اســت.
ــاق کاال و ارز در  ــان قاچ ــارد توم ــک میلی ــاالی ی ــده ب ــه بررســی60 پرون ــن ب وی همچنی
اســتان اصفهــان بیــان داشــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در اســتان اصفهــان 39 
قلــم کاالیــی قاچــاق وجــود دارد.اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــفیات 
قاچــاق در کشــور تاثیــری بــر رونــد اشــتغال و همچنیــن حمایــت از تولیــد کنندگان نــدارد، 
افــزود: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه کاالهــای قاچــاق بــه عنــوان منبــع درآمــدی بــرای 

ــد انجــام نمی شــود. ــی از تولی ــت محســوب می شــوند و حمایت دول
وی اضافــه کــرد: در ایــن راســتا نامــه ای را بــه معــاون اول رئیــس جمهــور ارائــه داده ایــم 
ــرای کشــورهای جنــگ زده ارســال  ــر اســاس آن کاالهــای قاچــاق کشــف شــده ب کــه ب

شــود و از توزیــع آن در ســطح کشــور جلوگیــری شــود.

 دالیل بی رغبتی مردم
 به استفاده از سی ان جی

ی تولید ۲۲هزار تن بادام درچهارمحال و بختیار
ی بــا تولیــد ســاالنه ۲۲ هــزار تــن بــادام، توانســته رتبــه اول کشــور را در تولیــد بــادام کســب کنــد  اســتان کوچــک چهارمحــال و بختیــار

و هم اکنــون بخــش جالــب توجهــی از صــادرات ایــن محصــول را بــه خــود اختصــاص دهــد.

در قاب تصویر

دود شهرهای جدید به چشم مسکن مهر رفت

خطر بزرگی که طبیعت غرب را تهدید می کند؛
آتش در کمین!

 کاالهای پیشتازقاچاق در اصفهان، برنج، تلفن همراه
و لوازم آرایشی

اخبار کوتاه 

 پروژه تولید ریل ملی ذوب آهن 
در آستانه راه اندازی

ــال 70   ــتراتژیک در س ــن کاالی اس ــل، ای ــد ری تولی
بــرای اولیــن بــار در ایــران و در ذوب آهــن اصفهــان 
 بــا  تولیــد ریــل U33  ویــژه خطــوط فرعــی 
 و ســرعت های پاییــن کلیــد خــورد و افــق روشــنی 
برداشــتن  بــرای  ایــن شــرکت،  روی  پیــش  را 
ــل  ــه حمــل و نق ــزرگ جهــت کمــک ب گام هــای  ب
ایمــن و حفاظــت از محیــط زیســت ترســیم کــرد. 
ــه منظــور آگاهــی از کــم و کیــف مراحــل پایانــی  ب
ــان  ــن اصفه ــی در ذوب  آه ــل مل ــد ری ــروژه تولی پ
ــه  ــر ناحی ــدس حمیدرضــا نورمحمــدی مدی ــا مهن ب
مهندســی کارخانــه،  ارشــد  مدیریــت  در  فــوالد 
گفت وگــو  بــه  توســعه  و  برنامه ریــزی  حــوزه 
نشســتیم.   مهنــدس نورمحمــدی گفــت: شــرکت 
ــا ذوب آهــن  ــل ب ــروژه ری ــران خــودرو در پ ــام ای ت
 همــکاری داشــت و بــه علــت احجــام ریالــی 
ــده  ــرکت یادش ــا ش ــکاری ب ــرارداد، هم ــقف ق و س
ــن  ــه ای ــه البت ــن مراحــل كار قطــع شــد ک در آخری
ــاد  ــروژه ایج ــه ای در پ ــن وقف ــوع کوچک تری موض
ــر  ــه دیگ ــد هفت ــا چن ــاءا... ت ــت و انش ــرده اس نک
تولیــد ریــل ملــی را در ذوب آهــن اصفهــان شــاهد 
ــرم  ــرد و گ ــت س ــه تس ــود. وی مقایس ــم ب خواهی
ــزی  ــرد: تجهی ــریح ک ــن تش ــل را چنی ــروژه ری در پ
ــت  ــرای تس ــود، ب ــی ش ــدازی م ــاده راه ان ــه آم ک
هماهنگــی کلیــه قســمت ها و مکانیزم هــای آن 
ــام  ــرد در آن انج ــت س ــه تس ــد، مرحل ــت تولی جه
ــه  ــن مرحل ــخ ای ــه پاس ــی ک ــرد و در صورت می گی
ــرم و  ــت گ ــود، تس ــوب ب ــت و مطل ــت مثب از تس
ــروژه  ــود. در پ ــاز می ش ــی آغ ــول نهای ــد محص تولی
ریــل تنهــا تســت ســرد قفســه 6 و 5 باقــی مانــده 
اســت؛ بــه نوعــی می تــوان گفــت 99 درصــد از 
تســت ســرد پــروژه ریــل انجــام گرفتــه اســت کــه 
ــی  ــد محصــول نهای پــس از آن تســت گــرم و تولی
ــخ  ــوالد در پاس ــه ف ــر ناحی ــرد.  مدی ــام می گی انج
ــه چــه  ــه ایــن ســوال کــه ظرفیــت تولیــد ریــل ب ب
ــد  ــت تولی ــرد: ظرفی ــان ک ــن بی ــزان اســت، چنی می
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــخص اس ــه مش ــل در کارخان ری
سیســتم خنــک کننــده و زیرســاخت هایی کــه 
وجــود دارد، حــدود 70 ُتــن بــر ســاعت امــکان 
تولیــد ریــل در شــرکت وجــود دارد. بــا تولیــد ریــل 
ــل  ــن ری در کل ســال ظرفیــت اســمی 400  هــزار ت
ــم  ــرکت رق ــی در ش ــتانداردهای اروپای ــق اس مطاب
ــر  ــازار اگ ــه ســفارش ب ــا توجــه ب خواهــد خــورد. ب
در طــول روز 20 ســاعت حســاب کنیــم، روزی 1400 

ــم.  ــاده می کنی ــل آم ــن ری ت

درآمد یک کارگر چقدر با مخارج خانه 
همخوانی دارد؟

معتقدنــد  کار  بــازار  و  اقتصــادی  کارشناســان 
 کــه ســال های متمــادی اســت اوضــاع حقــوق 
و دســتمزد نیــروی کار خــراب شــده و دخــل و 
خــرج به ویــژه در خانوارهــای کارگــری بــا هــم 
ــدارد. تامیــن معــاش و تنظیــم دخــل  همخوانــی ن
چالــش  مهم تریــن  و  بزرگ تریــن  خــرج،  و 
ــه  ــوده؛ البت ــر ب ــال اخی ــد س ــی در چن ــوار ایران خان
ــد  ــف و کم درآم ــار ضعی ــرای اقش ــئله ب ــن مس ای
ــد ــرمی گذارن ــت س ــختی پش ــا س ــا را ب ــه روزه  ک

ــش  ــان افزای ــن می ــت و در ای ــاتر اس ــان فرس ج
ــر  ــی قش ــر زندگ ــا ب ــا دوره ای هزینه ه ــالیانه ی س
ــذارد.  ــتری می گ ــر بیش ــری تاثی ــد و کارگ کم درآم
بــر پایــه ایــن گــزارش بــا وجــود آنکــه دولــت هــر 
مــاه خبــر از کاهــش نــرخ تــورم می دهــد، امــا رشــد 
هزینه هــا متوقــف نشــده و آمارهــا هــم حاکــی از 
هماهنــگ نبــودن دخــل و خــرج قشــر کــم درآمــد 
اســت؛ بــه طــوری کــه طبــق محاســبات مرکــز آمــار 
ــوار  ــای خان ــت هزینه ه ــزی از وضعی ــک مرک و بان
بــر مبنــای ُبعــد خانــوار 3.44 نفــر، هزینــه 23 قلــم 
اصلــی خوراکــی در مــاه بــه 674833 تومــان و کل 
ــان  ــه 2744000 توم ــز ب ــوار کارگــری نی ــه خان هزین
رســیده؛ ایــن در حالــی اســت کــه نماینــدگان 
ــهری  ــره ش ــوار 4نف ــت خان ــبد معیش ــران، س  کارگ
مســکن  ماهیانــه  هزینه هــای  شــامل  کــه  را 
خــوراک، پوشــاک، درمــان و حمــل و نقــل می شــود 
چیــزی حــدود 3 میلیــون و 200 هــزار تومــان 
اعــام می کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه کمتریــن 
ــا 812  ــون کار تنه ــموالن قان ــال مش ــتمزد امس دس
هــزار تومــان تعییــن شــده و طبــق گفتــه مقامــات 
کارگــری، 70 درصــد مشــموالن قانــون کار بــه همین 
ــی  ــن یعن ــد و ای ــت می کنن ــزان دســتمزد دریاف می
ــود  ــا وج ــد و هزینه ه ــن درآم ــی بی ــکاف عمیق ش
ــازار  دارد. در ایــن میــان کارشناســان اقتصــادی و ب
ــت  ــادی اس ــال های متم ــه س ــد ک ــز معتقدن کار نی
کــه اوضــاع حقــوق و دســتمزد نیــروی کار خــراب 
شــده و شــوک های هزینــه ای ســال های اخیــر 
ــه  ــا ب ــدی یارانه ه ــت هدفمن ــرای نادرس ــر اج در اث
ــژه  ــوار و به وی ــد خان ــه و درآم شــکاف بیشــتر هزین

ــت. ــن زده اس ــد دام ــران کم درآم کارگ

پیش بینی موسسه کردیت 
از روند قیمت طال

موسســه مالــی کردیــت ســوییس در تازه تریــن 
گــزارش خــود پیش بینــی کــرده اســت کــه ادامــه 
موجــب  جهــان  در  اقتصــادی  نااطمینانی هــای 
خواهــد شــد تــا قیمــت هــر اونــس طــا تــا اوایــل 
افزایــش دالر   1500 از  بیــش  بــه  آینــده   ســال 
ــرده  ــد ک ــوییس تاکی ــت س ــه کردی ــد. موسس  یاب
ــش قیمــت طــا در  ــی افزای ــت اصل ــه عل اســت ک
ــروج  ــی خ ــه پرس ــزاری هم ــته، برگ ــای گذش روزه
بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا بــوده اســت. بــر اســاس 
در  ســوییس  موسســه کردیــت  ایــن گــزارش 
ــی  ــل پیش بین ــاه آوری ــود در م ــی خ ــزارش قبل گ
ــاه نخســت  ــود کــه قیمــت طــا در ســه م کــرده ب
2017 میــادی بــه بیــش از 1350 دالر خواهــد 

ــید. رس

حتما بخوانید!
3استعفای دسته جمعی هیئت عامل ... یکشنبه 13 تیرماه 1395

ـــمـــاره 193 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز ماشین لباسشویی در بازار )تومان(

لباسشویی 8 کیلویی 
327X0 تیتانیوم بوش

لباسشویی 8کیلویی 
328904,400,000 بوش

لباسشویی 8 کیلویی 
327983,780,000 بوش

لباسشویی 8کیلویی 
324933,580,000 بوش

لباسشویی 8 کیلویی 
287933,460,000 بوش

لباسشویی 8کیلویی 
327433,300,000بوش

لباسشویی 7 کیلویی 
24463,295,000 نقره ای بوش

4,390,000
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دســتبافت  فــرش  صــادرات  اصفهــان  کل گمــرک  مدیــر 
 از گمــرک اســتان را در ایــن مــدت، ۲۷ تــن و بــه ارزش 
محصــول  ایــن  گفــت:  و  کــرد  اعــام  دالر  میلیــون   ۲ 
بــه ۱۳ کشــور از جملــه آمریــکا، کویــت، امــارات، قطــر و ... صــادر 
شــد. اســدهللا احمــدی ونهــری صبــح دیــروز در دومیــن جلســه 
کمیتــه صــادرات اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه راه انــدازی فــاز 
آخــر ســامانه جامــع امــور گمرکــی در گمــرک اصفهــان از حــذف 

کاغــذ در ایــن گمــرک خبــر داد.
ــه صــادرات اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: تعــداد  وی ب
اقــام صادراتــی اســتان بــه نقــاط مختلــف جهــان، ۴۳۵ قلــم 

بــوده کــه بــه ۷۸ کشــور جهــان صــادر شــده اســت.
مدیــر کل گمــرک اســتان اصفهــان اعــام کــرد: ارزش کاالهــای 
ــت  ــاه نخس ــه م ــان در س ــتان اصفه ــرکات اس ــی از گم صادرات
ــه مــدت مشــابه  ــوده کــه نســبت ب امســال ۲۰۵ میلیــون دالر ب
ــد  ــر ارزش ۳ درص ــد و از نظ ــر وزن ۲۲ درص ــل از نظ ــال قب س
کاهــش داشــته اســت. وی گفــت: در ایــن مــدت ارزش واردات 
گــروه گمــرکات اســتان، ۶۷ میلیــون دالر بــوده کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل با رشــد منفــی ۱۷ درصــد همراه شــده 
ــن،  ــی، آه ــای نفت ــت: فرآورده ه ــری گف ــدی ونه ــت. احم اس
ــن  ــد و شــکر از مهم تری ــی و قن ــرش، محصــوالت لبن ــوالد، ف ف
کاالهــای صادراتــی اســتان اصفهان در ســه ماه نخســت امســال 
بــوده اســت.وی افــزود: ایــن کاالها از نظــر ارزش ۷۹ درصــد و از 
 لحــاظ وزن ۷۷ درصــد کل صــادرات از گمــرکات اســتان اصفهــان 

را تشکیل داده است.
مدیــر کل گمــرک اســتان اصفهــان گفــت: در مــدت یــاد شــده، 

عــراق، افغانســتان، پاکســتان، ترکمنســتان و امــارات مهم تریــن 
ــورها ۸۳  ــن کش ــوده و ای ــان ب ــتان اصفه ــادرات اس ــد ص مقص
درصــد از ارزش و ۹۶ درصــد از وزن محصــوالت صادراتــی را 
ــد. وی صــادرات فــرش دســتبافت  ــه خــود اختصــاص داده ان ب
ــه ارزش ۲  ــن و ب ــدت ۲۷ ت ــن م ــتان را در ای ــرکات اس از گم
میلیــون دالر اعــام کــرد و افــزود: ایــن محصــول بــه ۱۳ کشــور 
از جملــه آمریــکا، کویــت، امــارات، قطــر و ... صــادر شــده اســت 
کــه آمریــکا بــا ۳۳ درصــد، کویــت بــا ۲۳ درصــد و قطــر بــا ۱۸ 

درصــد، مهم تریــن کشــورهای مقصــد هــدف ایــن کاال بوده انــد. 
مدیــر کل گمــرکات اســتان گفــت: در ســه ماهه نخســت امســال 
بیــش از یــک ُتــن کاالی صنایــع دســتی )بــه جــز فــرش( بــه 
ارزش بالــغ بــر ۴۰ هــزار دالر از گمــرکات اســتان بــه کشــورهای 

امــارات، ســنگاپور و ... صــادر شــده اســت.
  راه انــدازی فــاز آخــر ســامانه جامــع گمرکــی از ابتــدای تیر 

امســال در اســتان اصفهان
ــی  ــع گمرک ــامانه جام ــر س ــاز آخ ــدازی ف ــن از راه ان وی همچنی

بــا حــذف کاغــذ از انجــام امــور گمرکــی از ابتــدای تیــر امســال 
ــادی  ــکات زی ــا مش ــرک ب ــته گم ــزود: در گذش ــر داد و اف خب
از جملــه پیچیدگــی در تشــریفات گمرکــی، افزایــش زمــان 
ترخیــص بــرای تجــار، وجــود صدهــا واردکننــده یــا حــق العمــل 
ــالن  ــذی در س ــناد کاغ ــتگی اس ــی، انباش ــالن ارزیاب  کار در س
و ... روبــه رو بــود کــه بــا وجــود ایــن ســامانه رفــع شــده اســت.

ــامانه  ــن س ــدازی ای ــداف راه ان ــن اه ــری مهم تری ــدی ونه احم
ــی  ــات گمرک ــهیل عملی ــص کاال، تس ــد ترخی ــریع در رون  را تس
و افزایــش دقــت در عملیــات گمرکــی عنــوان کــرد. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه ســامانه نوبت دهــی در گمــرکات یکــی از بخش هــای 
ــز  ــا مجه ــرد: ب ــه ک ــی اســت، اضاف ــور گمرک ــع ام ســامانه جام
ــزار نوبت دهــی، مراجعــان  ــه اب شــدن ســالن ارزیابــی گمــرک ب
ــور  ــع ام ــامانه جام ــق س ــود را از طری ــه خ ــد اظهارنام می توانن
گمرکــی در بســتر اینترنــت و بــدون نیــاز بــه حضــور فیزیکــی در 

گمــرکات اجرایــی ثبــت کوتــاژ کننــد.
مدیــر کل گمــرک اســتان اصفهــان گفت: این ســامانه از قســمت 
ــود  ــروع می ش ــه ش ــات اظهارنام ــناد و ورود اطاع ــت اس  دریاف
و بــا طــی مراحــل مختلــف تــا بایگانــی راکــد را تحــت پوشــش 
خــود قــرار می دهــد. وی اظهــار کــرد: از آنجــا کــه وزن در مراحــل 
ــع  ــامانه جام ــده دارد، س ــش تعیین کنن ــور نق ــه کش ورود کاال ب
ــت  ــه باســکول ها و دریاف ــا اتصــال مســتقیم ب ــی ب ــور گمرک ام
الکترونیکــی مقــدار توزیــن هــر کاال، ایــن اطاعــات را پــردازش 
و بــا ضابطه هــای مدنظــر اعمــال مدیریــت می کنــد. ایــن 
ــان  ــرداد ســال گذشــته در گمــرکات اســتان اصفه ســامانه از م

راه انــدازی شــده اســت. مهــر

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

صادرات فرش دستباف اصفهان به ۱۳ کشور دنیا

چهارمحــال  آبفــای  عامــل  مدیــر  بیگلــری،   قــدرت  هللا 
ــن  ــال آب ب ــرح انتق ــرداری از ۲ ط ــت: بهره ب ــاری گف  و بختی
ـ بروجــن و آبرســانی بــه ســد باباحیــدر، جــزو شــاخص ترین 
محســوب  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  طرح هــای 
می شــود. وی افــزود: در راســتای تکمیــل ایــن ۲ طــرح 

ــارات فاینانــس  ۸۲ میلیــارد تومــان از اعتب
یافتــه اختصــاص  اســتان  بــه   کشــور 
اینکــه  بیــان  بــا  بیگلــری  اســت.   
چهارمحــال و بختیــاری ۸ درصد آب کشــور 
ــا  ــان کــرد: اســتان ب ــد، بی را تامیــن می کن
یــک درصــد از مســاحت کل کشــور بیــش 
ــد  ــن می کن ــور را تامی ــد آب کش از ۸ درص
کارون  دز،  بــزرگ  رود   ۳ سرچشــمه   و 
متاســفانه  امــا  اســت؛  زاینــده رود  و 

بســیاری از روســتاهای اســتان بــا تانکــر آبرســانی می شــوند؛ 
۱۷۰ روســتا در اســتان بــا بیــش از ۸۰ هــزار نفــر جمعیــت بایــد 
 آبرســانی شــوند. بیگلــری بــا اشــاره بــه تعــداد چاه هــای فعال 
و غیرفعــال این اســتان خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر ۱۳۴ 

 حلقــه چــاه آب فعــال و ۴۸ حلقه آب خشــک در اســتان وجود 
ــح  ــاری تصری ــال و بختی ــای چهارمح ــل آبف ــر عام دارد. مدی
ــتان در  ــاب در اس ــع آوری فاض ــبکه های جم ــرای ش ــرد: ب ک
ــت  ــی اس ــت بررس ــل در دس ــرح نیمه کام ــر ۷ ط ــال حاض ح
ــل  ــورت تکیم ــد؛ در ص ــرفت دارن ــد پیش ــا ۸۵ درص ــه ۳۰ ت ک
میانگیــن  طــور  بــه  طرح هــا  ایــن 
ــت  ــب ظرفی ــر مکع ــزار مت ــه ۴۰ ه روزان
می یابــد. افزایــش  تصفیه خانه هــا 

بیگلــری اعتبــارات شــرکت آب و فاضاب 
ــارد  ــته ۱۲ میلی ــال گذش ــتان را در س  اس
و ۷۷۰ میلیــون تومــان اعــام کــرد و 
ــن  ــوع ای ــته از مجم ــال گذش ــزود: س اف
ــه  ــان ب ــارد توم ــط ۷۰ میلی ــارات، فق اعتب
شــرکت آب و فاضــاب شــهری و ۳۲ 
 میلیــارد تومــان به شــرکت آب و فاضاب روســتایی اختصاص
 یافــت. وی بیــان کــرد: امســال اعتبــار مصــوب شــده بــرای 
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــوده ک ــان ب ــارد توم ــتان، ۴۸ میلی اس

ــنیم ــت. تس ــه اس ــش یافت ــد افزای ــته ۴۶ درص گذش

مدیر عامل آبفای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:
۸۲ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های آبرسانی در چهارمحال و بختیاری

مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند کرمــان با اشــاره به 
اجــرای طــرح اطاع رســانی درخصــوص بیــرون نگذاشــتن 
زبالــه در طــول روز در مناطــق چهارگانــه گفــت: افــرادی کــه 

خــاف ایــن طــرح عمــل کننــد، جریمــه می شــوند.
اســماعیل جهانشــاهی اظهــار کــرد: ایــن ســازمان کار 

ــانی  ــازی و اطاع رس ــی، فرهنگس آموزش
درخصــوص گذاشــتن زبالــه از ســاعت ۹ 
شــب بــه بعــد و نگذاشــتن زبالــه در طول 
ــاز  ــان آغ ــه کرم ــق چهارگان روز را در مناط

کــرده اســت.
جهانشــاهی افــزود: طــرح مذکــور در 
ــان  ــای خیاب ــک در محدوده ه ــه ی منطق
بلــوار  بلــوار مهدیــه،  شــهید رجایــی، 
شــریعتی  خیابــان  چمــران،  شــهید 

ــان  ــهدا، خیاب ــدان ش ــا می ــران ت ــه  راه چم ــل س حدفاص
ــان  ــح، خیاب ــوار مفت ــر، بل ــان کارگ ــی، خیاب میرزارضــا کرمان
 پاســداران، بلــوار عباس پــور، خیابــان شــهدای خانــوک 

و خیابان سده انجام شده است.

وی گفــت: طــرح آموزشــی و فرهنگســازی مذکــور در 
خیابــان فتحعلی شــاهی و خیابــان ابوحامــد از میــدان 
ــا چهــارراه شــهید باهنــر، در حــال انجــام اســت. بســیج ت
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کرمــان 
افــزود: در محــدوده منطقــه ســه نیــز ایــن طــرح در 
خیابان شــهید مصطفــی خمینــی و قرنــی 
در خیابان هــای  و  پایــان رســیده  بــه 
میرزاآقاخــان جنوبــی و شــمالی و بهــزاد 

ــت. ــال اجراس در ح
جهانشــاهی ادامــه داد: در منطقــه چهــار 
نیــز این طــرح در خیابان ســرباز بــه پایان 
رســیده و در خیابــان ۱۷ شــهریور در حــال 
ــه  ــرد: چنانچ ــح ک ــت. وی تصری اجراس
 اهالــی مســیرهایی کــه طــرح آگاه ســازی 
 و اطاع رســانی در آن هــا اجــرا شــده اعــم از کســبه، منــازل

ــود  ــای خ ــرکت ها، زباله ه ــات و ش ــی، موسس ادارات دولت
را در طــول روز بیــرون بگذارنــد، مشــمول جرایــم ســنگین 

می شــوند.

مدیر کل هواشناسی چهار محال و بختیاری 
عنوان کرد:

 افزایش 55 درصدی وقوع پدیده 
گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری

افزایــش  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  هواشناســی  مدیــرکل 
۵۵ درصــدی پدیــده گــرد و غبــار در ایــن اســتان در ســال 
ــامانی  ــره س ــن، قط ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــر داد. ب ــاری خب ج
و غبــار پدیــده گــرده  تاکنــون،  امســال  ابتــدای  از   افــزود: 
 در اســتان طــی ۲۹ روز بــه وقــوع پیوســته؛ در حالــی کــه
 در مــدت مشــابه ســال گذشــته شــکل گیــری ایــن پدیــده

را در ۱۶ روز شــاهد بوده ایــم. وی تصریــح کــرد: علــت وقــوع 
 پدیــده گــرد و غبــار در اســتان هــم دارای منشــأ خارجــی

هــم  و  بــوده  همســایه  کشــورهای  از  ریزگردهــا  هجــوم  و 
گــرد  کانون هــای  شــدن  فعــال  و  خشکســالی  از   ناشــی 
و خــاک اســتان اســت. قطــره ســامانی از شناســایی پنــج کانــون 
ــر داد و گفــت: ایــن کانون هــا طــی  گــرد و خــاک در اســتان خب
وقــوع خشکســالی در اســتان در ۸ ســال متوالــی ایجاد و تشــدید 
شــده کــه از مهم تریــن ایــن کانون هــا، دشــت شــهرکرد اســت کــه 
بــا وزش بادهــای پرســرعت هــوای شــهر را آلــوده می کنــد. مدیــر 
ــوع  ــی وق ــا پیش بین ــاری ب ــال و بختی ــی چهارمح کل هواشناس
پدیــده گــرد و خــاک در اســتان بــرای روزهــای آینــده اظهــار کــرد: 
از روز یکشــنبه بــر ســرعت وزش بــاد افــزوده می شــود؛ از ایــن رو 
احتمــال رخــداد پدیــده گــرد و خــاک در بعضــی نقاط اســتان دور 
از انتظــار نیســت. قطــره ســامانی همچنیــن بــا اشــاره به اســتقرار 
 تــوده هــوای گــرم در ســطح اســتان افــزود: در روزهــای دوشــنبه 

و سه شنبه کمی از گرمای هوا کاسته خواهد شد.

مدیر درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:
 توزیع قبوض عوارض نوسازی 

در شهریورماه
مدیــر درآمــد شــهرداری اصفهــان اعــام کــرد: قبــوض عــوارض 
ــهریورماه  ــان ش ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــازی و عم نوس
ــار کــرد: قبــوض عــوارض  ــدی اظه ــادر آخون ــع می شــود. ن توزی
نوســازی و عمــران شــهری دو مرحلــه در ســال، بــه صــورت انبوه 
در مناطــق ۱۵گانــه شــهری توزیــع می شــود. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه مرحلــه اول قبــوض عــوارض نوســازی و عمــران شــهری 
ــوض ــع قب ــس از توزی ــزود: پ ــود، اف ــع می ش ــهریورماه توزی  ش
ــه  ــد عــوارض مرحل ــان مهرمــاه فرصــت دارن ــا پای شــهروندان ت
اول را پرداخــت کننــد. مدیــر درآمــد شــهرداری اصفهــان تصریح 
ــه ســایت  ــا مراجعــه ب ــد ب کــرد: شــهروندان اصفهانــی می توانن
شــهرداری بــه نشــانی www.isfahan.ir عــوارض ســالیانه 
 خــود را از طریــق کارت هــای بانکــی عضــو شــبکه شــتاب 
ــور  ــهروندان مح ــرد: ش ــد ک ــدی تاکی ــد. آخون ــت نماین پرداخ
اصلــی توســعه شــهر هســتند و مدیریــت شــهری بــه همــکاری 
و مشــارکت آن هــا نیازمنــد اســت؛ چــرا کــه پرداخــت بــه موقــع 

عــوارض، ضامــن توســعه و رشــد شــهر اســت.

اخبار کوتاه 

اندر احواالت پیاده روهای اصفهان:
سدهایی که درپیاده راه ها 

بالی جان شهروندان شده است
ــده ای  ــته ش ــره خس ــی روزم ــی از زندگ وقت

کیمیای وطن 
زهرا نصیری

ــه  ــا ب ــوا پ ــردن آب و ه ــوض ک ــرای ع و ب
ــه محــل  ــرای رســیدن ب ــا قصــد داری ب ــان می گــذاری ی خیاب
کاَرت یــک پیــاده َروی ســاده در پیــاده ُروی خیابان هــا داشــته 
ــان  ــی در خیاب ــا  نمی توان ــه نه تنه باشــی، متوجــه می شــوی ک
راهــی پیــدا کنــی، بلکــه بایــد هــزار راه نرفتــه را طــی کنــی تــا 
ــا  ــاده رو ت ــت از پی ــاده و راح ــرور س ــور و م ــرای عب ــی ب بتوان
رســیدن بــه یــک مقصــد هرچنــد کوتــاه، پیــچ و خم هــا و گاه 
ــازه  ــا ت ــن تنگناه ــک از ای ــر ی ــه ه ــی ک ــی کن ــی را ط تنگناهای
ــوی  ــیر می ش ــا س ــت و اص ــان و اعصاب ــای ج ــوند ب  می ش
 از پیــاده روی و ترجیــح می دهــی کــه بــرای هــر کار خــود 
از همــان خــودرو اســتفاده کنــی. امــروزه بــا شهرنشــین شــدن 
ــهرها  ــه ش ــه ب ــای بی روی ــردم و مهاجرت ه ــادی از م ــده زی ع
هــر روز زندگــی شهرنشــینی نیــز بــا خــود تبعاتــی را بــه همــراه 
مــی آورد کــه از جملــه مهم تریــن آن هــا پدیــده ای بــه نــام ســد 
معبــر اســت؛ ســد معبــر بــه آن معنــا کــه هرکــس بــرای خــود 
ــه ــد ب ــا بتوان ــد ت ــار می کن ــهر اختی ــطح ش ــی را در س  حریم

ــد  ــت و آم ــب و کار و رف ــه کس ــت ب ــدون مزاحم ــی و ب راحت
ــه  ــده گرفت ــردم نادی ــر م ــق دیگ ــان ح ــن می ــردازد و در ای بپ
می بینیــم کــه  شــهر  در  و گــذاری  بــا گشــت  می شــود. 
ــازه داران  ــهری، مغ ــای ش ــتفاده کنندگان فض ــداران و اس  میدان
ــه  ــد و ب ــان ملکــی دارن ــه در ورای خیاب و کســبه ای هســتند ک
ــایل  ــه وس ــد ک ــام می دهن ــار ت ــود اختی ــه خ ــت ب ــن جه همی
ــوه و ســبزی، منســوجات  کســب و کار خــود حــاال اعــم از می

خشــکبار و خاصــه هــر چیــز را کــه فکــرش را بکنــی در 
محــدوده عبــور و مــرور عابریــن پیــاده ای قــرار دهنــد کــه تنهــا 
سهمشــان از عبــور و مــرور ایمــن همــان پیاده روهاســت. ایــن 
ــل شــدن توســط عــده ای از شــهروندان  حق هــای فرضــی قای
بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود؛ هســتند مالــکان منازلــی کــه 
بــا اختیــار کــردن بخشــی از فضــای کوچــه و خیابــان بــه عنوان 
ــخصی   ــتفاده ش ــان اس ــع، خواه ــاد موان ــا ایج ــود ب ــق خ ح
هســتند و در ایــن میــان ضررکننــدگان اصلــی، طبقــات محــروم 
یــا آن هایــی هســتند کــه از داشــتن خــودرو و ملــک و مغــازه 
ــرای  ــود ب ــی خ ــق قانون ــد از ح ــه نمی توانن ــرا ک ــد؛ چ محرومن
ــا  ــند. اینج ــر برخوردارباش ــدون دردس ــن و ب ــرور ایم ــورو م عب
ــش  ــه بام ــد: »هرک ــدا می کن ــروف را پی ــه مع ــداق جمل مص

بیش، برفش بیشتر«. 
از این هــا هــم کــه بگذریم مالــکان خوردوهــا و موتورســیکلت ها 
در ایــن میــان دســتی بــر آتــش دارنــد و بــرای خــود از 
ــل شــدن ها  ــن حــق قای ــد؛ ای ــی قایلن ــا حق  فضــای پیاده روه
و مســدود کــردن راه عابــران پیــاده در خیابان هــا، بــه گونــه ای 
شــدت و حــدت دارد کــه گاه می مانــی کــه مســئول رفــع ایــن 

تخلفــات کجاســت و کیســت کــه بــه داد عابــران برســد؟ 

یادداشت

اخطار اجرایی 
مشخصات محکوم علیه :نام :آرزو نام خانوادگی :قدیری شیرانی  شغل :کارمندبیمارستان 
خانوادگی  نام  :فریبا  نام   : له  محکوم  مشخصات  المکان  :مجهول  اقامت  محل  نشانی 
:شوشتریان با وکالت اکرم شیرازی  نام پدر:محمدعلی شغل :- نشانی محل اقامت: زرین 
شهر خیابان کاشانی روبروی دادگستری دفتر وکالت محکوم به:به موجب رای شماره ۱۹۸۴ 
تاریخ ۹۴/۱۱/۲۹ حوزه ۵ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.  
به:  پرداخت مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰)چهل میلیون ریال(بابت اصل  محکوم علیه محکوم است 
خواسته و دویست وهشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پانصد هزار ریال حق الوکاله ی 
وکیل طبق قرارداد و همچنین خسارت تاخر تادیه از تاریخ تهدید دادخواست ۹۴/۷/۹لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشراجرائی/   ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
مدت ده روز مفاد آن را 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 اعام نماید. شماره:۹۹۸۸/ م الف 

دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی 

مشخصات محکوم علیه :نام :رضا  نام خانوادگی :غامی   نشانی محل اقامت :مجهول 
۱.حسین  وکالت  با  :مکاری   خانوادگی  نام  :مجتبی  نام   : له  المکان مشخصات محکوم 
محمدیان  ۲.نفیسه عرب زاده  نشانی محل اقامت: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
 ۱۱۰ رای شماره  موجب  به:به  واحد ۱۸محکوم  طبقه سوم  ارغوان  تجارت  بانک  ساختمان 
یافته است.    تاریخ ۹۵/۱/۳۱ حوزه ۷ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 
و  اصل خواسته  بابت  میلیون  مبلغ سی وچهار  پرداخت  به:   است  علیه محکوم  محکوم 
دادرسی  بابت خسارات  ریال   هزار  پنج  هشتادو  و  و سیصد  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت 
تاریخ های سر رسید  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  و حق 
مورخ  ۹۴/۸/۲۰و۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مورخ  ۹۴/۶/۲۰و۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  مورخ  ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۹۴/۷/۳۰تا زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت نیم عشرحق اجرا/  ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
مدت ده روز مفاد آن را 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 اعام نماید. شماره:۱۰۰۱۰/ م الف دفتر 

شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اباغیه 

شماره اباغنامه :۹۵۱۰۱۰۰۳۵۳۸۰۱۷۲۱شماره پرونده:۹۴۰۹۹۸۰۳۵۹۳۰۱۳۸۶شماره بایگانی 
مصطفی     : حقیقی:نام  شونده  اباغ  تنظیم:۱۳۹۵/۰۴/۰۶مشخصات  شعبه:۹۴۱۴۱۸تاریخ 
ساعت  شنبه  حضور:۱۳۹۵/۰۵/۱۱  تاریخ  المکان   :مجهول  نشانی  خانوادگی:میرزایی  نام 
نیکبخت – ساختمان دادگستری  باال – خ شهید  : اصفهان خ چهارباغ  ۱۱:۰۰محل حضور 
کل استان اصفهان – طبقه ۳ اتاق شماره ۳۱۰علت حضور:درخصوص شکایت منصور شاه 
و  و محسن محبی  دباغی  و شهناز  ناصری  و حسین  و جهانگیر رحیمی جونقانی  زمانی 
مسعود رضا جعفری و رضا جهانمردی و حمید معتمدی و غامعلی فریدونی بنوتی و زهرا 
بسیم و حسین ثابت و مجید پیرجمالی و حسین محتشمی و سید حمید محمودی و 
امیر حسین محبی و علی کریمی ده نوی و مهدی معتمدی و سیدمحمدامینی و مهدی 
شهبازی دستجرده و اکبر ابراهیمی و سعید زارع و سلیمان زارع و سعید کاظمی و محمد 
رجائیان و حسن صابری ومسعود خلیلیانی و محمد جعفری و محمد امینی و علیرضا 
اکبری جبلی و حمید موذنی و احسان کریمی و خسرو قادری زفره ئی و اطمه شله رنگ 
ذاکری  زارع و حسن  پور و جواد  کن و محمدرضا میرمحمدصادقی و هوشنگ احسان 
حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  علیه  داودی  آقا  بهروز  و 
 شوید.منشی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۲جزایی سابق(محسن بهروزی

.شماره:۱۰۰۱۹/م الف

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به شماره پاک  ۳۰۲۶فرعی از 
بنام شرکت تعاونی  ۱۱۵۴۸ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
مسکن مخابرات اصفهان در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۲۲۲مورخ 
۱۳۹۵/۰۱/۱۷از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد واماک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و باتوجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ روز دوشنبه ساعت ۹ 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب  این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
روز  تاسی  تنظیم صورتمجلس تحدید حدود  تاریخ  از  ثبت  ۲۰قانون  ماده  اماک مطابق 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود رابه این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و 
یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
بارعایت مقررات ادامه خواهد داد.تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۴/۱۳حسین هادیزاده رییس ثبت 

اسنادواماک منطقه شرق اصفهان    شماره:۱۰۴۱۱/م الف
آگهی تحدیدحدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به شماره پاک  ۳۰۲۷فرعی از 
بنام شرکت تعاونی  ۱۱۵۴۸ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
مسکن مخابرات اصفهان در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۲۱۷مورخ 
۱۳۹۵/۰۱/۱۷از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد واماک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و باتوجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ روز دوشنبه ساعت ۹ 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب  این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
روز  تاسی  تنظیم صورتمجلس تحدید حدود  تاریخ  از  ثبت  ۲۰قانون  ماده  اماک مطابق 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود رابه این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و 
یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
بارعایت مقررات ادامه خواهد داد.تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۴/۱۳حسین هادیزاده رییس ثبت 

اسنادواماک منطقه شرق اصفهان    شماره:۱۰۴۱۲/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت 

پاک  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ  مالک  ریزی  ضیاء  حسن  آقای  نظرباینکه 
محلی  استشهاد  برگ  شش  تسلیم  با  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۵۱۹۱/۵۴۸۴
مزبور  پاک  مالکیت  اسناد  مدعی شده که  رسما گواهی شده  امضا شهود  و  هویت  که 
ثبتهای  ذیل  اماک  محلی   و۶۷  و۵۷  ۳۸۸و۵۷۱و۵۳۳دفتر۸فرد  صفحات  در 
۲۹۶۵و۷۳۰۰و۱۰۲۳۳بنام نامبرده ثبت واسناد صادر وتسلیم گردیده است و بموجب سند 
انتقال شماره۱۱۸۴۴۱مورخه ۱۳۸۹/۰۴/۰۳دفترخانه ۶۵ اصفهان به نامبرده انتقال قطعی 
یافته است بعلت سهل انگاری مفقودشده و در خواست صدور سند المثنی نموده طبق 
تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهی ذکر شده(نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایدتا مراتب صورتمجلس واصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  
حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان  شماره:۱۰۴۱۰/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون زهرا قلندری زواره فرزند جعفر نسبت به ششدانگ با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاشهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۸۹ اصفهان رسیده مدعی است 
که سند مالکیت تمامت ششدانگ یکباب خانه پاک ۱۵۱۹۱/۴۶۰۷ واقع در بخش ۵ ثبت 
نامبرده سابقه  نام  به  به شماره چاپی ۴۰۹۷۵۰ که در صفحه ۲۶۲ دفتر ۶ زوج  اصفهان 
دیگری  معامله  اماک  دفتر  و طبق گواهی  تسلیم گردیده  و  و صادر  ثبت  داشته سابقه 
انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد به علت جابه جایی سند مالکیت مفقود گردیده 
است تقاضای صدور سندمالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در 
این آگهی ذکر شده(نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماییدتا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارایه کننده مستردد گردد.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد شرق 

اصفهان هادی زاده  شماره:۱۰۱۱۹/م الف
اجرائیه 

پرونده:۹۴۰۹۹۸۰۳۶۱۷۰۱۰۱۰شماره  اجرائیه:۹۵۱۰۴۲۰۳۶۱۷۰۰۱۴۳شماره  شماره 
:محمود  له:نام  محکوم  تنظیم:۱۳۹۵/۰۳/۲۵مشخصات  :۹۴۱۱۰۹تاریخ  شعبه  بایگانی 
شهرستان   – اصفهان  نشانی:استان  پدر:عبدالرسول  نام  الرگانی  زارع   : خانوادگی  نام 
روبروی دهیاری محله لب شط منزل شخصی ک .پ  )بوستان (خ  فاورجان – الرگان 
۸۴۶۴۱۱۱۱۵۴مشخصات محکوم علیه: نام :کورش نام خانوادگی : کیانی نام پدر:غامعلی  
نشانی:مجهول المکان محکوم به:بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره ۹۵۱۰۰۹۰۳۶۱۷۰۰۹۸۴ و شماره دادنامه مربوطه ۹۴۰۹۹۷۰۳۶۱۷۰۲۱۱۵محکوم علیه 
محکوم است به شرح دادنامه غیابی ذیل اجراییه و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت . / محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد)ماده۳۴قانون اجرایی احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد ۳-مالی معرفی کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خودرا 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هرعنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگری در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و۳ قانون نحوه اجرای 
از اعام کامل صورت اموال به منظور  محکومیت مالی ۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه 
فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م ا ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۵-انتقال مال 
به دیگری به هرنحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده  اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایر نقدی معادل نصف محکوم 
به یاهردو مجازات میشود)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶-چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود)تبصره ۱ ماده 
۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴( رای دادگاهدر خصوص دعوی آقای محمود 
به  ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به خواسته مطالبه مبلغ  آقای کورش کیانی  به طرفیت  زارع الرگانی 
استنادیک فقره چک به شماره ۰۷۳۰۸۸-۹۲/۱۰/۲۰و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه به انضمام خسارات دادرسی  وتاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده  به خواهان می 
نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی 
در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته 

و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و۳۱۳ قانون 
تجارت  وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴/۶۷۵/۰۰۰ریال به عنوان خسارات دادرسی 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید 
لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد/مهدی حاجیلو رئیس شعبه  

بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره:۱۰۰۳۷/م الف
اجرائیه 

بایگانی  پرونده:۹۴۰۹۹۸۰۳۶۱۷۰۱۲۰۱شماره  اجرائیه:۹۵۱۰۴۲۰۳۶۱۷۰۰۱۴۸شماره  شماره 
حمید  له:نام:سید  محکوم  تنظیم:۱۳۹۵/۰۳/۳۱مشخصات  :۹۴۱۳۱۵تاریخ  شعبه 
شاهپور  –خیابان  نشانی:اصفهان  جال  پدر:سید  نام  پور   طباطبائی   : خانوادگی  نام 
شعاع  پیمانکاری  دفتر   – راست  دست   – ازمیدان  بعد   – کبیر  امیر  خیابان   – جدید 
:یعقوبی   خانوادگی  نام  :محسن  نام  علیه:  محکوم  کدپستی:۸۱۹۵۹۵۹۳۳۵مشخصات 
درخواست  بموجب  تعالی  به:بسمه  محکوم  المکان  نشانی:مجهول  پدر:بهرام    نام 
مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹۰۳۶۱۷۰۱۰۴۱ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
نیز  و  اجراییه  ذیل  دادنامه  شرح  به  است  محکوم  علیه  ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۱۷۰۰۰۳۰محکوم 
پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ./ محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 
اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده۳۴قانون اجرایی احکام مدنی(۲-

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳-مالی معرفی کندکه اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاداجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خودرا شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگری در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له بازداشت می 
از  اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه  قانون نحوه  شود)مواد۸و۳ 
را در  از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت  به منظور فرار  اموال  اعام کامل صورت 
پی دارد)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م ا ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای 
به  ادای دین  از  فرار  انگیزه  به هرنحوبا  به دیگری  مال  مالی۱۳۹۴(۵-انتقال  محکومیت 
نحوی که باقیمانده  اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزایر نقدی معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات میشود)ماده ۲۱ قانون نحوه 
از مهلت سی روزارائه شود  اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود)تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴( 
محسن  آقای  طرفیت  به  پور  سیدحمیدطباطبائی  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
شماره  به  چک  فقره  استنادیک  به  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  یعقوبی  
۷۲۳۵۰۵-۹۴/۱۱/۱۲و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات 
دادرسی  وتاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات 
ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده  به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده 
با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به 
عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ 
و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و۳۱۳ قانون تجارت  وتبصره الحاقی به ماده 
اصل  بابت  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  قانون صدور چک   ۲
خواسته و مبغ ۳/۳۴۵/۰۰۰ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید لغایت هنگام پرداخت در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد/مهدی حاجیلو رییس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان شماره:۱۰۰۳۵/م الف

حتما بخوانید!
صادرات فرش دستباف اصفهان ...

یکشنبه 13 تیرماه 1395
ـــمـــاره 193 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

مدیر عامل مدیریت پسماند کرمان:
افرادی که در طول روز زباله بیرون می گذارند، جریمه می شوند
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حتما بخوانید!
اهدای تندیس حافظ یک عمر فعالیت...

  در یکــی از برنامه هــای احســان علی خانــی )مــاه 
سرویس فرهنگی

امیر براتی
ــی  ــاد، مهمان ــاص و زی ــان خ ــا مخاطب ــل( ب عس
دعــوت شــده بــود کــه هنــدی و ســینک مذهــب بــود. در اوایــل انقــاب 
 و در ســال 58 بــه صــورت اتفاقــی بــه ایــران و شــهر رفســنجان می آیــد 
ــروع  ــا ش ــد؛ ب ــود و ازدواج می کن ــیعه می ش ــلمان ش ــا مس و در آنج
ــی  ــی رود و ط ــا م ــه جبهه ه ــد و ب ــف می کن ــاس تکلی ــگ احس جن
چندیــن عملیــات بــا جانبــازی شــدید بــه آغــوش خانــواده بازمی گردد؛ 
امــا نکتــه قابــل تأمــل ایــن بــود ایشــان کــه نــام زیبــا و اســامی علــی 
حیــدری را بــرای خــود برگزیــده اســت تــا بــه امــروز نتوانســته بــرای 
خــودش و فرزندانــش هویــت ایرانــی احــراز کنــد و ایشــان جملگــی از 
کلیــه حقــوق شــهروندی محــروم بودنــد؛ بــه قــول خــودش حســرت 

یک زیارت کربا به دل او خانواده اش مانده است.
ایــن برنامــه و مهمــان خــاص و دوست داشــتنی آن بهانــه ای شــد تــا 
بــه برســی جنبه هــای مختلــف مســئله مهاجرپذیــری در ایــران و جهان 
ــه  بپردازیــم. امیــد اســت کــه ادای دینــی باشــد هــر چنــد کوچــک ب
آنانــی کــه خــون ایرانــی در رگ هایشــان نیســت، امــا دلباختــه ایــران 
ــل  ــار قاب ــه آم ــت ب ــا الزم اس ــتند. در اینج ــی هس ــامی و انقاب اس
ــب 1200  ــاله قری ــت س ــی هش ــگ تحمیل ــم؛ در جن ــاره کن ــی اش تأمل
ــد  ــری پرداختن ــه ایثارگ ــا ب ــتانی در جبهه ه ــران افغانس ــر از مهاج نف
کــه حــدود 300 تــن از ایــن عزیــزان بــه درجــه شــهادت نایــل شــدند. 
همچنیــن قریــب 5000 هــزار نفــر از شــیعیان عراقــی اخــراج شــده از 
 عــراق صدامــی در قالــب ســپاه بــدر در جبهه هــا بــه رشــادت پرداختنــد 
و 1200 تــن شــهید را تقدیــم انقــاب اســامی کردنــد. بــه این هــا اضافــه 
ــون  ــب ســپاه فاطمی ــه در قال ــان حــرم افغانســتانی را ک ــد مدافع  کنی
و زینبیــون بــه دفــاع از حــرم اهــل بیــت پرداختنــد کــه حتــی همیــن 
ــه  ــق ب ــی موف ــت ایران ــات اصال ــورت اثب ــط در ص ــم فق ــران ه ایثارگ
ــا  ــاب زیب ــی آورم در کت ــاد م ــه ی ــوق شــهروندی شــدند. ب  کســب حق
امیرخانــی  رضــا  کابلســتان«  »جانســتان  شــده  تحســین  و 

بــه دلیــل همیــن  افغانســتانی  خوانــدم کــه چگونــه نخبــگان 
مســایل، وقتــی تصمیــم بــه مهاجــرت می گیرنــد، بــه راحتــی 
حاشــیه  کشــورهای  از  یــا  می شــوند  پاکســتان  و  هنــد  راهــی 
خلیــج فــارس ســردرمی آورند و روســتاییان و بیــکاران آن دیــار 
پیــاده  پــای  بــا  افغانســتان  و  ایــران  مــرز  راه هــای مخــوف   از 
ــی  ــره ملت ــانند و چه ــران می رس ــهرهای ای ــه ش ــود را ب ــی خ و قاچاق
ــان  ــر ایرانی ــگ را از افغانســتان در نظ ــوش و بی ســواد و بی فرهن پاره پ
ــه در آن  ــم ک ــره ای اشــاره می کن ــه خاط ــا ب ــد. در اینج شــکل می دهن
کتــاب از قــول رییــس انجمــن ادبیــات فارســی شــهر هــرات نقل شــده 
بود. وی از سرشناســان و فرهیختگان افغانســتانی محســوب می شــود 

ــران دارد  ــه ای ــش ب ــم وطنان ــر ه ــد دیگ ــم مانن ــیاری ه ــه بس  و عاق
ــه  ــود ک ــه ب ــد. او گفت ــران محســوب می کن ــه ای و خــود را جــزو جامع
بــرای گرفتــن ویــزای درمانــی بــرای عمــل پروســتات بــه کنســولگری 
ایــران در هــرات مراجعــه می کنــد و بارهــا درخواســت می دهــد کــه بــه 
دلیــل عــدم صــدور ویــزا بــه ناچــار بــرای عمــل - کــه گویــا اورژانســی 
هــم بــوده - بــه قــول خــودش پول هایــش را می بــرد در هنــد خــرج 
می کنــد! از ایــن نمونه هــا بســیارند؛ همچــون شــیخ ســهیل کــه 
ــات  ــود و تحصی ــیعه می ش ــه ش ــت ک ــاری اس ــی تب ــی لبنان آرژانتین
حــوزوی را می گذرانــد و تاکنــون صدهــا مرکــز شــیعی را در آمریــکای 
جنوبــی تشــکیل داده و هــزاران نفــر را بــا مکتــب اهــل بیــت و اســام 

ــای  ــی در خیابان ه ــرت رانندگ ــا حس ــت؛ ام ــرده اس ــنا ک ــی آش انقاب
ــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم  ــه دل داد. الزم اســت در اینجــا ب تهــران را ب
ــاره  ــا تبلیغــات کاذب درب ــه ب کــه غــرب ســال های بســیاری اســت ک
زندگــی رویایــی در آن کشــورها، خــأ نخبگــی و نیــروی کار آمــد خــود 
 را بــا مهاجرپذیــری مرتفــع کــرده و در واقــع بــا اتــکا بــه ایــن نیروهــا
کشــورهای  خــود را ســاخته و آبــاد کــرده  اســت؛ بــه عنــوان مثــال در 
زمــان جنــگ جهانــی دوم ایــاالت متحــده بــا روانــه کــردن کشــتی های 
ــه  ــدام ب ــل ســوییس اق ــه ســواحل کشــورهای بی طــرف مث ــزرگ ب ب
جــذب هــزاران نفــر از نخبــگان فــراری از جنــگ کــرد و بــا ورود همیــن 
افــراد - نظیــر آلبــرت اینشــتاین، نابغــه فیزیــک یــا برتولــت برشــت 
نویســنده و تئوریســین نمایــش و فیلــم بودنــد - زمینه جهــش خود از 
یــک قــدرت منطقــه ای بــه یــک ابــر قــدرت جهانــی را فراهــم آورد. ایــن 
در حالــی اســت کــه در انتخابــات ســال آینــده ریاســت جمهــوری آلمان 
بــه عنــوان نژادگراتریــن کشــور هــای غربــی، یــک ایرانــی االصــل بــه 
عنــوان کاندیــدای ریاســت جمهــوری شــرکت خواهــد کــرد؛ امــا از ایــن 
ســو از یــاد خاطــره سیاســی مــردم ایــران نمــی رود کــه در انتخاباتــی 
کــه منجــر بــه ریاســت جمهــوری بنــی صــدر شــد، رقیــب اصلــی او کــه 
ــا افشــاگری ســتاد  ــود ب ــوری اســامی ب ــت حــزب جمه ــورد حمای  م
بنــی صــدر مبنی بــر اصالــت افغانســتانی از طــرف مــادری رد صاحیت 
 شــد و بنــی صــدر بــا رأیــی کــم در آن برهــه ســخت، رییس جمهور شــد 
ــا  ــامی ب ــران اس ــروز ای ــوق داد. ام ــقوط س ــگاه س ــا پرت ــور را ت و کش
رســالتی جهانــی کــه خانــه امیــد همــه مظلومــان عالــم اســت و بایــد تا 
افــق 1404 بــه بهتریــن کشــور اســامی بــدل شــده باشــد بــا معضــات 
ــه غــرب روبه روســت کــه  ــب ب ــگان عافیت طل ــرار نخب ــدآوری و ف فرزن
ــا رویکردهــای  ــه ب ــری، البت ــا بازنگــری در قوانیــن مهاجرپذی شــاید ب
فرهنگــی )زبــان ، مذهــب و دیــن( بتوانــد بــا بهره گیــری از تــوان همــه 
عاقه منــدان بــه ایــران اســامی و انقابــی، بــه اهــداف متعالــی خــود 

دســت یابــد.

ما خودی هستیم!

جستاری به موضوع مهاجرپذیری

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، شــهاب حســینی بــه تازگــی در 
جوانــی  مــن  کــرد:  بیــان  را  جالبــی  مســایل   گفت وگویــی 
و خامــی زیــاد کــردم و زیــاد حــرف گــوش نــدادم. اصطاحــا پســر 
پیغمبــر نیســتم و پــر از حفره هــای زیــاد و نقــاط ضعفــم، مثــل هــر 
انســان دیگــری. تابســتان دو ســال پیــش یــک ســکته قلبــی کــردم 

و مــرگ را در نزدیک تریــن حالتــش بــه خــودم 
ــه  احســاس کــردم. تســلیم شــدم و شــروع ب

خوانــدن اشــهدم کــردم. 
شــهاب ادامــه مــی دهــد: آنجــا بــود کــه 
ــت  ــد مالکی ــه قی ــی ک ــام چیزهای ــدم تم فهمی
خانــه ام مثــل  می گیــرد  خــودش   بــه 

پولــم  اعتبــارم،  بچــه ام،  کتابــم، همســرم، 
می شــود  بی اعتبــار  دارد،  لحظــه  آن   در 
ــان از  ــه دارم در آن زم ــتم ک ــن هس ــن م و ای

ــواده ام  ــرای خان ــدرم ب ــام آنچــه از پ ــی شــوم. از تم ــاده م ــار پی قط
پــدرم  کتاب هــای  فقــط  گفتــم  خانــواده  بــه  بــود،   مانــده 
ــه چــه  ــده و ب ــم چــه خوان را می خواهــم؛ چــون مــی خواســتم بدان

چیــزی فکــر کــرده.

چرا جایزه ات را در کن به امام زمان)عج( تقدیم نکردی؟
شــهاب حســینی در پاســخ بــه اینکــه چــرا در جشــنواره کــن 
ــه امــام زمان)عــج( تقدیــم نکــرده و در تهــران ایــن  جایــزه اش را ب
ــی  ــه خاطــر شــرایط و موقعیت ــی دارد: آنجــا ب ــان م ــرده، بی کار را ک
کــه در آن قــرار گرفتیــم، فرامــوش کردیــم شــب اختتامیــه همزمــان 
ــا از  ــه م ــی ک ــا نیمــه شــعبان اســت؛ در حال ب
کودکــی همیشــه از نیمــه شــعبان خاطــره 
 خوشــی در ذهــن داریــم؛ همیشــه شــربت 
ــی  ــد و همــه جــا را چراغان و شــیرینی می دادن
مــی کردنــد، قــرار عروســی را می گذاشــتند و ...

انتقاد از مترجمان فرانسوی
ــه  ــات روزنام ــاد از ادبی ــا انتق ــر ب ــن بازیگ  ای
فیــگارو در نحــوه انعــکاس خبــر تقدیــم جایــزه 
از ســوی وی بــه امــام زمان)عــج( اظهــار 
مــی دارد: تعجــب مــی کنــم روزنامــه فیــگارو کــه می دانــد در بخشــی 
ــه بازگشــت مســیح وجــود دارد، می نویســد  ــاوری ب از مســیحیت ب
ــا  ــم کــرد. آی ــه امــام مخفــی تقدی ــزه اش را ب شــهاب حســینی جای

ــن اســت؟ ــان فرانســه همی ــوان مترجم ت

شهاب حسینی: 
آیا توان مترجمان فرانسه همین است؟

بــه پــاس یــک عمــر فعالیــت  بــه گــزارش کیمیــای وطــن، 
فیلــم  صــد  حــدود  در  بــازی  و  هاشــم پور  جمشــید  هنــری 
داشــته را  اول  نقــش  آن هــا  از  نیمــی  از  بیــش  در   کــه 

ــظ دســتاورد  ــس حاف ــش، تندی ــاوت و جذاب ــای متف ــرای بازی ه و ب
هنــری شــانزدهمین جشــن حافــظ بــه ایــن بازیگــر قدیمــی ســینما 

متولــد  هاشــم پور  جمشــید  می شــود.  اهــدا 
نــام هنــری  بــا  فروردین مــاه 1323 در تهــران 
ــصت  ــه ش ــتاره ده ــن س ــا مهم تری ــید آری جمش
ســینمای ایــران و تنهــا بازیگر پرکار و صاحب ســبک 
کارش اســت.  ایــران  اکشــن  ســینمای   در 

 را قبــل از انقــاب در دهــه چهــل بــا بــازی در فیلــم 
»جهنــم ســفید« ســاموئل خاچیکیــان شــروع 
کــرد. پیــش از انقــاب نزدیــک بــه ده فیلــم 
ــت  ــه می توانس ــی ک ــت زمان ــا درس ــرد؛ ام ــازی ک ب

ــداد  ــازمان ام ــک س ــت و در ی ــاره گرف ــود، کن ــا ش ــش اول فیلم ه نق
ــعود  ــز« مس ــط قرم ــا »خ ــال 1360 ب ــد. س ــتخدام ش ــات اس و نج
 کیمیایــی بــه ســینما برگشــت. بــه دلیــل انجــام ورزش هــای کونگ فــو 
و فول کنتاکــت بــدن ورزیــده ای داشــت و همیــن باعــث شــد 

ــمایل  ــود. ش ــن ش ــای اکش ــتاره اول فیلم ه ــاب، س ــد از انق ــا بع ت
جمشــید هاشــم پور در فیلم هایــی چــون »تــاراج«، »عقاب هــا« و 
ــخ  ــای تاری ــن فیلم ه ــزو پرمخاطب تری ــه ج ــه هم ــگا« ک »کانی مان
ــد  ــی ش ــرای قهرمان ــادی ب ــه نم ــل ب ــتند، تبدی ــران هس ــینمای ای س
ــت هاشــم پور،  ــود. محبوبی ــی ب ــران خال ــش در ســینمای ای ــه جای ک
به ویــژه در شهرســتان ها چشــمگیر بــود. هــر وقــت 
ــف  ــه شــهرهای مختل ــش ب ــران فیلم های ــرای اک ب
ــتقبال او  ــه اس ــه ب ــتاقانی ک ــل مش ــت، خی می رف
دهــه  اوایــل  از  بــود.  حیرت انگیــز  می آمدنــد، 
ــای اکشــن مســیر  ــم شــدن فیلم ه ــا ک هشــتاد ب
بــازی هاشــم پور هــم کمــی تغییــر کــرد و در 
متفاوت تــر  فیلم هــای  در  کوتاه تــر  نقش هــای 
ظاهــر شــد. هاشــم پور پنج بــار نامــزد دریافــت 
ــم فجــر شــده و  ــن از جشــنواره فیل ســیمرغ بلوری
ــری  ــافر ری« داوود میرباق ــم »مس ــازی در فیل ــرای ب ــم ب ــار ه یک ب
برنــده تندیــس حافــظ شــد. آخریــن کارش بــازی در مجموعــه 
 پرطرفــدار »شــهرزاد« بــود؛ در ایــن مجموعــه بــرای اولین بــار هاشــم پور 

را در مدیومی به جز سینما دیدیم.

 اهدای تندیس حافظ یک عمر فعالیت هنری
 به جمشید هاشم پور

ــد: اگــر از مــن بپرســید  - شــهاب حســینی می گوی
تراژیک تریــن قســمت »شــهرزاد« کــدام اســت 
ــهرزاد«  ــاق »ش ــه ط ــه ب ــردم ک ــب م ــاف اغل برخ
ــردم  ــه م ــود ک ــا ب ــم آنج ــد می گوی ــاره می کنن اش
ــاد  ــر فری ــدق و عص ــر مص ــد درود ب ــح می گفتن صب

ــدق. ــر مص ــرگ ب ــد م می زدن
ــود  ــتاگرام خ ــه اینس ــی در صفح ــم امیرجال - مری
ــر  ــوع التصوی ــه ممن ــه خــدا ن نوشــت: »دوســتان! ب
ــده  ــا ش ــزان کاره ــکار؛ عزی ــوع ال ــه ممن ــتم و ن هس
ــکار  ــن بی ــل م ــا مث ــرون. خیلی ه ــا بهت ــال از م م
هســتن. ایــن مســئله رو بارهــا و بارهــا بــه مســئوالن 
ــو  ــته. من ــده ای نداش ــی فای ــردم، ول ــزد ک ــم گوش ه

ــید.« ببخش
 - همزمــان بــا آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان

ــی از اســتودیوهای برنامه ســازی  رییــس رســانه مل
و پخــش شــبکه های یــک، ســه، پنــج و HD تهــران 

بازدیــد کــرد.
- »عصــر یخبنــدان: دوره برخــورد« جدیدتریــن 
فیلــم از مجموعــه انیمیشــن های »عصــر یخبنــدان« 
ــی فاکــس  محصــول اســتودیو بلواســکای در کمپان
قــرن بیســتم اســت کــه پیــش از ایــن از 22 جــوالی 
ــاز  ــمالی آغ ــکای ش ــه آمری ــود را در گیش ــران خ اک
ــی  ــم بین الملل ــده و مه ــازار عم ــن ب ــرد و در چندی ک

ــرده رفــت. ــه روی پ ب
ایــن  - حســین محــب اهــری کــه متاســفانه 
 روزهــا دوبــاره بیمــاری ســرطان بــه ســراغش آمــده

ــرایط  ــش، ش ــاه پی ــک م ــدود ی ــت: ح ــراز داش اب
جســمانی ام از حالــت طبیعــی خــارج شــد و دوبــاره 
نشــانه هایی از بیمــاری را  در وجــودم احســاس 
کــردم و 10 روز پیــش از عوامــل ســریال »علــی 
 البــدل« اجــازه گرفتــم تــا بــه پزشــک مراجعــه

 کنم. 
بعــد از انجــام آزمایش هــای مختلــف و اســکن 
هــای گوناگــون دکتــر معالجــم بــه مــن گفــت: دیگــر 
کاری از دســت مــن برنمی آیــد و مــن را بــرای پیونــد 
مغــز اســتخوان به بیمارســتان شــریعتی فرســتاد. در 
نهایــت قــرار اســت درخصــوص وضعیتــم کمیســیون 
پزشــکی انجــام شــود تــا نتیجــه نهایــی اعــام شــود. 
برنامــه  روزهــا  ایــن  کــه  جــوان  رامبــد   -
پرطرفــدار خندوانــه را روی آنتــن شــبکه نســیم 
مهــم  موضوعــات  طــرح  بــا  ویدیویــی  در  دارد، 
 ســامتی از جملــه اهــدای عضــو، تغذیــه ســالم
 بیماری هــای واگیــردار، ایــدز، خدمــات پزشــکی

پرهیــز از مصــرف دخانیــات، حفــظ ســامت روانــی 
و ... مــردم را بــه ســاخت فیلــم و شــرکت در بخــش 
ــرده  ــویق ک ــامت تش ــم س ــنواره فیل ــی جش مردم

اســت.

افزایش 2.5 برابری تعداد مخاطبان 
سینما نسبت به 4 ماه اول سال گذشته

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، غامرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای 
صنفــی نمایــش دربــاره طــرح ویــژه اکــران مــاه مبــارک رمضــان 
افــزود: در ایــن روزهــا بــه علــت پخــش تیــزر فیلم هــای 
ســینمایی از تلویزیــون شــاهد اســتقبال بیشــتر مخاطبــان 
ــه شــدن  ــن اضاف ــر ای ــزون ب ــن طــرح هســتیم. اف ســینما از ای
ــان  ــران مخاطب ــه اک ــه چرخ ــاس« ب ــوال« و»زاپ فیلم های»دراک
ــا  ــی می شــود ت ــرد و پیش بین ــه ســینما جــذب ک بیشــتری را ب
ــن اســتقبال بیشــتر شــود. ــد فطــر ای ــاه رمضــان و عی ــان م پای

ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــینما نس ــان س ــار مخاطب ــاره آم وی درب
گفــت: طبــق آمــار اعــام شــده تعــداد مخاطبــان ســینما نســبت 
ــی  ــت. فرج ــده اس ــر ش ــته 2.5 براب ــال گذش ــاه اول س ــه 4 م ب
دربــاره اخبــار منتشــر شــده مبنــی بــر تخلــف بعضــی از ســینماها 
در طــرح وی ــژه اکــرام مــاه مبــارک رمضــان افــزود: طبــق 
ــی  ــات شــورای صنف ــه تخلف بررســی های انجــام شــده در کمیت
نمایــش، شــاهد تخلفــات کمــی در ســینماها بــوده ایــم؛ بــا ایــن 
ــی صــورت  ــا آن برخــورد قانون ــده شــود ب حــال اگــر تخلفــی دی

می گیــرد.

برگزاری کارگاه های »سنگ، کاغذ، قیچی« 
در جزیره بازی

ــژه کــودکان  کارگاه هــای آموزشــی »ســنگ، کاغــذ، قیچــی« وی
و نوجوانــان ازســوی جزیــره بــازی از هفتــه ســوم تیرمــاه 
برگــزار مــی شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان جزیــره بــازی بــه عنــوان 
یکــی از مراکــز تفریحــی وابســته بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــی  ــای آموزش ــال برنامه ه ــتان امس ــان، تابس ــهرداری اصفه ش
ــان در نظــر  ــرای کــودکان و نوجوان ــازی ب ــب ب خاصــی را در قال
ــزاری  ــا برگ ــال ب ــتان امس ــازی، تابس ــره ب ــت. جزی ــه اس گرفت
 15 کارگاه آموزشــی بــه همــراه اســتفاده از زمیــن ماســه 
ــان  ــال، میزب ــا 12 س ــنی 3 ت ــروه س ــژه گ ــا وی در بعدازظهره
عمــوم شــهروندان بــه همــراه فرزندانشــان خواهــد بــود. 
ســازه های خــاق تخم مــرغ و ماکارونــی و همچنیــن کارگاه 
ــامل 10  ــیمی  )ش ــک و ش ــب فیزی ــک در قال ــگر کوچ آزمایش
ــژه  ــازی وی ــره ب ــای جزی ــن کارگاه ه ــه عناوی ــش( از جمل آزمای
گــروه ســنی زیــر 7 ســال اســت. ســازه خــاق، حــوض نقاشــی 
ــا  ــرای خانواده ه ــی ب ــیر نقاش ــا، تفس ــب رنگ ه ــامل ترکی  ش
 و بــازی بچه هــا بــا رنگ هــا، ســفال دســتی و ســفال بــا چــرخ
شــاهنامه خوانی بــرای رده ســنی 5 تــا 7 ســال و 8 تــا 12 
ــال و...  ــا 7 س ــودکان 6 ت ــژه ک ــاورزی وی ــال، آواورزی، الفب  س
شــروع  اســت.  تابســتانی  کارگاه هــای  عناویــن  دیگــر  از 
کاس هــای آموزشــی »ســنگ، کاغــذ، قیچــی« از هفتــه ســوم 
تیرمــاه در روزهــای زوج و فــرد طبــق جــدول زمان بنــدی شــده 
ــرای  ــدان ب ــود. عاقه من ــزار می ش ــازی برگ ــره ب ــوی جزی از س
کســب اطــاع از برنامه هــای جزیــره بــازی می تواننــد بــا 

شــماره 36619040 تمــاس بگیرنــد.

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغیه : 9510103653501976 شماره پرونده : 9509983653500208 
 -1 آقای  1395/04/08به   : تنظیم  تاریخ   950216  : شعبه  بایگانی  شماره 
فرزند  رمزی  جان  مریم  خانم   -2 علیمردان  فرزند  علیمردانی  عبدالعلی 
حسین 3- جمشید یادگار پور فرزند عباس 4- زهرا یادگار پور فرزند عباس 
5- شهناز یادگار پور فرزند عباس 6- شهین یادگار پور فرزند عباس  7- مهین 
یادگار پور فرزند عباس 8- مهوش یادگار پور فرزند عباس 9- نسرین یادگار 
پور  یادگار  شها   -11 عباس  فرزند  پور  یادگار  نرگس   -10 عباس  فرزند  پور 
نادری فرزند نجفقلی دادخواستی  پروین  این که خانم  به  نظر  فرزند عباس 
جان  مریم  خانم    -2 علیمردان  فرزند  علیمردانی  عبدالعلی   -1 طرفیت  به 
رمزی فرزند حسین 3- جمشید یادگار پور فرزند عباس 4- زهرا یادگار پور 
فرزند  پور  یادگار  فرزند عباس 6- شهین  پور  یادگار  فرزند عباس 5- شهناز 
عباس  7- مهین یادگار پور فرزند عباس 8- مهوش یادگار پور فرزند عباس 
 -11 پور فرزند عباس  یادگار  10- نرگس  پور فرزند عباس  یادگار  9- نسرین 
مبنی  شایسته  حکم  و  صدر  تقاضای  بر  مبنی  عباس  فرزند  پور  یادگار  شها 
شرکت  در  واقع  مسکونی  منزل  باب  یک  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  بر 
فرعیبخش   4 از  12/17 جدا شده  ثبتی  به شماره   7 گاز – کوچه شقایق پ 
9 ثبتی اصفهان به انضمام هزینه دادرسی  را نموده که پرونده طی شماره – 
950216ح 3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خواندگان را مجهول 
 11 به وقت رسیدگی 95/7/4 – ساعت  مقید  پرونده  و  نموده  اعام  المکان 
د. م  آ.   . ماده 73 ق  اجرای  راستای  در  دادگاه  این  لذا  باشد  -  صبح می 
رسیدگی  وقت  حلول  از  پیش  خواندگان  تا  آگهی  را  فوق  مراتب  بدینوسیله 
با  خود  نشانی  اعام  ضمن  مراجعه  دادگاه  این  به  شناسایی  ارایه کارت  با 
مطلع  خواهان  دادخواست  مفاد  از  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  وصول 
منزله  به  آگهی  این   . رسانند  بهم  فوق حضور  یاد شده  رسیدگی  در جلسه  و 
نامبردگان  حضور  عدم  و  می گردد  تلقی  خواندگان  به  رسیدگی  وقت  اباغ 
حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  م   /208  : شماره  نیست.  رسیدگی  از  مانع 
 شعبه سوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – اکبر

توکلی 
مفاد آراء 

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

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

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000308 مورخ 1395/03/31 آقای 
از  صادره   1282849301 6798 کدملی  شناسنامه  شماره  به  مقضی   محمد 
اصفهان فرزند شیرزاد   بر ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه 
باقی   4960 پاک شماره  از  مفروزی  مترمربع  به مساحت  18/58   اعیانی 
مانده – اصلی واقع دار بخش 3 ثبت اصفهان از طرف وراث احمد احمدزاده 

به صورت قولنامه عادی واگذار گردیده است.
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  ت  صور  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/13 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/4/28 

شماره : 9589/ م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
آگهی ابالغ

 9409983621700348  : پرونده  شماره   9510113621700270 نامه:  شماره 
بدینوسیله به   1395  /03/29 : تاریخ تنظیم  بایگانی شعبه: 940363  شماره 
به  نرساندن کاال  اتهام  به  المکان  مجهول  فعا   – فرزند  غیاثوند  داود  اقای 
مقصد توسط راننده ای که مسئول حمل کاال می باشد موضوع شکایت آقای 
اصغر مسجدی ارانی فرزند نعمت اله اباغ می گردد در اجرای ماده 174 آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری ظرف یک ماه از انتشار 
آگهی جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کاسه فوق در شعبه بازپرسی 
اران و بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور  انقاب  دادسرای عمومی و 
 : قانونی خواهد شد. شماره  اتخاذ تصمیم  اتمام مهلت مقرر موجب  از  پس 
بیدگل  و  آران  انقاب  و  عمومی  دادسرای  بازپرس  الف  م   /5/22/95/206

سجاد عسگری
آگهی ابالغ نسخه دادخواست و ضمائم دادخواست تجدید نظر 

 9409983720301281  : پرونده  شماره   9510113720300671  : نامه  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 941281 تاریخ تنظیم : 1395/04/06 نسبت به دادنامه 
شماره 283 مورخ 95/02/26 شعبه دوم دادگاه حقوقی گلپایگان تجدید نظر 
: کمال سامی  ابوطالب تجدید نظر خوانده  : حمید رضا سامی فرزند  خواه 
دادنامه شماره 283 مورخ 95/02/26   : نظر خواسته  ابوطالب تجدید  فرزند 
شعبه دوم دادگاه حقوقی گلپایگان نظر به اینکه بواسطه مجهول المکان بودن 
تجدید نظر خوانده اباغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت تبادل لوایح 
میسور نبوده لذا در راستای اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک مرتبه در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا تجدید نظر خوانده 
ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر این دادگاه نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل و چنانچه مطلبی دارد کتبا به این دادگاه 
اعام نمایند در غیر اینصورت وفی مقررات اقدام میگردد. شماره : 159/م الف 

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی گلپایگان – مجید حبیب زاده 
اخطار اجرائی

2- محسن  زینب کبیری   -1 نام خانوادگی:  و  نام  علیه:  مشخصات محکوم 
المکان مشخصات محکوم  دو مجهول  هر  اقامت:  نشانی محل  تیرانی  عرب 
له: نام: صندوق مهر امام رضا )ع( به نمایندگی مهدی خلجی  نشانی محل 
اقامت: اصفهان،  خ هشت بهشت غربی ، حدفاصل چهارراه ملک و خیابان 

گلزار نبش کوچه 26 
محکوم به:

اختاف  حل  11شورای  حوزه  تاریخ93/11/19   194 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به: نحو تضامنی : 
پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه قانونی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/9/24 لغایت 
تاریخ وصول که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . 
اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 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 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:9970/  اگر مالی  قسمت اجرا تسلیم کند و 
شهرستان  اختاف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   11 شعبه  دفتر  الف   م 

اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1- خداداد بیاضی  2- مهدی 
عرب  نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: 
صندوق مهر امام رضا )ع( به نمایندگی مهدی خلجی با وکالت مهنوش حبیبه 
روبروی   ، غربی  نیکبخت  شهید  خ  اصفهان،   اقامت:  محل  نشانی  ذبیهی   

دادگستری ماکان 5 طبقه سوم واحد 35 
محکوم به:

اختاف  حل  11شورای  حوزه  تاریخ92/11/30   2063 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه  محکوم است به : نحو تضامنی : 
به پرداخت مبلغ 34/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 160/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/9/24 لغایت زمان  وصول که در 

حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . 
اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 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 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:9971/ م 

الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

نام و نام خانوادگی: 1- عبدالعلی رحمانی قورتانی    مشخصات محکوم علیه: 
2- مهدی زینعلی ورزنه 3- علیرضا رحمتی طورتانی   نشانی محل اقامت: 
همگی  مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: صندوق مهر امام رضا )ع( 
محل  نشانی  ذبیهی    حبیبه  مهرنوش  وکالت  با  خلجی  مهدی  نمایندگی  به 
ساختمان  دادگستری  روبروی   ، غربی  نیکبخت  شهید  خ  اصفهان،   اقامت: 

ماکان 5 طبقه سوم واحد 35 
محکوم به:

تاریخ93/12/5 حوزه 5شورای  به موجب رای شماره 2016 مورخ 93/12/5  
حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به: 
ریال   150/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت 
بابت هزینه های دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه و همچنین حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له همچنین نیم عشر در حق اجرای 

احکام شورا . 
اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 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 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:9993/ 
م الف دفتر شعبه 5مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمود نام خانوادگی : نصر نام پدر :  نصر هللا 
نشانی محل اقامت:  مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد کریم 
نام خانوادگی : خان زاده نام پدر: حسین    نشانی محل اقامت: اصفهان،  خ 

میرزا طاهر کوچه شهید بهشتی کوچه بنفشه ساختمان رامیا واحد 9
محکوم به:

اختاف  حل  شورای  نهم  حوزه  تاریخ95/1/30   172 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور   : به  است  محکوم  علیه  محکوم 
 53 675ل  انتظامی  شماره  به  ام  وی  ام  خودرو  دستگاه  یک  رسمی  سند 
ایران 13 به نام خواهان و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ ششصد هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له 
 . اختاف  حل  شورای  احکام  اجرای  حق  در  اجرا  حق  عشر  نیم  همچنین  و 
ماده 34 قانون   اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 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 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:9996/ 
شهرستان اختاف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   9 شعبه  دفتر  الف   م 

 اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351400181 شماره پرونده: 9409980351400252
مشخصات   1395/04/03 تنظیم:  940289تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
پدر: خسرو    نام  منفرد  دادگر   : خانوادگی  نام  :علی   نام   1 ردیف  له  محکوم 
نشانی: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر - خمینی شهر - خ سلمان 
ردیف  علیه  محکوم  مشخصات   40 پ  بازار  یکشنبه  ک  نبش   – فارسی 
خانه  ابتدای   – اصفهان  نشانی:  مقصودی    : خانوادگی  نام  سعید   نام:   -1
اصفهان – اشپزخانه خان بابا ک . پ 8419146991  محکوم به: بسمه تعالی 
دادنامه غیابی  به شماره  و شماره  اجرای حکم مربوطه  بموجب در خواست 
مربوطه 9409970351401879  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
350/000/000 ریال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
93/12/2 لغایت وصول و مبلغ 10/810/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
در حق  دولتی  عشر  نیم  بابت  ریال   17/500/000 مبلغ  پرداخت  و  له  محکوم 
صندوق دولت . رای صادره غیابی است./.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
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 
و کلیه  مذکور  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  از طرح دعوای  قبل  یک سال  
قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از 
اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه 
هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( شود.  می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف 
روز  مهلت سی  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت 
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( شماره: 10068/ م الف  مدیر دفتر دادگاه 
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خبرخوشفوتبالیبرایاصفهانیها
تکمیــل  از  اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
داد. محمــد  مردادمــاه خبــر  در  نقــش جهــان  ورزشــگاه 
نقــش   ورزشــگاه  افتتــاح  درخصــوص  سلطان حســینی 
جهــان اظهــار کــرد: پیمانــکار 15 مردادمــاه را بــه عنــوان 
ــه  ــت ک ــرده  اس ــام ک ــان اع ــش  جه ــگاه نق ــان کار ورزش پای
ــود.   ــاح می  ش ــخ افتت ــن تاری ــگاه در ای ــن ورزش ــت ای  در نهای
ــه  ــر ورزش ب ــفر وزی ــه در س ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
اصفهــان، گــودرزی خردادمــاه را بــه عنــوان زمــان تکمیــل ایــن 
ورزشــگاه اعــام کــرد، گفــت: بروید از خودشــان بپرســید. درباره 
ــع مالــی هســتیم.   افتتــاح ایــن ورزشــگاه بیشــتر پیگیــر مناب
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان افــزود: البتــه طبقه 
ــر  ــدا اگ ــود و بع ــب نمی  ش ــی نص ــگاه صندل ــن ورزش دوم ای
خواســتیم صندلــی نصــب کنیــم، تنهــا یــک هفتــه نیــاز اســت 

ــود. ــب ش ــه دوم نص ــای طبق ــا صندلی  ه ت

امیدابراهیمیبااستقاللتمدیدکرد
ــد. ــی ش ــم ماندن ــن تی ــتقال در ای ــوش اس ــک ملی پ  هافب

از  اســتقال کــه  ملی پــوش  هافبــک  ابراهیمــی،  امیــد   
قطــر پیشــنهاد جــدی داشــت بــا اســتقال بــه توافــق 
تمدیــد کــرد. تیــم  ایــن  بــا  را  خــود  قــرارداد  و   رســید 

 بــه ایــن ترتیــب امیــد ابراهیمــی فصــل آینــده را نیــز در تیــم 
علیرضــا منصوریــان تــوپ خواهــد زد.

AFC،سعودیهارانقرهداغکرد
فدراســیون فوتبــال عربســتان بــه دلیــل اعطــای مجــوز غیرقانونــی 
ــان آســیا از  ــرای شــرکت در لیــگ قهرمان ــه دو باشــگاه خــود ب ب
ســوی AFC جریمــه شــد. همچنیــن باشــگاه االتحــاد هــم 
ــپاهان ــر س ــدار براب ــن در دی ــه زمی ــر در ورود ب ــل تاخی ــه دلی  ب

جریمــه مالــی و طــی یــک بــازی از حضــور هــوادار محــروم شــد. 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا تصمیــم گرفــت کــه فدراســیون فوتبال 
عربســتان را بــه دلیــل اعطــای مجــوز غیرقانونــی بــه دو باشــگاه 
األهلــی و النصــر بــرای حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا در فصــل 
جــاری، 150 هــزار دالر جریمــه کنــد. در بیانیــه کنفدراســیون فوتبال 
ــات  ــتانی، التزام ــگاه عربس ــن دو باش ــه ای ــت ک ــده اس ــیا آم آس
مالــی خــود را دیــر پرداخــت کرده انــد و بــه همیــن دلیــل نبایــد 
فدراســیون فوتبــال عربســتان اجــازه شــرکت را بــه آن هــا مــی داد. 
ــه دلیــل تاخیــر  AFC همچنیــن باشــگاه االتحــاد عربســتان را ب
ورود بــه زمیــن بــازی در دیــدار برابــر ســپاهان، 1500 دالر جریمــه 
کــرد. همچنیــن دیــدار نخســت خانگــی ایــن تیــم در فصــل بعــد 
بــدون تماشــاگر برگــزار خواهــد شــد. کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
 تهدیــد کــرده اســت کــه اگــر االتحــاد دوبــاره ایــن کار را تکــرار کنــد

دو بازی از حضور تماشاگر محروم می شود.

ستارهرئالمادریدلباساحرام
برتنکرد

ــه  ــری را در صفح ــد تصوی ــال مادری ــال رئ ــم فوتب ــم تی مهاج
اجتماعــی خــود منتشــر کــرد کــه نشــان می دهــد بــرای زیــارت 
ــت.  ــده اس ــی ش ــرزمین وح ــه س ــفر ب ــی س ــدا راه ــه خ خان
کریــم بنزمــا، ســتاره مســلمان و فرانســوی رئــال بــا ایــن خبــر 
هــواداران مســلمان خــود در سراســر جهــان را خوشــحال کــرد.

آسیبدیدگییوسینبولت
درآستانهالمپیک

ــی  ــر آمادگ ــال 100 مت ــابقه فین ــش از مس ــت پی ــین بول یوس
ــد  ــترینگ ش ــیب دیدگی  همس ــار آس ــکا دچ ــک جامائی  المپی
البتــه  کــرد.  کناره گیــری  فینــال  ایــن  از  اجبــار  بــه  و 
ــه او  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــت ب ــین بول ــیب دیدگی  یوس آس
ــد دارد  ــان قص ــد. او همچن ــرکت  نمی کن ــو ش ــک ری در  المپی
ــر  ــر، 200 مت ــک و در 100 مت ــت تری ــک ه ــن  المپی ــه در ای  ک
و 4 در 7 متــر مقــام کســب کنــد. مدیــر برنامــه یوســین بولــت 
ــال  ــد در فین ــت نمی توان ــت: بول ــرد و گف ــد ک ــر را تایی ــن خب ای
ــورددار  ــت رک ــکی دارد. بول ــکل پزش ــرا  مش ــد؛ زی ــرکت کن ش

المپیــک اســت.

مهاجمیوونتوسدرراهپرسپولیس
باشــگاه پرســپولیس ایــن روزهــا در صــدد جــذب یــک مهاجــم 
اســت تــا بتوانــد جــای خالــی مهــدی طارمــی را در خــط حملــه 
پــر کنــد. در همیــن راســتا »میشــل پائولوچــی«، مهاجــم ســی 
ســاله ایتالیایــی بــه باشــگاه پرســپولیس معرفی شــده اســت و 
در صــورت صاحدیــد برانکــو ایوانکویــچ  بــه جمــع سرخ پوشــان 

اضافــه خواهــد شــد. 
ــی  ــول رومان ــم پترول ــته در تی ــل گذش ــه فص ــم ک ــن مهاج ای
عضویــت داشــت، ســابقه بــازی در تیم هــای یوونتــوس، 
ــا  ــا و التانی ــزه، کاتانی ــا، ســیه نا، اودین ــو، آتاالنت آســکولی، پالرم
را در کارنامــه دارد. پائولوچــی همچنیــن ســابقه حضــور در 

تیم هــای رده هــای ملــی ایتالیــا را دارد.

عزتاللهیدرآستانههدایتملوان
ــی  ــاد پورغام ــا فره ــا ب ــق نرســیدن ملوانی ه ــه تواف ــس از ب پ
ــوان  ــه عن ــادر عــزت اللهــی ب ــم، ن ــن تی ــرای ســرمربیگری ای ب
مهم تریــن گزینــه ایــن باشــگاه مطــرح شــده اســت. ملوانی هــا 
ایــن روزهــا کــه یکــی از پرخبرتریــن تیم هــای حاضــر در فوتبــال 
ایــران هســتند، آن هــا کــه در کــش و قــوس حضــور در لیــگ 
ــرمربی  ــال حاضــر س ــتند، در ح ــگ دســته اول هس ــر و لی برت
بــاالی ســر تیــم خــود نمــی بیننــد؛ پــس از آنکــه مدیــران ایــن 
ــی  ــاد پورغام ــتند، فره ــدزاده را خواس ــد احم ــذر محم ــم ع  تی
را بــه عنــوان اولیــن گزینــه خــود بــرای ســرمربیگری ایــن تیــم 
مطــرح کردنــد؛ امــا پــس از آنکــه بــه عنــوان پیــروز در مزایــده 
نفتی هــا توفیقــی نیافتنــد و لیــگ برتــری شدنشــان غیرممکــن 
ــا ایــن روزهــا  ــد ت شــد، پورغامــی را نیــز از دســت رفتــه دیدن

بــدون ســرمربی بــه تمریــن بپردازنــد.

ــتان  ــال اس ــواده والیب ــای خان ــر اعض ــار دیگ   ب
سرویس ورزشی

 اصغر قلندری
اصفهــان دور هــم جمــع شــدند. البتــه این بــار 
 ضیافــت افطــاری مســبب ایــن اقــدام پربهــا شــد تــا پیشکســوتان

ــه، خاطــرات  ــاری از تجرب ــا کوله ب ــروزی ب ــرگان و جوان هــای دی خب
شــیرین و بــه یادماندنــی دهه هــای 50 و 60 را بــه مناســبت 
ــک  ــماره ی ــگاه ش ــای باش ــاغ دلگش ــدر در ب ــی ق ــت لیال گرامیداش
شــهرداری اصفهــان تداعــی کننــد و دربــاره ایــن رشــته تــازه المپیکی 
ــم  ــای مه ــی ازویژگی ه ــد. یک ــی بپردازن ــث و بررس ــه بح ــده ب ش
ــرای  ــاص ب ــان از روی اخ ــه انس ــت ک ــن اس ــروزی ای ــی ام زندگ
دیگــران مفیــد و مؤثــر واقــع شــود. بدیــن معنــا کــه قبــل از هــر چیز 
ــه ــی خیرخواهان ــاک و نیت ــتی پ ــا سرش ــی ب ــد مردم ــانی باش  انس

از ظرفیــت  بهره منــدی  بــا  تــا  بــا حقیقــت   مخلــص و آشــنا 
و توانایی هــای بالقــوه خــود درخدمــت دیگــران باشــد و در یــک کام 
افــراد جامعــه او را انســانی خــوب و دوست داشــتنی بداننــد کــه بــا 
قبــول مســئولیت ســنگین اوقــات فراغــت خــود را صــرف خدمــت 
بــه جوانــان جامعــه می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل در همــه جــا از او بــه 
 نیکــی یــاد می شــود. یادمــان باشــد کــه خــوب بــودن، حــال 
و هــوای خــاص خــود را دارد و بســیار زیباســت کــه در انســان تجلــی 
خــوب  فضیلت هــای  همــه  تــا  می شــود  پدیــدار  و   می کنــد 
ــار آن   ــی« در سایه س ــوا و فروتن ــاص« »تق ــر »اخ ــی نظی و متعال
شــکل بگیــرد کــه بــه واقــع ثــروت و گنجینــه ای اســت بــس بــزرگ 

برای او.
عرصهورزش

 تیمــور باجــول، رییــس و غامحســین هژبرپــور، دبیر هیئــت والیبال 

اســتان اصفهــان از جملــه انســان هایی هســتند کــه بــا قلبــی پــر از 
ــده  ــه آین ــد ب ــی پرنشــاط و نگاهــی سرشــار از امی ــا ذهن عشــق و ب
نوبــاوگان نوجوانــان و جوانــان عاقه منــد بــه والیبــال، قــدم در میدان 
خدمــت نهاده انــد و عاشــقانه در جهــت رشــد و شــکوفایی این رشــته 
ــاوه ــد. ع ــی گام برمی دارن ــگاهی و المپیک ــرک دانش ــا و پرتح  زیب

ــوال  ــال و اح ــزان، از ح ــن عزی ــه ای ــت ب ــار خدم ــه در کن ــر اینک ب
پیشکســوتان فرهیختــه والیبــال دیــار نصــف جهــان کــه روزگارانــی 
ــران می ســاییدند  ــال ای ــر آســمان پرســتاره والیب پیشــانی افتخــار ب
ــا  ــد ب ــعی دارن ــف س ــای مختل ــه بهانه ه ــد و ب ــل نمی مانن ــز غاف نی

گردهمایی هــای گوناگــون عــاوه بــر تــازه کــردن دیدارهــا، بــا توجــه 
 بــه پتانســیل زیــادی که اصفهــان در ورزش بــه ویژه والیبال داراســت 
ــای  ــترش، ارتق ــط و گس ــا در راه بس ــه آن ه ــای عالمان از رهنموده
ــوری  ــتانی و کش ــابقات اس ــزاری مس ــوه برگ ــی و نح ــطح کیف س

شــوند. بهره منــد 
 ایــن بــار برپایــی ضیافــت افطــاری ایــن فرصــت خــوب را فراهــم 
ــان ــال اصفه ــاق پیشکســوتان والیب ــه اتف ــب ب ــا بیشــتر قری ــرد ت  ک

اعــم از خانم هــا وآقایــان در ایــن گردهمایــی حضــور پیــدا کننــد و از 
حــال و هــوای هــم باخبــر شــوند.

حضورپیشکسوتان
ماشــینی زندگــی  غوغــای  از  دور  بــه  کــه  شــد   این گونــه 
متفــاوت کامــا  ظاهــری  بــا  کارگاهــی  محیــط  از  خــارج   و 
 امــا بــا قلبــی سرشــار از شــور و شــوق زندگــی در محیطــی

آرام و جــوی ســالم، شــبی خاطره انگیــز رقــم خــورد و از همــه بهتــر 
تداعــی حــس قشــنگی بــود کــه پیشکســوتان والیبــال را بــه ســال ها 
ــد  ــدری مانن ــاک و اســاتید گرانق ــرد. حضــور چهره هــای تابن ــل ب قب
ــم، شــها صفــوی، گیتــی روان بخــش ــول منتظــر القائ  خانم هــا: بت
 شــها شمســی پور، آذر محبوبــی، اکــرم ابــن یمیــن، فریــده بیجــاری

زهــره  نکوفــر،  مــژگان  قویــدل،  ناهیــد  توانگریــان،  پروانــه 
 کرباس بافــی فرشــته صالــح زاده، ملــوک شــادابی، فریبــا بصیــرت

ــناس  ــنگ حق ش ــق، هوش ــد عقی ــر، محم ــدی منتظ ــان مه و آقای
ــر  ــل ورد، احمــد نیماف ــرورش، احمــد خلیفه ســلطانی، جلی جــواد پ
مرتضــی ماموریــان، علــی جلوانــی، علــی قوچانــی، هوشــنگ 
باقــری مهــدی فطــوری، محســن مغــزی، مجیــد خلیلــی، حســین 
 وفایــی اکبــر مهره کــش، جــواد جبــل عاملــی، مرتضــی اســفندیاری

محمدصــادق پشــنگ، نعمــت الــه اکبــری، کریــم غفــوری ، محســن 
 مهنــام، حســین کلکی نمــا، هوشــنگ عابدیــان، مهــدی صفــی 

و احمد وکیلی رونق ویژه ای به این گردهمایی بخشیده بود.
ضمــن اینکــه خانــم بهارحســیبی )همســرمرحوم مهنــدس حجــازی 
پــدر اســانس ایــران( و مدیــر عامــل باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
باریــج اســانس کاشــان و آقــای شــاه علی، معاونــت نیــروی 
انســانی اداره کل ورزش وجوانــان اســتان اصفهــان، میهمانــان ویــژه 

ــد. ــی بودن ــت اله ــن ضیاف ای

ضیافت افطاری والیبالی ها برگزار شد:

دورهمی اعضای خانواده والیبال  اصفهان

در تمریــن دو روز گذشــته اســتقال، اتفــاق عجیبــی افتــاد. 
ــد  ــته بودن ــایت ها نوش ــتر س ــه در بیش ــوری ک ــا غف ووری
غایــب تمریــن بــود، بــا لبــاس شــخصی بــه تمریــن ایــن 
ــرد. آن  ــو ک ــان گفت وگ ــا منصوری ــی ب ــت و دقایق ــم رف تی
ــد  ــنیده می ش ــه ش ــن جلس ــاره ای ــایعاتی درب ــان ش زم

 کــه ایــن بازیکــن بــه دالیــل بدقولی هــا 
اســت.  اســتقال  از  جدایــی  خواهــان 
ــکل  ــایعات ش ــد روز ش ــت چن ــد از گذش بع
ــی  ــت. حت ــه اس ــود گرفت ــه خ ــری ب جدی ت
ایــن  بعــدی  تیــم  دربــاره  زمزمه هایــی 
ــنیده  ــت، ش ــپولیس اس ــه پرس ــن ک بازیک
ــه  ــپولیس ک ــود پرس ــه می ش ــود. گفت می ش

بعــد از جدایــی رامیــن رضاییــان در جنــاح راســت بازیکنــی 
در ســطح او نــدارد، تاشــی را بــرای جــذب ووریــا غفــوری 
ــان را  ــی رضایی ــای خال ــد ج ــاید بتوان ــا ش ــرده ت ــاز ک آغ
ــه ثبــت نرســانده  ــوز قــراردادش را ب ــد. غفــوری هن ــر کن  پ
و مســئوالن اســتقال هــم  پولــی را کــه بــه او وعــده 

ــا  ــن ووری ــد. همچنی ــت نکرده ان ــوز پرداخ ــده، هن داده ش
غفــوری تنهــا بازیکنــی اســت کــه قبــل از اینکــه منصوریــان 
ســرمربی شــود بــه اســتقال آمــد و در همــان ابتــدا هــم 
زمزمه هایــی شــنیده می شــد کــه جــذب ایــن بازیکــن بــا 
نظــر منصوریــان نبــوده؛ امــا در جلســه با مســئوالن باشــگاه 
قبــول کــرده کــه او ایــن فصــل را در اســتقال 
بمانــد. کنــار هــم قــراردادن تمــام ایــن 
 کدهــا نشــان می دهــد کــه شــایعه غفــوری 
ــرانجام  ــه س ــد ب ــاید بتوان ــپولیس ش و پرس
ــاش  ــام ت ــتقالی ها تم ــه اس ــد. اگرچ برس
ــاق  ــن اتف ــه ای ــد ک ــام می دهن ــود را انج خ
ــم پرسپولیســی ها  ــا از آن ســو ه ــد، ام نیفت
در تاشــند کــه جــای خالــی رضاییــان را بــا بهتریــن گزینــه 
پــر کننــد. همچنیــن غفــوری همــان گزینــه ای اســت کــه 
ــه اش گفتــه  ــه ترکیــه در مصاحب رضاییــان بعــد از رفتــن ب
ــا او   بــود کــه پرسپولیســی ها از چنــد مــاه قبــل مذاکــره ب

را آغاز کرده بودند و دیگر او را نمی خواستند.

غفوری،خواهانجداییازاستقالل
تــا قبــل از انتشــار آن نامــه، توســط وکیــل مهــدی طارمــی، هیچ کــس 
بــه درســتی نمی دانســت کــه اتفاقــات پشــت پــرده چــه بــوده و چــرا 
ایــن بازیکــن ناگهــان بــه جــای تمدیــد قــرارداد بــا پرســپولیس، ســر 
از تیــم ســیزدهم لیــگ ترکیــه درآورد. بــه گفتــه صمــد ابراهیمــی ایــن 
بازیکــن زمانــی پایــش سســت شــد و بــرای پول بیشــتر و شــاید هم 

بــرای لــج و لجبــازی راهــی ترکیــه شــد کــه  متوجــه 
ــی  ــت اجرای ــچ ضمان ــی، هی ــای هدایت ــد وعده ه ش
ــتش ــتوران دوس ــی در رس ــین هدایت ــدارد . حس  ن

ــان  ــه زب ــان را ب ــارد توم ــارد و 400 میلی ــدد 4 میلی ع
آورده  و طارمــی بــا تکیــه بــر ایــن رقــم راهی باشــگاه 
پرســپولیس شــد. امــا طبــق افشــاگری ابراهیمــی، 
وقتــی طارمــی بــه دیــدار مدیــر عامــل پرســپولیس 

ــی  ــرای بازارگرم ــا ب ــی تنه ــای هدایت ــد حرف ه ــخص ش ــت، مش رف
بــوده و او هماننــد داســتان جــذب کاوه رضایــی، پایــش را ســر بزنــگاه 
ــی  ــد هدایت ــان می ده ــاگری ها نش ــن افش ــت. ای ــیده اس ــار کش کن
ــودش  ــط خ ــده توس ــاش می ش ــدت ت ــن م ــه در ای ــاف آنچ  برخ
و اطرافیانــش بــه هــواداران قبوالنــده شــود کــه او عابربانــک 

ــش  ــردن از جیب ــرج ک ــا خ ــا ب ــد دارد ت ــت و قص ــپولیس اس پرس
بازیکنــان را بــه پرســپولیس بیــاورد، بیشــتر فراری دهنــده بازیکنــان 
بــوده اســت. بعضــی از بازیکنــان بعــد از اینکــه مذاکره با پرســپولیس 
ــودن  ــه جــای طــرف ب ــه ب ــد و متوجــه می شــدند ک ــاز می کردن را آغ
بــا ارگان رســمی باشــگاه بــا فــردی بــه نــام هدایتــی طــرف هســتند 
قیــد پرسپولیسی شــدن را می زدنــد و بــه ســمت 
حداقــل  کــه  می شــدند  متمایــل  اســتقالی ها 
ــام  ــگاه انج ــل باش ــش در مح ــا بازیکنان ــره ب مذاک
می شــد نــه در رســتوران و اینســتاگرام هدایتــی. 
 آیــا هدایتــی تکلیفــش بــا خــودش، بــا پرســپولیس 
و بــا هــوادار مشــخص اســت؟ چــرا او پــول را ماننــد 
اسپانســر در اختیــار باشــگاه قــرار نــداده کــه مدیــران 
ــال رســمی خــود  ــد از کان ــه دوســت دارن ــی را ک باشــگاه هــر بازیکن
جــذب کننــد؟ امــا در ایــن بیــن بی عملــی وزارت ورزش نیــز در نــوع 
خــود جالــب توجــه اســت؛ ســوال اصلــی از وزیــر ورزش ایــن اســت 
ــل  ــل نق ــئول در فص ــی غیرمس ــد مقام ــازه می ده ــه اج ــه چگون  ک

و انتقاالت نبض تبلیغات را از آن خود کند؟

عابربانکپرسپولیسازسرویسخارجشدهاست

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

AFC، سعودی ها را نقره داغ کرد یکشنبـــــه13 تیرماه 61395
ـــمـــاره 193 ســـــال دوم       ݡسݒ

اخبار کوتاه اخبار کوتاه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351400171 شماره پرونده: 9409980351400792

مشخصات   1395/03/27 تنظیم:  940880تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
پدر:  نام  الرگانی   زارع   : خانوادگی  نام  :محمود    نام   1 ردیف  له  محکوم 
اصفهان – شهرستان فاورجان – فاورجان –  استان  نشانی:  عبدالرسول    
الرگان – )بوستان( خ روبروی دهیاری منزل شخصی ک. پ 88464111154 
تلفن 09133055088 مشخصات محکوم علیه ردیف  ک. ملی 1110805152 
1- نام: شهاب   نام خانوادگی : جمشیدی عادگانی نام پدر : رشید  نشانی: 
حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  المکان   مجهول 
  9409970351402071 مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه 
اصل  بابت  ریال   100/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
بر  وصول  لغایت   94/8/21 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  نضمام خسارت  با  خواسته 
 4/090/000 مبلغ  به  دادرسی  هزینه  و  مرکزی  بانک  اعامی  شاخص  اساس 
ریال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت . رای صادره غیابی است./.   محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
 . بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون 
باشد.  میسر  آن  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  معرفی کند که  مالی   -3
کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  چنانچه 
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 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق  اعتباری  موسسات مالی و 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
تغییر  نوع  هر  و  انتقاالت  و  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 
داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- 
خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. 
چنانچه صورت   -6  .)1394 مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   21 ماده   (
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 
شماره:   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.) 
عمومی حقوقی  دادگاه   14 دادگاه حقوقی شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /10069

شهرستان اصفهان – احمدی نبی 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350300137 شماره پرونده: 9009980350300984
شماره بایگانی شعبه : 900984تاریخ تنظیم: 1395/03/31 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :بانک ملت بمدیریت علی دیواندری  نشانی: اصفهان / خ شیخ 
علیه  محکوم  مشخصات  ملت   بانک  شعب  امور  مدیریت   / شمالی  صدوق 
ردیف 1- نام: عباس    نام خانوادگی : ترابی  نام پدر : حیدر   نشانی: مجهول 
غیابی  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  المکان  
مربوطه به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 9009970350301875  محکوم 
خواسته  اصل  بابت  ریال   95/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
و  واخواست  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   3800000 مبلغ  پرداخت  و 
پرداخت خسارات دیر کرد بر اساس قرار داد ابرازی و توافق صورت گرفته و 
پرداخت مبلغ 3/420/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی 

محکوم    . االجرا  حق  بابت  ریال   4/750/000 پرداخت  و  له  محکوم  حق  در 
بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف   : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه 
اجرا گذارد ) ماده34 قانون 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 یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 
داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- 
خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. 
چنانچه صورت   -6  .)1394 مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   21 ماده   (
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 
شماره:   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.) 
حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /10018

شهرستان اصفهان – محمود  عبداللهی  
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351400177 شماره پرونده: 9409980351400457
مشخصات   1395/03/31 تنظیم:  تاریخ   940509  : شعبه  بایگانی  شماره 
 : پدر  نام  نوگورانی  براتی   : خانوادگی  نام  بهرام   : نام   1 ردیف  له  محکوم 
بازار بزرگ – جنب پاساژ صدر –  امام –  رجبعلی  نشانی: اصفهان – میدان 
پارچه فروشی براتی – ک پ 8147917357 – ک م 1840250161 – ت ه 
09131193152  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: بهروز    نام خانوادگی : 
رضایی   نام پدر : عباسقلی    نشانی: مجهول المکان  محکوم به: بسمه تعالی 
دادنامه غیابی  به شماره  و شماره  اجرای حکم مربوطه  بموجب در خواست 
مربوطه 9409970351402167  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
170/000/000 ریال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
پرداخت  و  مرکزی  بانک  اعامی  اساس شاخص  بر  وصول  لغایت   94/1/15
مبلغ 5/710/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 
8/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی . رای صادره غیابی است ./.  محکوم 
بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف   : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه 
اجرا گذارد ) ماده34 قانون 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 یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
له  در خواست محکوم  به  واال  نماید  ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  دادخواست 
باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  

.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  دیگری  به  مال  انتقال   -5 )1394
مجازات  موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
زندان  از  آزادی محکوم علیه  ارائه شود  روز  از مهلت سی  اموال پس  صورت 
محکوم  توسط  معرفی کفیل  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط 
علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
عمومی  دادگاه   14 دادگاه حقوقی شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /10075 شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان – احمدی نبی   
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 94-1903 خواهان صندوق کار آفرینی صندوق مهر 
امام رضا   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به مبلغ 60/000/000ریال به طرفیت 1- 
مجتبی سعیدی 2- غامحسین چلمقانی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
به  توجه  با  گردیده  تعیین   12 ساعت   95/4/1 مورخه   ............. روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
اول  خیابان سجاد-  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 
کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 32 
شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 5731/م الف مدیر دفتر شعبه 32مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف اصفهان
مفاد آراء

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

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

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139460302023003211 مورخ 1394/12/27 آقای 
صادره   1828930636 667 کدملی  شماره  شناسنامه  به  افشارزاده  مسعود 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر  غامحسین   فرزند  خرمشهر  از 
از پاک شماره 3786- اصلی واقع در بخش 3  91/57 متر مربع مفروزی 

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

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

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

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

دادنامه
جاده  آباد  دولت  نشانی  به  اسمعیل  فرزند  خالقی  علیرضا  آقای   : خواهان 

فرزند  مهدی محمدی  آقای  احسان خوانده:  7 سنگبری  آباد کیلومتر  دولت 
علی اکبر به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه وجه بابت... 2- 
دادرسی 4-مطالبه  پرداخت هزینه  از  اعسار   .3 تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت 
خالقی  علیرضا  آقای  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رای  دادرسی  خسارات 
به طرفیت آقای مهدی محمدی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
توانایی  عدم  بر  مبنی  گواهان  گواهی  به  توجه  با   941231 کاسه  پرونده 
مخالفی  دلیل  خوانده  اینکه  به  نظر  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  در  خواهان 
آیین  قانون   507 و   506 و   504 مواد  استناد  به  دادگاه  لذا  اس  نداده  ارائه 
اعسار  قبول  به  حکم  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
و  صادر  را  مذکور  پرونده  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  وی  معافیت  و  خواهان 
اعام می دارد .ر ای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از از اباغ قابل 
تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان صفهان می باشد .دفتر شعبه 
ارشاد اسامی  و  اداره فرهنگ  نامه  برخوارشماره  دوم دادگاه عمومی حقوقی 
 5/37/391/م الف به تاریخ  95/04/12 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان

 اصفهان

آگهیابالغدادخواستوضمائم 
 : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قهفرخی   شاهرخیان  صفر   : خواهان 
به  حمیدی   اله  قدرت  و  رفیعی  اکبر  و  پور  سلیمان  محمد  و  سلیمانیان  رضا 
دادگاه  تقدیم  ملک   رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  خسارت  مطالبه  خواسته 
دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های 
ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع  برخوار  شهرستان   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    9509983751400264 پرونده  کاسه  به  و 
المکان  مجهول  علت  به  است.  تعیین شده   10:00 و ساعت    1395/06/28 آن 
آئین دادرسی  قانون  به تجویز ماده 73  و  بودن  خوانده و درخواست خواهان 
نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقاب  و  دادگاه های عمومی 
نشر  از  پس  خوانده   تا  شود  می  آگهی  های کثیراالنتشار  روزنامه  از  یکی  در 
خود  نشانی کامل  اعام  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد  اطاع  و  آگهی 
فوق  روزه  هفت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه 
جهت ماحظه رای داوری حاضر گردد. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
به  الف  5/37/391/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   برخوار 

تاریخ 95/04/12

آگهیابالغوقترسیدگی
بدین وسیله اعام می گردد آقا احسان اسامیان  فرزند علی محمد  دادخواستی 
 -2 1- زهیب هللا  فرزند  پور    عباسی  ابوالفضل   -2 نظری  نظر   -1 به طرفیت 
علی محمد   مبنی بر مطالبه ی وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به 
خوانده فوق اباغ می گردد در تاریخ چهار شنبه 95/5/27 ساعت 19/30 جهت 
ضمنا  شود.  حاضر  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  شورای  اول  شعبه  در  رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دقت / شعبه مراجعه نماید./ 
 شماره : 5/22/95/208 / م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آران و

 بیدگل
آگهیابالغوقترسیدگی 

نظر به اینکه در پرونده کاسه 940167 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقاب آران و بیدگل ، متهم فرض اله شاهیوند فرد فرزند محمد به اتهام ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت منصور 
پروری آرانی تحت تعقیب بوده و حسب اطاع و گزارش واصله نامبرده مجهول 
المکان و متواری می باشد ، لذا به نامبرده اباغ گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ این 
آگهی در این شعبه حضور یابد ، بدیهی است در صورت عدم حضور ، با عدم ارسال 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد. 
 شماره : 5/22/95/207/ م الف شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 

آران و بیدگل
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حتما بخوانید!
اقتصاد مقاومتی، محمل مناسبی ...

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حضــرت آیــت هللا جعفــر 
ســبحانی، اســتاد برجســته درس خــارج حــوزه علمیــه 
در 25 برنامــه چشــمه معرفــت کــه از شــبکه اول 
ســیما پخــش شــد بــا اشــاره بــه قضیــه ســقوط بغــداد 
ــار  ــری اظه ــم هج ــرن هفت ــا در ق ــت مغول ه ــه دس ب
داشــت: بعــد از انقــراض حکومــت امویــان، عباســیان 
روی کار آمدنــد و تــا ســال 655 هجــری قمــری 
ــه  ــداد ب ــا ســقوط بغ ــان ب ــه همزم ــد ک ــت کردن حکوم

ــود. ــان ب ــت هالکوخ دس
ــری  ــران، ام ــردن دیگ ــه گ ــر ب ــن تقصی    انداخت

ــخ ــه دار در تاری ریش
وی بــا طــرح شــبهه در ایــن بــاره عنــوان کــرد: برخــی 
ســعی دارنــد گنــاه ســقوط بغــداد را بــه گــردن خواجــه 
ــی  ــت، یعن ــه وق ــر خلیف ــی و وزی ــن طوس ــر الدی نصی
ابــن علقمــی قمــی بیندازنــد و معتقدنــد ایــن دو 
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــد و همی ــی کردن ــر تبان ــا یکدیگ ب
 ســقوط بغــداد شــد؛ ایــن مســئله در تاریــخ ریشــه دار 
و معــروف اســت کــه برخــی اوقــات اهــل کتــاب 
می انداختنــد  ُبــزی  بــه گــردن  را  خــود   گناهــان 

و می گفتند او باید عقاب شود.
ــان اینکــه خواجــه  ــا بی  حضــرت آیــت هللا ســبحانی ب
نصیــر الدیــن طوســی و ابــن علقمــی قمــی در ســقوط 
در  اضافــه کــرد: هالکــو  نبوده انــد،  بغــداد مقصــر 
 ســال 616 حمــالت خــود را از شــرق اســالم آغــاز 
ــرد  ــارت ک ــل و غ ــادی را قت ــالمی زی ــورهای اس  و کش
و در ســال 655 هجــری، یعنــی حــدود 40 ســال پــس 
ــؤال  ــا س ــال م ــید؛ ح ــداد رس ــه بغ ــالت ب ــاز حم از آغ
می کنیــم در ایــن 40 ســال مقصــر کیســت؟ اگــر شــما 

دنبــال مقصــر هســتید، همــه واقعــه را در نظــر بگیــرد 
نــه فقــط برهــه ای خــاص از زمــان را.

 وی افــزود: عــالوه بــر مطالــب فــوق، خالفــت عباســی 
در آن دوران رو بــه افــول و پیــر شــده بــود و در بیشــتر 
زندگــی خــود در عیــش و نــوش غــرق بودنــد تــا جایــی 
ــود  ــانه خ ــه و کاش ــالت خان ــن حم ــاز اولی ــا آغ ــه ب  ک
ــی  ــد؛ حت ــلیم کردن ــمن تس ــه دش ــهر را ب ــا و ش را ره
ــد  ــهر ش ــو وارد ش ــه هالک ــی ک ــت هنگام ــروف اس مع
خلیفــه بــا معشــوقه های خــود در حــال رقاصــی 
قصــر  پاییــن  از  هالکــو  بــود کــه  آواز  و  ســاز  و 
برخــورد  رقاصه هــا  از  یکــی  بــه  و  رهــا  را   تیــری 

کرد.
  علقمــی، فــردی عامــل، سیاســتمدار و دانشــمند 

بــود
ــمند ــی را دانش ــارج، علقم ــته درس خ ــتاد برجس  اس
ــه بــزرگ دانســت  شــاعر، سیاســتمدار و دارای کتابخان
و گفــت: ایــن فــرد صاحــب علــم و دانــش و کمــاالت 
ــوت  ــماعیلی ها در الم ــیر اس ــه در آن دوران اس ــود ک ب
 بــود و هالکــو بــه جهــت علــم و دانــش زیــادش 
ــه  ــگام حمل ــداد آورد؛ در هن ــه بغ ــود ب ــراه خ او را هم
اگــر  خلیفــه گفــت  بــه  نیــز  بغــداد  بــه  هالکــو 
ــل و کشــتار  ــم از قت ــو بدهی ــه هالک ــی ب ــای خوب هدای

ــرف  ــن ح ــر او ای ــر دیگ ــی وزی ــی دارد؛ ول ــت برم  دس
ــی اســت  ــم هــم کاف ــه ک ــت هدی ــرد و گف ــول نک  را قب
ــی  ــرای او فرســتادند عصبان ــی کــه هدیه هــا را ب و زمان
ــر  ــداد مصمم ت ــه بغ ــه ب ــرای حمل ــود ب ــزم خ ــر ع  و ب
شــد. وی تصریــح کــرد: اگــر علقمــی عالقــه بــه 
ــه  ــقوط هم ــد از س ــد بع ــت، بای ــداد داش ــقوط بغ س
ــما  ــی ش ــد؛ ول ــرار می گرفتن ــان ق ــداران او در ام طرف
می بینیــد کــه هالکــو بــه هیــچ مســلمانی رحــم 
 نکــرد و فقــط عــده ای از مســیحیان را باقــی گذاشــت 
 و ســال های زیــادی طــول کشــید تــا خرابی هــا جبــران 

شد.
  خواجــه نصیــر خــود از مخالفــان ســقوط بغــداد 

بــود
حضــرت آیــت هللا ســبحانی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــود،  ــداد ب ــقوط بغ ــان س ــز از مخالف ــر نی ــه نصی خواج
عنــوان داشــت: اتفاقــا خواجــه نصیــر مثــل یــک ترمــز 
ــرا کــه بعــد از  ــت مغول هــا بــود؛ چ ــیر حرک در مس
ــای  ــدن علم ــی ش ــواری و مخف ــداد و مت ــقوط بغ س
شــهر، آن هــا را جمــع کــرد و توانســت رصدخانــه مراغــه 
ــع  ــب اســالمی را جم ــد از کت ــد؛ 400 جل را احــداث کن
کــرد و نقــش مؤثــری در احیــای علــوم اســالمی 
ــن  ــد: ای ــادآور ش ــان ی ــت. وی در پای ــی داش و طبیع
ــرای همــه رؤســای ملت هــا درس  حــوادث تاریخــی ب
عبــرت اســت کــه اگــر از عیــش و نــوش و هوســبازی 
 کناره گیــری کننــد و بــه فکــر کشــور خــود باشــند 
کشــور  می تواننــد  شــوند،  متحــد  یکدیگــر  بــا   و 
و دیــاری آبــاد داشــته باشــند و از گزنــد دشــمنان خــود 

نیــز در امــان باشــند. بــه نقل از رســا

مسئوالن باید از تاریخ درس عبرت بگیرند

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمدرضــا شــایق در مراســم 
ــزد  ــا قــرآن بســیج جامعــه پزشــکی اســتان ی محفــل انــس ب
ــار هــم باشــند و  ــد در کن ــن بای ــم و دی ــر اینکــه عل ــد ب ــا تاکی ب
اگــر از هــم جــدا شــوند، فســاد می شــود، اظهــار داشــت: علــم 
بــدون دیــن، تبدیــل بــه بمــب اتــم و هــزاران کالهــک هســته ای 

و بمبــاران شــیمیایی می شــود و دیــن بــدون 
ــال  ــه دنب ــش را ب ــرانجام داع ــز س ــم نی عل
 خواهــد داشــت. وی تاکیــد کــرد: قــرآن 
ــبت  ــت را نس ــن خاصی ــز همی ــرت نی و عت
بــه یکدیگــر دارنــد و اگــر ایــن دو از یکدیگــر 

ــود. ــد ب جــدا باشــند، اثرگــذار نخواهن
بــدون  قــرآن  شــایق خاطرنشــان کــرد: 
ــدون  ــرت ب ــوارج و عت ــود خ ــرت می ش عت
فرقه هــای  جــز  نتیجــه ای  نیــز  قــرآن 

متعــددی کــه امــروز در دیــن بــه وجــود آمــده، نخواهــد داشــت.
اســتاد حــوزه و دانشــگاه یــزد تصریــح کــرد: متاســفانه در عالــم 
اســالم، قــرآن و عتــرت را از یکدیگــر جــدا کردنــد و ایــن همــه 
فتنــه برپــا شــد؛ در حالــی کــه اگــر ایــن دو را در کنــار یکدیگــر 

ــود. ــوار ب ــد، راه کمــال بشــریت هم می پذیرفتن
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــد  ــان می کن ــختی ها را آس ــه س ــدا هم ــه خ ــوکل ب ــد و ت امی
ــچ  ــکا هی ــه آمری ــد ک ــی)ره( فرمودن ــام خمین ــی ام ــزود: وقت اف
غلطــی نمی توانــد بکنــد، عــده ای گفتنــد امــام بینــش سیاســی 
ــکا  ــا آمری ــی ب ــی سیاس ــدارد و از ناآگاه ن
بــه عنــوان یــک ابرقــدرت بــزرگ درافتــاده 
ــن  ــت ای ــه داد: واقعی ــایق ادام ــت. ش اس
بــود کــه امــام خمینــی)ره( بــه خــدا تــوکل 
داشــت و بــا شــجاعت و آگاهــی و بینــش 
ــح  ــت. وی تصری ــخن می گف ــی س سیاس
ــی)ره(  ــام خمین ــت ام ــد از رحل ــرد: بع ک
ــا  ــکا نوشــت: تنه یکــی از رســانه های آمری
 کســی کــه بارهــا غــرور آمریــکا را شکســت

آیــت  هللا خمینــی)ره( بــود. شــایق بــا تاکیــد بــر اینکــه رفتــار مــا 
ــم  ــزود: هــر آنچــه امــروز بکاری ــذار اســت، اف ــا اثرگ  در نســل م
و رفتــار کنیــم، نســل بعــدی مــا درو خواهــد کــرد و رفتــار نســل 

بعــد، حاصــل و نتیجــه رفتــار، گفتــار و کــردار ماســت.

 مراسم محفل انس با قرآن 
بسیج جامعه پزشکی استان یزد

ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می    مدی
سرویس  کاشان

آمنه تسلیمی 
و گردشــگری  اســتان در نشســت شــورای 
مدیــران اداره کل اســتان کــه در ســالن اجتماعــات بــاغ فیــن کاشــان 
ــاد  ــرد: اقتص ــد ک ــد، تاکی ــزار ش ــان برگ ــدار کاش ــور فرمان ــا حض ب
ــرای توســعه در حوزه هــای گردشــگری ــی محــل مناســبی ب  مقاومت

ــه شــمار  ــع دســتی ب ــراث فرهنگــی و صنای می
ــران  ــع مدی ــاری در جم ــدون الهی ــی رود. فری م
طاعــات  قبولــی  آرزوی  ضمــن  کل،   اداره 
و عبــادات در مــاه مبــارک رمضــان تصریــح کــرد: 
تــالش داریم بــا حضور تمامــی مدیــران اداره کل 
در شهرســتان ها، زمینــه بررســی و مشــکالت از 
ــن  ــاری در ادامــه ای نزدیــک فراهــم شــود. الهی
ــی اشــاره  ــه اقتصــاد مقاومت ــه مقول نشســت ب
داشــت و افــزود: بــدون شــک طــرح ایــده 

اقتصــاد مقاومتــی از ســوی رهبــر فرزانــه انقــالب و ســپس تشــکیل 
ســتادهای اقتصــاد مقاومتــی، محمــل مناســبی بــرای بررســی هــر 
چــه بهتــر ظرفیت هــا و توانمندی هــای مناطــق مختلــف بــه ویــژه در 
ــع دســتی و گردشــگری اســت.  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــای می حوزه ه

معتقدیــم پیشــرفت در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی رویکردی نویــن را در 
ــا  ــذا ب ــی کارکردهــای همــه مــا فراهــم مــی ســازد؛ ل ــه بازخوان زمین
عنایــت بــه ایــن نکتــه در قالــب برنامــه ششــم توســعه کشــور و بــا 
عنایــت بــه اقتصــاد مقاومتــی تــالش داریــم تــا زمینــه پیشــرفت در 
ســه حــوزه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری فراهــم 
شــود. الهیــاری همچنیــن در ایــن زمینــه اظهــار 
داشــت: در حوزه هــای مختلــف کارکــرد ســازمان 
 بــه ویــژه در حــوزه میــراث فرهنگــی در ســال 95

تــالش همگــی معطــوف بــه جــذب حداکثــری 
بخــش خصوصــی در راســتای حفــظ و احیــای 
میــراث فرهنگــی و همچنیــن در حــوزه صنایــع 
 دســتی تــالش مــا در جهــت توســعه، آمــوزش 
ــتان  ــر اس ــنتی در سراس ــای س ــج هنره و تروی
خواهــد بــود. الهیــاری بــا تاکیــد بــر چشــم انداز 
روشــن حــوزه گردشــگری تاکیــد کــرد: براســاس برنامه ریــزی 
ــاس  ــر اس ــود و ب ــای موج ــزی ه ــاس برنامه ری ــر اس ــود و ب موج
ــگران  ــار ورود گردش ــاری آم ــال ج ــم در س ــم، معتقدی ــه شش برنام

خارجی باید به 350 هزار نفر افزایش یابد.

 اقتصاد مقاومتی، محمل مناسبی 
برای توسعه ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی است

چشمه »سیاسرد« بروجن 
تفرجگاه گردشگران

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، منطقــه نمونــه گردشــگری 
طبیعــی  قطــب  مهم تریــن  عنــوان  بــه   سیاســرد 
ــن  ــهر بروج ــری ش ــه 6 کیلومت ــگری در فاصل و گردش
واقــع شــده اســت. وجــود درختــان کهنســال، باغ هــای 
ــه وجــود  ــی را ب ــه چشــم انداز زیبای ــوه اطــراف آن ک می
ــد  ــن می جوش ــه از دل زمی ــی ک ــت، آب خنک آورده اس
ــار و تابســتان  ــوع آن در فصــل به ــک و مطب ــوای خن ه
جمعیــت زیــادی را از مناطــق مختلــف کشــور بــه ســمت 
ــا  ــود کوه ه ــا وج ــز ب ــتان ها نی ــاند. زمس ــود می کش خ
ــوان  ــه عن ــرف ب ــراوان ب ــارش ف ــراف و ب ــای اط و تپه ه
مــکان تفریحــی جوانــان جهــت ورزش اســکی و دیگــر 

بازی هــای زمســتانی محســوب می شــود.
هــوای خنــک و مطبــوع و سایه ســار درختــان کهنســال 
ــیار  ــی بس ــرد، مکان ــمه سیاس ــراف چش ــود در اط موج
زیبــا بــرای تفــرج و اســتراحت گردشــگران پدیــد آورده 
اســت؛ بــه طــوری کــه همــه روزه و به ویــژه در روزهــای 
ــادی از  ــمار زی ــور ش ــاهد حض ــکان ش ــن م ــل، ای تعطی
هم جــوار  اســتان های  از  گردشــگران  و  مســافران 

می باشــد. 
نزدیکــی  اطــراف چشــمه  فضاســازی های مناســب 
راه و دسترســی آســان، بــر طرفــداران ایــن کانــون 
ایــن  از  بازدیــد  بــه  میــل  و  افــزوده  گردشــگری 
امکانــات  اســت؛  کــرده  دوچنــدان  را   گردشــگاه 
نقــل  و  تفریحــی، گردشــگری، حمــل  تســهیالت  و 
ــرویس  ــبز، س ــای س ــفالته، فض ــاده آس ــکان و ج اس
بهداشــتی، ســکوی نشــیمن، دسترســی بــه واحدهــای 
ــازی  ــزات ب ــن، تجهی ــهر بروج ــی ش ــی و پذیرای اقامت

کــودکان، پارکینــگ، آب آشــامیدنی.
ــع  ــه مناب ــت ک ــمه ای اس ــگاه، دارای چش ــن تفریح  ای
ــن  ــده اند. ای ــع ش ــرد واق ــوه سیاس ــر ک ــی آن در زی آب
ــاد  چشــمه در ســال های آبســالی، دارای حجــم آب زی
 و گوارایــی اســت. در اطــراف ایــن چشــمه، باغ هــا 
کــه  شــده اند  ســاخته  زیــادی  ویالهــای  و 
ایــن  را تشــکیل داده انــد.  باصفایــی  کوچه باغ هــای 
ــت خنکــی و مطبوعیــت  ــه عل تفریحــگاه در تابســتان ب

هــوا، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
در فصــل زمســتان، پیســت اســکی طبیعــی و آماتــور بــر 
روی کــوه سیاســرد توســط عالقه منــدان برپــا می شــود. 
ــده  ــر ش ــا و زیبات ــرد زیب ــر سیاس ــال اخی ــد س در چن
ــاده روی در  اســت. از دیگــر جذابیت هــای سیاســرد، پی
ــه همیشــه ورزشــکاران  ــه آن اســت ک ــی ب ــاده منته ج
ایــن راه را پیــاده یــا بــا دوچرخــه طــی می کننــد تــا بــه 
سیاســرد برســند و پــس از اســتراحت در زیــر درختــان 
ــاره  تنومنــد آن و آشــامیدن آب گــوارا از چشــمه آن دوب

ــد. ــری آن را بازمی گردن ــیر 6 کیلومت مس

گردشگری

آمادگی شهرکرد 
برای اسکان مسافران تابستانی

ــور در  ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حمیــد ملک پ ب
 نشســت ســتاد خدمات ســفر شهرســتان شهرکرد

اســکان  بــرای  الزم  تمهیــدات  کــرد:  اظهــار 
ــام  ــتان انج ــن شهرس ــتانی در ای ــافران تابس مس
هــوای  و  آب  از  و شهرســتان شــهرکرد  شــده 

خوبــی در ایــن فصــل برخــوردار اســت.
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد بــا اشــاره بــه 
آمادگــی ایــن شهرســتان بــرای اســکان مســافران 
 گفــت: بــا توجــه بــه آغــاز فصــل تابســتان 
رمضــان  مبــارک  مــاه  پایانــی  تعطیــالت  و 
ــن  ــافران در ای ــکان مس ــرای اس ــات الزم ب اقدام

شهرســتان انجــام شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت گردشــگری شهرســتان 
ارایــه خدمــات مطلــوب   شــهرکرد و اهمیــت 
ــهرکرد  ــتان ش ــافران در شهرس ــه مس ــده ب و ارزن
مراکــز  بایــد  راســتا  ایــن  در  داشــت:  بیــان 
ایــن  در  زنجیــره ای  فروشــگاه های  و  خریــد 
شهرســتان ســاماندهی شــوند و بــرای ایــن امــر 
ــی الزم و ضــروری  ــکاری دســتگاه های اجرای  هم

است.
ســفر  خدمــات  ســتاد  افــزود:  ملک پــور 
شهرســتان شــهرکرد بــرای اســتقبال از مســافران 
و گردشــگران در فصــل تابســتان از آمادگــی کامــل 
برخــوردار اســت و بایــد خدمــات خوبــی بــه 
 مســافران و گردشــگران در ایــن شهرســتان ارایــه 

شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تعطیــالت عیــد ســعید 
فطــر بیــش از یــک میلیــون مســافر در شهرســتان 
ایــن  داد:  ادامــه  یافتنــد،  اســکان  شــهرکرد 
ــی  ــگری و آب و هوای ــاط گردش ــتان از نق شهرس
بســیار خوبی برخوردار اســت و ســاالنه گردشــگران 
ــفر  ــتان س ــن شهرس ــه ای ــادی ب ــافران زی  و مس

می کنند.
ــه  ــا توج ــت: ب ــهرکرد گف ــتان ش ــدار شهرس فرمان
 بــه تعطیــالت پایانــی مــاه مبــارک رمضــان

گردشــگران  نیــاز  مــورد  و  پرمصــرف   اقــالم 
 و مســافران بــه انــدازه مــورد نیــاز موجــود اســت 
رونــد  بــر  بهداشــتی  بازرســان  اکیپ هــای  و 
توزیــع و عرضــه مــواد غذایــی در ایــن شهرســتان 

ــد. ــارت الزم را دارن نظ
دارای  شــهرکرد  شهرســتان  عنــوان کــرد:  وی 
ــادی  ــی زی ــیاحتی و زیارت ــگری، س ــاط گردش نق
ــگری از  ــاخت های گردش ــعه زیرس ــت و توس اس
ــن  ــاری در ای ــال ج ــدار در س ــای اولویت برنامه ه

ــت. ــتان اس شهرس

اخبار کوتاه 

ابالغ رای
حل  شورای   32 شعبه  رسیدگی:  مرجع    95/3/24 مورخ   191/95 پرونده:  کالسه 
آبشار،  خیابان  سجاد،  خ  اصفهان،  نشانی  قاراخانی  فاطمه  خواهان:  اصفهان  اختالف 
کوچه سپهر  وکیل: غالمرضا اکبری نشانی اصفهان، خ محتشم کاشانی، مجتمع امین 
خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  سلیمانی  مرضیه  خوانده:   4 واحد  اول،  طبقه   ،3
مطالبه یک فقره چک  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
مرضیه  خانم  طرفیت  به  قاراخانی  فاطمه  خانم  دعوی  خصوص  شورادر  قاضی  رای 
های  شماره  به  چک  یک  وجه  ریال   100/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  سلیمانی 
179052 مورخ 94/6/1 به عهده بانک قرض الحسنه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی  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 دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که مستندا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 ـ 522 ـ 515 ـ 519 
قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/605/000 ریال بابت هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)94/6/1( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان ـ مریم نباتی  9373/ م الف
ابالغ رای 

کالسه پرونده: 2029/94 شماره دادنامه: 588 مورخ 95/3/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
45 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: علی اکبر اله بخش زاده نشانی اصفهان خ 
60  خوانده: سعید علیزاده المفی  نشانی مجهول  شهیدان غربی کوی ماهران پالک 
اعضا  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  مطالبه   : المکان خواسته 
به  آتی مبادرت  از خداوند متعال به شرح  با استعانت  را اعالم و  شورا ختم رسیدگی 
صدور رای می نماید.  رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای علی اکبر اله بخش زاده 
به طرفیت آقای سعید علیزاده المفی به خواسته مطالبه مبلغ 36/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 403518 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور  به محتویات پرونده و  با توجه  قانونی 
گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه  ابراز و  اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 ـ 522 
ـ 515 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
36/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/045/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشرآگهی با احتساب مرحله اجرا در صورت لزوم به آن و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک های موصوف )93/12/12( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
قابل  ابالغ  از  روز پس   20 مهلت  و ظرف  غیابی  رای صادره  نماید.  اعالم می  و  صادر 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان   9347/ م الف

ابالغ رای
کالسه : 950096  شماره دادنامه: 406 مورخ 95/3/11 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای 
آتشگاه، کوچه  بلوار  اصفهان،  نشانی  بهرانی  محمود  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل 
شماره 8، پالک 68  خوانده: صمد خدادادی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 

اعضا محترم شورا  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  وجه سفته  
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور 
صمد  طرفیت  به  بهرامی  محمود  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  نماید.رای  می  رای 
به شماره خزانه  40/000/000 ریال وجه سفته های  به خواسته مطالبه مبلغ  خدادادی 
بقای  به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به   824126 و   824125 داری کل 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
ثابت تشخیص  و  وارد  را  تکذیب شورا دعوای مطروحه  و  تعرض  گونه  از هر  خواسته 
داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 519، 515، 522، 198، قانون 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده  انقالب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
بابت هزینه  1/205/000 ریال  بابت اصل خواسته و  40/000/000 ریال  به پرداخت مبلغ 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/10 لغایت 
مرکزی جمهوری  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  تاریخ وصول که محاسبه 
اسالمی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان ـ نصیب محمودی 9399/ م الف

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی  مرجع   95/2/6 مورخ   116 دادنامه:  شماره   1168/94 پرونده:  کالسه 
خیابان  اصفهان،  نشانی  پور  یدهللا  اصفهان خواهان: محسن  اختالف  39 شورای حل 
نشانی  شریفی  منصور  خوانده:    101 پالک  خلیلی  شهید  جاوان کوچه  محله  کهندژ 
اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  فاکتور  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول 
از خداوند  استعانت  با  رسیدگی  اعالم ختم  محترم شورا ضمن  اعضا  نظریه مشورتی 
متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
محسن یدهللا پور به طرفیت منصور شریفی به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال 
بقای  به  عنایت  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به   12-2-103 فاکتور فروش  وجه 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  پرداخت که  عدم  و  خواهان  درید  مستندات  اصول 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و  و مصون ماندن خواسته 
دادرسی  آئین  قانون   522  ،519  ،515،  198 مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/120/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/1 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد. در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و 
ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان ـ خسروی فارسانی  9392/م الف

ابالغ رای
کالسه پرونده: 950068 شماره دادنامه: 455 مورخ 95/3/24 مرجع رسیدگی شعبه 
بازار  اصفهان،  نشانی  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11
قلندرها جنب سرای ستوده، پخش آسیا خوانده: صدیقه کیانی نشانی مجهول المکان  
خواسته: مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت 
به  قهی  قرهی  ابراهیم  دعوای  در خصوص  شورا  قاضی  نماید.رای  می  رای  صدور  به 
28/090/000 ریال وجه حواله / حواله  طرفیت صدیقه کیانی به خواسته مطالبه مبلغ 
های شماره 247389 مورخ 89/11/15 ، 247391 مورخ 90/1/25 و 440346 مورخ 
 440345 و   89/10/15 مورخ   247388 و   89/12/15 مورخ   247390 و   89/10/30
مورخ 89/8/30 عهده موسسه مالی و اعتباری مهر به انضمام مطلق خسارات قانونی 

صادره که  پرداخت  عدم  و گواهی  خواهان  درید  مستندات  اصول  بقای  به  عنایت  با 
و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور 
از هر گونه تعرض و  عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
مواد 198  استناد  به  لذا  داده  ثابت تشخیص  و  وارد  را  تکذیب شورا دعوای مطروحه 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   522  ،519  ،515،
و  اصل خواسته  بابت  ریال   28/090/000 مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  حکم 
تاریخ تقدیم  از  تادیه  تاخیر  بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت  ریال   501/350
از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  وصول که  تاریخ  لغایت   95/1/22 دادخواست 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد.  سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در 
از  پس  روز  بیست  ظرف  و  شورا  این  در  واخواهی  قابل  خوانده  به  واقعی  ابالغ  از 
 انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان ـ مریم هاشمی  9355/م الف

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه معینی دارای شناسنامه شماره 1  به شرح دادخواست به کالسه 188/95 
ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ 1370/11/22  در  بشناسنامه 83  پروانه  داده که شادروان رضا معینی 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-صغری 
گازر حبیب آبادی فزند ابراهیم  ش.ش 1983 )همسر متوفی(  )2( نعمت اله ش.ش 
3   )3 ( محمد حسین ش.ش 5 )4( فاطمه ش.ش 1  )5( سکینه ش.ش 7 )6( 
صدیقه ش.ش 8  همگی معینی پروانه فرزند رضا  )فرزندان متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/388/م الف به تاریخ 95/04/12
آگهی حصر وراثت

آقای حسین معینی پروانه دارای شناسنامه شماره 314  به شرح دادخواست به کالسه 
185/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نعمت  اله معینی پروانه بشناسنامه 3 در تاریخ 1395/01/14 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1-عباسعلی  ش.ش 5918  )2( رسول ش.ش 6283   )3 ( حسن ش.ش 34 
)4( حسین ش.ش 314  )5( نفیسه ش.ش 96 )6( زهره ش.ش 97 )7( زینب 
ش.ش 89  همگی معینی پروانه فرزند نعمت اله  )فرزندان متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/387/م الف به تاریخ 95/04/12
آگهی حصر وراثت

خانم ندا علی حسینی دارای شناسنامه شماره 510007272563  به شرح دادخواست 
به کالسه 184/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مهدی حسن کریم پور بشناسنامه 4157 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1394/08/17
منحصر است به:1-ندا علی حسینی کتایونچه فرزند یداله  ش.ش 510007272563 
)همسر متوفی(  )2( عفت حیدری کتایونچه فرزند رجبعلی ش.ش 1 )مادر متوفی(   
)3 ( آیناز حسن کریم پور فرزند مهدی ش.ش 1276620012 )فرزند متوفی( اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد 
اول شورای حل  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه  به دادگاه  ماه 

اختالف برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/390/م الف به تاریخ 95/04/12

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به    25 شماره  شناسنامه  دارای  بزرگی  آقا  رحیم  آقای 
187/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   734 بشناسنامه  دلیگانی  آقابزرگی  حسینعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1359/04/11
متوفی(   )همسر   1252 ش.ش  عباس   فرزند  ناظمی  به:1-معصومه  است  منحصر 
)2( عباس ش.ش 25   )3 ( ابراهیم ش.ش 8 )4( رضا ش.ش 22  )5( محمد 
احمد   )8(  25 ش.ش  رحیم   )7(  1322 ش.ش  محمود   )6(  33 ش.ش  علی  
ش.ش  8  همگی آقا بزرگی دلیگانی فرزند حسینعلی  )فرزندان متوفی( اینک با 
اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد 
اول شورای حل  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه  به دادگاه  ماه 
به  الف  5/37/389/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره  برخوار   اختالف 

تاریخ 95/04/12
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
آگهی می شود در صورتی  به فاصله 15 روز  به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018000362 کالسه پرونده 1391114402018003150 آقای 
به  نسبت  برخوار  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  رضوی  حسین  محمد 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 202 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 

47 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/28
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/369/الف/م به تاریخ 95/04/06

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خواهان : صفر شاهرخیان قهفرخی  دادخواستی به طرفیت خوانده : رضا سلیمانیان 
و محمد سلیمان پور و اکبر رفیعی و قدرت اله حمیدی  به خواسته مطالبه خسارت 
اباد  الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت  و 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع 
در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9509983751400264  ثبت گردیده که 
به علت مجهول  تعیین شده است.   10:00 وقت رسیدگی آن 1395/06/28  و ساعت 
المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر هفت روزه فوق جهت مالحظه رای داوری حاضر گردد. دفتر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره  برخوار  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه 

5/37/391/م الف به تاریخ 95/04/12
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روزه ماه شعبان
قال الصادق )علیه السالم(:

من صام ثالثة ایام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان 
کتب اهلل له صوم شهرین متتابعین.

امام صادق )علیه السالم( فرمود: هر کس سه روز آخر 
ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند، 

خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برایش محسوب 
می کند.                         وسائل الشیعه، ج 7، ص 375، ح 22

-«  حدیث روز   »-
 أموری فیِه من 
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خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را وبگردان در آن کارهاى مرا از 
سختى به آسانى وبپذیر عذرهایم وبریز از من گناه وبارگران را؛ اى مهربان به 

بندگان شایسته خویش!

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

اشتباهاتی که نباید در تربیت فرزندتان 
مرتکب شوید )2(

اشتباه سوم: خودتان را کنار می کشید؟
ــد  ــا رفتارهــای ب ــه ب ــگام مقابل ــار هن ــد ب ــه حــال چن ــا ب ت
کودکتــان بــه او گفته ایــد »بــذار بابــات بیــاد بهــش 
ــودک  ــکار ک ــن راه ــاید ای ــی!« ش ــکار می کن ــم چ می گ
ــت کم  ــتباهش دس ــه دادن اش ــاند و از ادام ــما را بترس ش
تــا مدتــی منصــرف کنــد، امــا می دانیــد پشــت ایــن پیــام 
چــه حرف هایــی پنهــان شــده؟ »مــن مــادر بی عرضــه ای 
ــو  ــه ت ــط را ب ــم درســت و غل ــه خــودم نمی توان هســتم ک
یــاد دهــم و پــدرت مــرد خشــنی اســت کــه بــه محــض 
ــه  ــو را تنبی ــد ت ــماری می توان ــل بی ش ــه دالی ــش ب آمدن
کنــد!« ســال های ســال والدیــن از ایــده پــدر خشــمگین 
ــتفاده  ــان اس ــت فرزندانش ــرای تربی ــه ب ــادر بی عرض و م
می کردنــد؛ امــا بــاور کنیــد شــما امــروز می توانیــد 
راه هــای بهتــری را بــرای کنتــرل رفتارهــای کودکتــان 

ــد. امتحــان کنی
یک راه بهتر

بــده  آدم  را  شــما  از  یکــی  فرزندتــان  اینکــه  بــرای 
ــاره  ــش درب ــان والدین ــه می ــد ک ــاس نکن ــد و احس ندان
دوی  هــر  بایــد  نیســت،  اتفاق نظــر  تصمیم گیری هــا 
شــما در مقابــل او یــک حــرف را بزنیــد؛ مثــا اگــر قــرار 
 اســت او را از کاری منــع کنیــد، هــر دو نفرتــان بایــد »نــه« 

را به او بگویید.
ــما  ــی از ش ــان از یک ــه کود ت ــرای اینک ــر ب ــرف دیگ  از ط
ــرام دیگــری در نظــرش خدشــه دار  ــرد و احت ــه نگی فاصل
ــما  ــر دوی ش ــه ه ــد ک ــان دهی ــه او نش ــد ب ــود، بای نش
داریــد.  را  مشــترکتان  تصمیم هــای  اجــرای  امــکان 
اگــر قــرار اســت کودکتــان بــه  دلیــل بدرفتــاری اش 
10دقیقــه از تلویزیــون دیــدن محــروم شــود، نیــازی 
ــد  ــاغ کن ــن دســتور را اب ــا آمدنــش ای ــدر ب  نیســت کــه پ
و شــما مظلومانــه خــود را کنــار بکشــید؛ می توانیــد 

خودتــان در همــان لحظــه او را تنبیــه کنیــد.
 اشتباه چهارم: رشوه می دهید؟

ــتن  ــه نوش ــه ای ب ــف، عاق ــم ال ــوی خان ــر کوچول دخت
تمرین هــای ریاضــی اش نداشــت؛ امــا هــر شــب کــه بایــد 
ــس  ــک بشــقاب چیپ ــا خــوردن ی ــا را می نوشــت، ب آن ه
ــامتش از  ــظ س ــرای حف ــر ب ــع دیگ ــه در مواق ــر ک و پنی
خــوردن آن محــروم بــود، کارش را تمــام می کــرد. خانــم 
الــف هــم مشــکلی بــا ایــن اتفــاق نداشــت. بــرای او اینکه 
ــد ــام ده ــت انج ــع و درس ــش را به موق ــرش تکالیف  دخت

ــه  ــه ای دو، س ــرد هفت ــر می ک ــود و فک ــز ب ــن چی مهم تری
بشــقاب چیپــس و پنیــر خــوردن بــه رســیدن بــه چنیــن 

دســتاوردی مــی ارزد.
یک راه بهتر

رشــوه  دادن بــه بچه هــا، یکــی از آســان ترین کارهــا 
ــن  ــا کمــک ای ــن ب ــار آن هاســت. والدی ــرل رفت ــرای کنت ب
 رشــوه ها می تواننــد هــر زمــان کــه رفتــار کودکشــان 
را دوســت نداشــتند، او را بــدون گریــه و دلخــوری متوقــف 
ــا  ــما ب ــت؟ ش ــی چیس ــن روش ــل چنی ــا حاص ــد. ام کنن
انتخــاب ایــن راه چــه پیامــی  را بــه کودکتــان می دهیــد؟ 
ــی  ــه اشــتباه کن ــان ک ــد »هــر زم ــه او می گویی ــع ب در واق
ــی  ــو می توان ــزه خــوب پیــش مــن داری.«؛ »ت یــک جای
کارهایــی کــه بایــد انجــام بدهــی را پشــت گــوش بیندازی 
ــه کنــی!«؛ »هــر  ــا مــن معامل ــرای انجــام وظایفــت ب و ب
ــر  ــی و ه ــه کن ــی گری ــتی، می توان ــتنی خواس ــت بس وق
وقــت خواســتی پــارک بــروی، می توانــی ظرف هــای 
تــوی کابینــت را بشــکنی! مطمئــن بــاش مــن کارهــای بــد 

ــذارم!«  ــاداش نمی گ ــدون پ ــو را ب ت
حــاال خودتــان انتخــاب کنیــد! هنــوز هــم حاضــر هســتید 
بــه کودکتــان حق الســکوت و رشــوه بدهیــد؟ نگــران 
ــکوت هایی  ــک حق الس ــده نزدی ــه در آین ــتید ک ــن نیس ای
را از شــما طلــب کنــد کــه فراهــم کردنشــان آســان 
 نیســت؟ نگــران ایــن نیســتید کــه او را بــه کودکــی لــوس 

و وظیفه نشناس تبدیل کنید؟

نکات تربیتی 

 پلمب 23 اغذیه فروشی و رستوران 
در ماه رمضان 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از پلمــب 
23 اغذیــه فروشــی و رســتوران در مــاه مبــارک رمضــان 
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــر کریم ــرهنگ جهانگی ــر داد. س خب
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت : طــرح برخــورد 
ــاه  ــه در م ــی ک ــتوران های ــا و رس ــروش ه ــه ف ــا اغذی ب
مبــارک رمضــان ســاعت طبــخ و توزیــع را رعایــت نمــی 
کننــد توســط مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی اصفهــان 
ــت روزه  ــرح هش ــن ط ــه داد: در ای ــد. وی ادام ــرا ش اج
ــد غــذا فعالیــت  از 332 واحــد صنفــی کــه در امــر تولی
داشــتند بازدیــد بــه عمــل آمــد. ســرهنگ کریمــی بیــان 
ــه  ــتوران ب ــی و رس ــه فروش ــداد 23 اغذی ــت : تع داش
دلیــل عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه پلمــب 
ــه پلمــپ صــادر شــد.  ــر اخطاری ــرای 67 واحــد دیگ و ب
ــردم  ــان از م ــان در پای ــس اصفه ــی پلی ــاون اجتماع مع
خواســت: در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک 
موضــوع را در اســرع وقــت از طریــق شــماره تلفــن 110 بــه 

پلیــس اطــاع دهیــد. 

 دستگیری سارق طالفروشی 
با 4 میلیارد طالی مسروقه 

از  انتظامــی شهرســتان »خمینــی شــهر«  فرمانــده 
دســتگیری یــک ســارق حرفــه ای طافروشــی و کشــف 

ــر داد.  ــرقتی خب ــای س ــرم ط ــو و 200 گ 4 کیل
  ســرهنگ »خســرو احمــدی« در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس، اظهــار داشــت: در پــی 
ــای  ــتان ه ــی از اس ــی در یک ــک طافروش ــرقت از ی س
ــتان  ــات شهرس ــی از مح ــه یک ــارق ب ــرار س ــور و ف کش
»خمینــی شــهر«، دســتگیری وی در دســتور کار مامــوران 

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــس آگاه پلی
ــی و  ــای تخصص ــام کاره ــا انج ــوران ب ــزود: مام وی اف
ــس از  ــدری و پ ــزل پ ــارق در من ــور س ــان از حض اطمین
ــه محــل اعــزام شــدند.  ــی ب ــا مقــام قضای هماهنگــی ب
ســرهنگ احمــدی بیــان داشــت: متهــم در یــک عملیات 
ــازه  ــک مغ ــه ســرقت از ی ــه دســتگیر شــد و ب غافلگیران
ــراف  طــا فروشــی در یکــی از اســتان هــای کشــور اعت
کــرد. احمــدی تصریــح کــرد: در بازرســی از منــزل پــدری 
ــارد و  ــه ارزش 4 میلی ــو و 200 گــرم طــا ب ــم، 4 کیل مته
536 میلیــون ریــال و 144 عــدد ســکه پارســیان کشــف 
ــه اینکــه در  شــد. ایــن مقــام انتظامــی ضمــن اشــاره ب
ــز  ایــن خصــوص یــک نفــر مالخــر امــوال مســروقه نی
 دســتگیر شــد، ادامــه داد: بــرای ســارق، پدرســارق 
و مال خــر امــوال نیــز پرونــده تشــکیل شــد و هــر ســه 
متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی 

تحویــل داده شــدند. 
ــان  ــهر در پای ــی ش ــتان خمین ــی شهرس ــده انتظام فرمان
بــه طافروشــان توصیــه کــرد: مغــازه خــود را بــه 
ــه روز پیشــگیری از ســرقت  سیســتم های پیشــرفته و ب
مجهــز کنیــد و از افــرادی کــه خــود را وابســته بــه ارگان ها 
ــایی  ــد، کارت شناس ــی کنن ــی م ــی معرف و ادارات دولت
معتبــر درخواســت کنیــد و مــوارد مشــکوک را بــه ســرعت 

ــد. ــان بگذاری ــا 110 در می ب

 مال خران، عامل ترغیب سارقان
برای سرقت 

ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــس آگاه ــس پلی ریی
مال خــران را مهــم تریــن عامــل ترغیــب ســارقان بــرای 
ارتــکاب ســرقت عنوان کرد. ســرهنگ »ســتار خســروی« 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار 
ــه ای  ــه دغدغ ــروزه ب ــه ام ــی ک ــی از جرایم ــت: یک داش
ــرقت  ــرم س ــده ج ــل ش ــئوالن تبدی ــردم و مس ــرای م ب
ــن  ــم تری ــی از مه ــوان یک ــه عن ــرقت ب ــت. وی از س اس
ــه هــر صــورت کــه  ــاد کــرد و گفــت: ســرقت ب ــم ی جرای
ــرد  ــرار مــی گی ــم خشــن ق ــرد در زمــره جرای  انجــام بگی
و از آن جهــت کــه احســاس امنیــت را در جامعــه پاییــن 
مــی آورد بــرای پلیــس از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت. 
ایــن مقــام انتظامــی ســه عنصــر ســارق، اموال مســروقه 
ــث شــوم ســرقت برشــمرد  ــوان مثل ــه عن  و مال خــر را ب
و افــزود: مهم تریــن عامــل ترغیــب ســارقان بــرای ارتکاب 
ــی  ــارق جای ــر س ــرا اگ ــتند؛ زی ــران هس ــرقت مال خ  س
را بــرای فــروش امــوال مســروقه نداشــته باشــد دســت 
بــه ســرقت نمــی زنــد. ســرهنگ کارآگاه خســروی 
ــر  ــت ه ــروقه تح ــوال مس ــه ام ــه معامل ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــرای آن مجــازات پیــش بین ــوان جــرم اســت و ب عن
شــده تصریــح کــرد: پلمــب واحــد صنفــی، لغــو پروانــه 
کســب و در صــورت تکــرار قــرار گرفتــن در لیســت ســیاه 
ــورد  ــرای برخ ــه ب ــت ک ــری اس ــه تدابی ــان از جمل مجرم
ــاره  ــا اش ــروی ب ــرد. خس ــی گی ــام م ــران انج ــا مال خ ب
بــه برخــورد قاطــع پلیــس آگاهــی بــا خریــداران امــوال 
مســروقه از شناســنامه دار کــردن صنــوف خریــدار امــوال 

ــر داد. ــت دوم خب دس

حوادث

کاهــش وزن مــد شــده،  کــه ایــن روزهــا در بــاب ســامت و  حرفــی 
کافــی اســت فقــط  ــرای بهــره از آن  روزه  داری اســت. نترســید. ب
نســخه های  از  یکــی  ببندیــد.  را  آشــپزخانه  کوتاهــی  مــدت 
کالــری در روز هــای روزه داری  متنــاوب روزه داری، خــوردن ۵۰۰ 
کــه در روزهــای جشــن می خوریــد، اســت.  و نخــوردن آنچــه 
 ۱۶ تــا   ۱۴ مــدت  بــه  غــذا  تــرک  داری،  روزه   از  دیگــری  نــوع 
ســاعت در روز اســت. در هــر صــورت، غــذا نخــوردن بــه طــور 
شــگفت انگیزی بــرای شــما خــوب اســت. بیاییــد راه هــا را مــرور 

ــم: کنی
گــر بــه  مــدت ۶ ســاعت  ۱. چربــیبیشــتریمیســوزانید: ا

ــه  ــرای سوخت وســاز شــروع ب ــد، بدنتــان ب ــا بیشــتر غــذا نخوری ی
ســوزاندن چربــی می کنــد. احتمــاال بــه  همیــن علــت محققــان در 
کــه یــک روز درمیــان روزه  دانشــگاه النویــز دریافته انــد، افــرادی 
ــن  ــا و باس ــده در ران ه ــره ش ــی ذخی ــد از چرب ــد، 9۰ درص  می گیرن
ــراد ۱۵ درصــد  کــم می کننــد. از دســت دادن چربــی در ایــن اف را 
پیــروی  روزانــه  ســنتی  رژیم هــای  از  کــه  افــرادی  بــه  نســبت 

اســت. بیشــتر  می کننــد، 
کــه از طریــق  ۲.عضلــهبیشــتریحفــظمیکنیــد:هنگامــی 
ــی  ــع تلفیق ــد، در واق ــت  دهی ــان را از دس ــو از وزنت کیل ــد  ــم چن رژی
از چربــی و عضلــه را ازدســت داده ایــد. امــا بــا روزه داری )حداقــل 
کمتــری از  ــه   کــه یــک روز در میــان روزه می گیریــد( عضل زمانــی 
دســت می دهیــد. ایــن امــر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ 
ایفــا  عمــده ای  نقــش  بــدن  سوخت وســاز  در  عضله  هــا  زیــرا 

کالــری  می کننــد؛ هــر چــه بافــت چربــی بیشــتر باشــد، هــر روز 
بیشــتری ســوزانده خواهــد شــد؛ همیــن امــر، ســپری غیــر قابــل 

نفــوذ در برابــر تجمــع چربی هــا بــه شــما می بخشــد.
ــل  ــکان دلی ــد پزش ــد:هرچن ــرلمیکنی کنت ــانرا ــدخونت ۳.قن
آن را نمی داننــد، امــا مطالعــات متعــددی در زمینــه  روزه داری 
کــه روزه داری حساســیت بــدن بــه  کــی از آن اســت  متنــاوب حا
کــه قنــد خــون را تنظیــم می کنــد را افزایــش  انســولین، هورمونــی 
می دهــد. در نتیجــه، محافظــی امــن در برابــر دیابــت بــه دســت 

می آوریــد.
محققــان  مطالعــات  میکنیــد:  محافظــت مغزتــان از .۴
کــه روزه داری  کــی از آن اســت  موسســه  ملــی ســالخوردگی حا
برابــر  در  مغــزی  ســلول های  از  محافظــت  موجــب  متنــاوب 

می گــردد. روزمــره  خطــرات 

کتــور  فا روزه دار،  موش هــای  مغــز  در  کــه  دریافتنــد  آن هــا   
کــه از مــرگ نورون هــا  نــورون زای مشــتق شــده از مغــز، پروتئینــی 

می گــردد. ترشــح  بیشــتر  می کنــد،  جلوگیــری 
مطالعــات بعضــی  طبــق  میکنیــد:  کمــک قلبتــان بــه .۵
کلســترول، تری گلیســیرید و فشــار  کاهــش  روزه داری موجــب 
قلبــی بیماری هــای  بــه  ابتــا  نتیجــه خطــر   خــون شــده و در 

 را کاهش می دهد.
ســال  در  کــه  راآبمیکنیــد: مطالعــه ای  ۶.چربــیشــکم
پذیرفــت  صــورت  النویــز  دانشــگاه  محققــان  ســوی  از   ۲۰۱۲
نشــان داد پــس از ۸ هفتــه رژیــم روزه  داری متنــاوب، 9 ســانت 
کــم شــده؛ البتــه صــرف نظــر از اینکــه  از ســایز شــکم روزه داران 
کــم چــرب یــا رژیــم پرچــرب داشــته  در روزهــای جشــن رژیــم 

 باشند.

 روزه داری 
رژیمی سالم و تاثیرگذار
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روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1- فیزیکدان و فیلسوف اتریشى مؤلف کتابهایی در فلسفه 
علم - گاز تنفسى هوا

2- جاده ساخته و پرداخته شده شنى - خانه چوبی - قادر
3- کتابی از آناتول فرانس - بسیار حمله برنده - نام 

میرزایی گزارشگر شبکه 3
4- هول و هراس - آب منجمد - فریاد تظلم - تیز هوشى
5- همراه آشغال - وسیله پروازی بدون موتور - مدل و 

الگو
6- به هزینه های بسیار سنگین نیز مى گویند - محل انجام 

مسابقات کشتى - مرغ مى رود
7- امان و زنهار - احسنت - تراب

8- اکنون - سرمای شدید - میوه ای کرک دار به اندازه 
تخم مرغ

9- محموله - ریختن پول به حساب - وسیله آرایشى
10- رود اروپا - از بی مهرگان - پول نقد
11- گواهى - جناح چپ - الفبای فارسى

12- شبه جزیره ای در هند - نمونه ای در ابعاد کوچک از 
چیزی - بله انگلیسى - مظهر خباثت

13- مخلوقات - علم - خلوت گزیده را به آنچه حاجت 
است؟

لیاژها 14- نوعى ریواس - بی چیز - فلز نقره ای رنگ آ
15- توان - شاعر معاصر مؤلف »سایه عمر«

1- خطا و سهو - حفظ عزت، احترام و منزلت خویش
2- حکایت - فضایی که عناصر تابلوی نقاشى در آن قرار 

گرفته اند - کشور »نایرونى«
3- باد خنک و مالیم - پهلو - غوطه ور

4- صغت سرو - سالح جنگ - حرف ربط - محلى در مکه
5- مقابل ستاره - پاره سنگ ترازو - ماه شروع زمستان

6- مکیدن -گاو آهن - صبح زود
7- نوعى غربال - مأمور نظامى عملیات ویژه - حرکت

8- متخصص - دعای بد، لعنت - رعد
9- کوبنده مطبخ - از گل ها - مهره ای در شطرنج

10- چنگ نواز عهد ساسانیان - پیشوند معادل یک دهم - 
شهر مذهبى

11- مکمل شلوار - تابناک - دیپلماسى
12- مقام برنزی در ورزش - منقاره کوتاه - ضربه ای از گوشه 

زمین فوتبال - بازداری
13- اولین عدد دو رقمى با رقم های مشابه - خانه چادری 

- برلدر مادر
14- جامه کهنه و پاره پاره - جزیره ای در اندونزی - از آن 

شکر مى سازند

عمودیافقی

زمانــی کــه تکــه ای از غــذای شــما بــه روی زمیــن 
ــه  ــج ثانی ــر از پن ــوردن آن در کمت ــا خ ــد، آی می افت
ــکلی دارد؟  ــن مش ــر روی زمی ــادن ب ــس از افت پ
محققــان پاســخ داده انــد کــه میــزان آلودگــی 
مــاده  مانــدن  باقــی  زمــان  از  ســطح، مهم تــر 

ــت. ــر روی آن اس ــی ب غذای
ــی  ــواد غذای ــر روی م ــن آزمایــش را ب ــان ای  محقق
و میــزان آلودگــی آن هــا در آزمایشــگاه انجــام 
دادنــد و بــه نتایجــی دســت یافتنــد. قانــون پنــج 
ــل اعتمــاد نباشــد؛  ــاد قاب ــه، ممکــن اســت زی ثانی
امــا از آنجــا کــه باورهــای مــا را دربــاره غــذا 
ــاره  ــی درب ــس بررس ــود، پ ــامل می ش ــوردن ش خ

ــت. ــد نیس آن ب
ــا  ــه آی ــن اســت ک ــورد بحــث ای  حــال موضــوع م
ــواد  ــی را از م ــد آلودگ ــه می توان ــج ثانی ــون پن قان
غذایــی دور کنــد. بــه نظــر می رســد ایــن موضــوع 
اندکــی پیچیــده اســت؛ زیــرا آلودگــی مــاده غذایــی 
ــدار آن  ــه مق ــه چ ــطح و اینک ــه س ــروب ب ــه میک  ب

را آلــوده کــرده اســت، بســتگی دارد. امــا آیــا 
ــه از  ــج ثانی ــون پن ــه قان ــیده اید ک ــون اندیش تاکن
کجــا آمــده اســت؟ افتــادن مــواد غذایــی بــر زمیــن 
ــه ای اســت کــه شــاید  و خــوردن ســریع آن، تجرب

ــد. ــاده باش ــاق افت ــراد اتف ــیاری از اف ــرای بس ب
امــا علــم دربــاره افتــادن غــذا بــر روی زمیــن چــه 
ــا ایــن مــاده غذایــی ناســالم اســت  ــد؟ آی می گوی

و پنــج ثانیــه بــرای آلــوده شــدن کافــی اســت؟

جیلیــان  را  زمینــه  ایــن  در  آزمایــش  اولیــن 
ــام داد  ــز انج ــگاه ایلینوی ــجوی دانش کارک، دانش
و در ایــن بررســی ســطح زمیــن را آلــوده کــرد 
ــت.  ــر روی آن انداخ ــی را ب ــاده غذای ــپس م و س
ــه  ــج ثانی ــدت پن ــان داد در م ــش نش ــن آزمای ای
بعــد از افتــادن مــاده غذایــی بــر روی زمیــن، ایــن 
ــی آن  ــزان آلودگ ــا می ــود؛ ام ــوده می ش ــاده آل م

مشــخص نیســت.
ــه  ــده ب ــل ش ــری منتق ــزان باکت ــد می ــا می دانی آی
غــذا از زمیــن در مــدت پنــج ثانیــه چقــدر اســت؟

ایــن  روی  بــر  آزمایــش  انجــام  بــا  محققــان 
موضــوع کــه مــدت زمــان تمــاس مــاده غذایــی بــا 
زمیــن در میــزان آلودگــی موثــر اســت، بــه نتایجــی 

ــد. ــت یافتن دس
آن هــا مــاده غذایــی را بــه مدت هــای 5، 30 و 
60 ثانیــه بــر روی زمیــن قــرار دادنــد و میــزان 
اندازه گیــری کردنــد و همچنیــن  را  آلودگــی آن 

ایــن بررســی را بعــد از 2، 4، 8 و 24 ســاعت مــورد 
ــد. ــرار دادن ــنجش ق س

میــزان  داد  نشــان  شــده  انجــام  آزمایــش 
آلودگــی انتقــال یافتــه بــه زمــان تمــاس بــا 
ســطح بســتگی نــدارد؛ بلکــه میــزان آلودگــی 
ــوع جنــس  ــن ن ــر ای  ســطح مهــم اســت. عــاوه ب
ســطح هــم در آلودگــی موثــر اســت؛ مثــا فــرش 
ــوب در  ــرامیک و چ ــه س ــبت ب ــری نس ــکان بهت م
 افتــادن غذاســت و میــزان آلودگــی آن کمتــر 
ــی اســت  ــن در حال ــا یــک درصــد اســت؛ ای و تنه
کــه در همــان زمــان از ســطح چوبــی 48 تــا 
 70 درصــد باکتــری بــه مــاده غذایــی منتقــل 

می شود.
بهتریــن توصیــه کارشناســان، تمیــز نگهداشــتن 
دســت، ظــروف و ســطوح اســت تــا از انتقــال 

میکــروب جلوگیــری شــود.
ایــن مقالــه در مجلــه Conversation منتشــر 

ــت. ــده اس ش

آیا قانون »پنج ثانیه« درباره خوردن غذایی که روی زمین افتاده، درست است؟

قتل عام بوفالوها برای نسل ک�ش رسخپوست ها!

که بوفالوها را  نظامیان آمریکایی دستور داشتند 
بکشند تا سرخپوست ها به غذا دسترسی نداشته 

باشند! 
/ آمریکا- ۱۸۵۰
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