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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کمیسیون شوراها : عضو هئیت رئیسه 

تورم در سفره های
 مردم تک رقمی نیست

 لزوم تفکیک 
آب شرب و بهداشتی ایران

استاندارچهارمحال و بختیاری: 

تکمیل فرهنگسرای شهرکرد
  از مهم ترین اقدامات 

دولت یازدهم است

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 رونق بازار 
کارت های سوخت کرایه 

حافظ قرآن 18ساله
کامپیوتر را شکست داد  

5

5

3

3

37

5

کوال   نگاهی به فیلم درا
 آخرین ساخته رضا عطاران

خون آشام
 رکوردشکن

الریجانی در نشست مشترک دولت و مجلس:

آبادانی کشور تنها با 
همگرایی مسئوالن 

محقق می شود

بشارت به مومنان

له
قا

رم
س در  بزرگ  عید  دو  از  یكى  فطر،  سعید  عید   

اسالمى  کشورهای  در  که  است  اسالمى  سنت 
مورد توجه مسلمانان است و این روز را جشن 

روزه ای  چند  تعطیالت  کشورها  بیشتر   مى گیرند؛ 
روزها  این  در  و  دارند  سال  اصلى  عید  عنوان  به  را 
بازدید و صله رحم و ...  به شادی و سرور و دید و 
این  درباره  که  است  این  هم  علت  مى پردازند؛ 
است.  شده  وارد  بیشماری  روایات  و  احادیث  عید 
روزه دارى  به  را  رمضان  ماه  که  روزه دار  مسلمانان 
از  بسیارى  و  آشامیدن  و  خوردن  از  و  داشته  پا  به 
پس  کنون  ا ورزیده اند،  امتناع  دیگر  مباح  کارهاى 
ماه  روز  نخستین  در  ماه  این  روزهای  گذشت  از 
 شوال اجر و پاداش خود را از خداوند مى طلبند؛ اجر 
که خود خداوند به آنان وعده داده است  و پاداشى 
ماه  این  برکات  از  یافته اند  توفیق  که  و خوشنودند 
پیامبر  فطر  سعید  عید  فضیلت  در  شوند.  بهره مند 
َو ِهى  اْلِفْطِر  َلیَلُة  َکاَنْت  اعظم)ص( فرمودند: »َفِإَذا 
ْجَرُهْم ِبَغیِر 

َ
أ ْعَطى اهَّلُل اْلَعاِملیَن 

َ
ى َلیَلَة اْلَجَواِئِز أ ُتَسّمَ

ِحَساٍب« ؛ و چون شب عید فطر ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 انعکاس بیانات رهبر انقالب
 در رسانه های جهان

در صفحه سیاست)2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

چاپ  دوم

چاپ  دوم 

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول (

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

ــر دارد  ــهر در نظ ــامی ش ــورای اس ــورخ 95/3/19 ش ــماره ۴/95/52۴ م ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری فوالدش ش
ــه  ــذا از کلیــه شــرکت های واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصــه ذیــل دعــوت ب عملیــات ذیــل را برگــزار نمایــد. ل

ــد. ــل می آی عم

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره ۴/9۴/395 مــورخ 9۴/3/17 شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد مزایده هــای ذیــل 
را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/۴/26 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در 
مناقصــه بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

ــه  ــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/۴/26 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در مزایده هــا ب ــد ت ــان فرصــت دارن متقاضی
واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه )ریال( 

 مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال(   ردیف موضوع مناقصه شماره مناقصه

100/000/000 2/000/000/000
95/7600 

95/۴/3 

  لکه گیری آسفالت سطح شهر فوالدشهر بصورت

50 درصد نقدی و 50 درصد ملک با شرایط مزایده
1

 مبلغ پایه هر ماه 
)ریال( 

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

شماره مزایده موضوع مزایده ردیف

1/100/000 660/000
95/7605

95/۴/3

      اجاره غرفه شماره 1 فروش اغذیه نزدیک رستوران
واقع در پارک محله شیخ بهایی )A6) فوالدشهر

1

1/000/000 600/000
95/7601

95/۴/3

 اجاره غرفه شماره 2 فروش اغذیه واقع در پارک
محله شیخ بهایی )A6) فوالدشهر

2

کیمیای وطن بررسی کرد:

 5 سوال بی پاسخ 

6در لیگ برتر

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

روز عید فطر ، عید عبادت و 
عید مغفرت است.

مقام معظم رهبری



بشارت به مومنان 
ادامه از صفحه یک: 

ــد  ــد، خداون ــام دارد- فرارس ــز ن ــب جوای ــه ش ک
حســاب  بــدون  را  عمل  کننــدگان   پــاداش 
ــر  ــرت  امی ــن حض ــد. همچنی ــمارش ببخش و ش
ــاد  المؤمنیــن علــى علیــه الســام در یکــى از اعی
 فطــر خطبــه اى خوانده انــد کــه در آن مؤمنــان 

را بشارت و مبطان را بیم داده اند.
ــب  ــى طال ــن اب ــى ب ــر المومنیــن عل »خطــب امی
ــاس!  ــا الن ــال: ایه ــر فق ــوم الفط ــه الســام ی علی
ــنون  ــه المحس ــاب فی ــوم یث ــذا ی ــم ه  ان یومک
 و یخســر فیــه المبطلــون و هو اشــبه بیــوم قیامکم 
فاذکــروا بخروجکــم مــن منازلکــم الــى مصاکــم 
ــروا  ــم واذک ــى ربک ــداث ال ــن االج ــم م خروجک
بیــن  وقوفکــم  و  مصاکــم  فــى  بوقوفکــم 
ــم ــى منازلک ــم ال ــروا برجوعک ــم، واذک ــدى ربک  ی

رجوعکم الى منازلکم فى الجنه.
ــات  ــن والصائم ــا للصائمی ــى م ــادهللا! ان ادن عب
ــهر  ــن ش ــوم م ــر ی ــى آخ ــک ف ــم مل ان ینادیه
ــا  ــم م ــر لک ــد غف ــاد هللا فق ــروا عب ــان، ابش رمض
ســلف مــن ذنوبکــم فانظــروا کیــف تکونــون فیمــا 
میــزان  شــهرى،  رى  )محمــدى  تســتانفون.« 

الحکمــة، ج 7، صــص 131 -132.(
اى مــردم! ایــن روز، روزى اســت که نیکــوکاران در 
آن پــاداش مى گیرنــد و زیانــکاران و تبهــکاران در 
آن مایــوس و ناامیــد مى گردنــد و ایــن شــباهتى 
زیــاد بــه روزقیامتتــان دارد؛ پــس بــا خارج شــدن 
از منــازل و رهســپار جایــگاه نمــاز عیــد شــدن بــه 
ــه  ــان را ب ــان از قبرهــا و رفتنت ــد خروجت ــاد آوری ی
ــا ایســتادن در جایــگاه نمــاز  ســوى پــروردگار و ب

ــان  ــر پروردگارت ــتادن در براب ــد ایس ــاد آوری ــه ی  ب
را و بــا بازگشــت  بــه ســوى منــازل خــود، متذکــر 
شــوید بازگشــتتان را بــه ســوى منازلتــان در 
بهشــت  بریــن. اى بنــدگان خــدا! کمتریــن چیــزى 
کــه بــه زنــان و مــردان روزه دار داده مى شــود 
ــاه  ــن روز م ــته اى در آخری ــه فرش ــت ک ــن اس ای

ــد: ــد و مى گوی ــدا مى ده ــان ن ــه آن ــان ب رمض
»هــان! بشــارتتان بــاد، اى بنــدگان خــدا کــه 
گناهــان گذشــته  تان آمرزیــده شــد! پــس بــه 
ــه  ــه بقی ــه چگون ــید ک ــش باش ــده خوی ــر آین فک

ــام  ای
را بگذرانید.«

ــوص  ــن روز، مخص ــارت ای ــود بش ــوم می ش معل
روزه  حــق  توانســته اند  کــه  اســت   بندگانــی 
را بــه درســتی ادا کننــد و مســلح بــه ســاح تقــوا 
کــه نتیجــه روزه اســت شــده باشــند و از گناهــان 
پــاک و پاکیــزه  و خدایــی شــده باشــند و اینــان 

مســتحق پــاداش الهــی هســتند. 
ــلماِن آگاه  ــاِن مس ــرای انس ــری، ب ــد فط ــر عی ه
هوشــیار، می توانــد یــک روزِ عیــد حقیقــی باشــد؛ 
روز شــروعِ دوبــاره زندگــی معنــوی و روحــی؛ مثل 
بهــار بــرای گیاهــان و درختــان. انســانی کــه ممکن 
 اســت در طــول ســال دچــارِ انــواع آلودگی هــا 
ــوای  ــر ه ــر اث ــه ب ــانی ک ــود و انس ــان ش و گناه
و صفــات زشــت، خــود   نفــس و خصلت هــا 
را تدریجــا از ســاحِت رحمــِت الهــی دور کــرده 
اســت، هــر ســال از طــرف پــروردگار عالــم از 
یــک فرصــت اســتثنایی برخــوردار می شــود و آن 
ــول  ــت. در ط ــان اس ــارک رمض ــاِه مب ــت، م فرص
مــاه رمضــان، دل هــا نــرم می شــود، روح هــا 
تأللــؤ و درخشــندگی پیــدا می کنــد، انســان ها 
آمــاده قــدم نهــادن در وادی رحمــِت خاصــه الهــی 
می شــوند و هــر کــس بــه قــدر اســتعداد، هّمــت 
و تــاش خــود، از ضیافــت عظیــم الهــی برخــوردار 
ــه  ــارک ب ــاه مب ــن م ــه ای ــد از آنک ــود؛ بع می ش
پایــان رســید، روزِ شــروعِ ســال جدیــد، روز عیــد 
ــد  ــان می توان ــه انس ــی روزی ک ــت؛ یعن ــر اس فط
ــان، راه  ــاه رمض ــتاوردهای م ــتفاده از دس ــا اس ب
ــا  ــرد و از کجراهه ه ــش گی ــی را پی ــتقیم اله مس

ــزد. بپرهی
در  خامنــه ای  امــام  رهبــری،  معظــم  مقــام 
اهمیــت عیــد فطــر فرمودنــد: عیــد فطــر یکــی از 
اســامی  اســت.  مناســبت های  عظیم تریــن 
دنیــای اســام روز عیــد فطــر را به معنــای حقیقی 
عیــد می گیرنــد و ایــن چیــزی اســت کــه اســام 
ــه  ــت. »جعل ــته اس ــامی  خواس ــت اس ــرای ام ب
ــد  ــا«؛ خداون ــه اه ــم ل ــدا و جعلک ــم عی هللا لک
متعــال امــروز را بــرای امــت اســامی  عیــد قــرار 
ــت... .  ــد دانس ــن عی ــته ای ــا را شایس داد و آن ه
ــم؛  ــتفاده کنی ــی اس ــه  اله ــن هدی ــد از ای ــا بای م
هــم اســتفاده شــخصی بــه معنــای راه دادن نــور 
معرفــت و توبــه و انابــه بــه دل هــای خودتــان کــه 
اگــر از عالــم معرفــت و محّبــت الهــی دریچــه ای 
ــود  ــدرون خ ــاز و ان ــان ب ــای خودم ــه روی دله  ب
تاریکی هــا  از  بســیاری  کنیــم،  نورانــی   را 
و گرفتاری هــای دنیــای بیــرون هــم حــل خواهــد 
شــد؛ چــون دل انسان هاســت کــه سرچشــمه  
مقــام  بیانــات  )از  بدی هاســت.  و  خوبی هــا 
معظــم رهبــری در دیــدار بــا کارگــزاران 80/9/25(

ایــن عیــد بــر همــه مومنــان روزه دار کــه بــه معنای 
ــدای  ــه خ ــتند و دل را ب ــه، روزه داش ــی کلم واقع
خویــش ســپردند و خــود در فکــر گرســنگی 
ــه پاکــی  ــد و موفــق ب قیامــت و تشــنگی آن بودن
و پاکیزگــی از گناهــان شــدند، مبــارک باشــد کــه 
ــاره  ــدی دوب ــه تول ــرا ک ــود؛ چ ــد ب ــارک خواه مب
ــا  ــد کــه دیگــر مبت ــت کنن ــد مراقب ــد و بای یافته ان
ــاک  ــوند و پ ــروی نش ــاه و کج ــاری گن ــه گرفت  ب

و صیقلی بمانند.
در پایان ذکر این حدیث الزم است که فرمود: 

»ابشــروا عبــاد هللا فقــد غفــر لکــم مــا ســلف مــن 
ذنوبکم «. 

ــى  ــش اله ــران و بخش ــارت غف ــن روز، روز بش ای
اســت.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

پرونده انتخابات مجلس دهم 
اصفهان بسته شد   

سرنوشــت نفــر پنجــم منتخــب اصفهــان در مجلــس 
دوره دهــم مجلــس شــورای اســامی  مشــخص شــد.
کیمیــای وطــن، محمدحســین مقیمــی گــزارش   بــه 
ــده  کشــور از بســته شــدن پرون ــر  ــاون سیاســی وزی  مع
خبــر  کشــور  وزارت  در  دهــم  مجلــس  انتخابــات 
انتخابــات  پرونــده  شــدن  بســته  بــا  گفــت:  و  داد 
انتخابــات  بــرای  برنامه ریزی هــا  دهــم  مجلــس 
آینــده  روزهــای  طــی  دوازدهــم  ریاســت جمهوری 
انجــام خواهــد شــد. بــا احتســاب ایــن خبــر و بــا توجــه 
بــه اینکــه پیش تــر شــورای نگهبــان نظــر خــود دربــاره 
انتخابــات اصفهــان و باطــل بــودن آرای نفــر ســوم 
کــرده  ایــن شــهر یعنــی خانــم مینــو خالقــی را اعــام 
بــود و خواســتار برگــزاری انتخابــات میــان  دوره ای 
نفــر  تکلیــف  بنابرایــن  بــود،  شــده  اصفهــان  بــرای 
انتخابــات  در  دهــم  مجلــس  بــه  یافتــه  راه   پنجــم 
ریاســت   انتخابــات  بــا  همزمــان  کــه  میــان دوره ای 
شــد.  خواهــد  مشــخص  بــود،  خواهــد  جمهــوی 
حمیدرضــا فوالدگــر، ناهیــد تاج الدیــن، مینــو خالقــی 
حیدرعلــی عابــدی و احمــدی ســالک در دوره اول 
انتخابــات در 7 اســفند 94 بــا رای مــردم انتخــاب 
نگهبــان  شــورای  بررســی های  از  پــس  امــا   شــدند؛ 
و نظــر بــه نظــارت اســتصوابی ایــن شــورا، آرای خانــم 
کشــور پیــش از  مینــو خالقــی باطــل اعــام شــد. وزارت 
ایــن اعــام می کــرد اســتنباط حقوقــی ایــن وزارتخانــه 
بــا شــورای نگهبــان متفــاوت اســت؛ از همیــن روی 
رییــس مجلــس شــورای  نامــه علــی الریجانــی،  بــا 
اســامی  پرونــده خانــم مینــو خالقــی بــه شــورای عالــی 
حــل اختــاف قــوا رفــت و نهایتــا ایــن شــورا نیــز نظــر 

کــرد. تســنیم شــورای نگهبــان را تاییــد 

در واکنش به عملیات های تروریستی اخیر
  ظریف: برای مقابله با تروریسم 

از پا نخواهیم نشست
بــه  کنــش  وا در  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر   
کا و بغــداد  عملیات هــای تروریســتی در اســتانبول، دا
کــرد: بــرای مقابلــه بــا تروریســم از پــا نخواهیــم  کیــد  تا
گــزارش ایرنــا، محمدجــواد ظریــف در  نشســت. بــه 
عملیات هــای  بــه  کنــش  وا در  و  پیامــی  توییتــری 
بنــگادش  ترکیــه،  کشــورهای  در   تروریســتی 
کســانی پشــت ایــن  کــه  و عــراق نوشــت: تــا زمانــی 
عملیات هــای تروریســتی هســتند و ایدئولــوژی آن هــا 
شکســت نخــورده باشــد، نبایــد از پــا بنشــینیم و از پــا 
نخواهیــم نشست.اشــاره وزیــر امورخارجه کشــورمان 
بــه حمــات اخیــر تروریســتی در ترکیــه، بنــگادش 
کــه در آن هــا تروریســت ها بــا حمــات  و عــراق بــود 
کا   انتحــاری و عملیــات تروریســتی در اســتانبول، دا
کشــورها  و بغــداد، تعــداد زیــادی از غیرنظامیــان ایــن 

را هــدف حمــات خــود قــرار دادنــد.

کوهکن ریزی:
 عربستان روی دیگر سکه 

صهیونیست هاست
نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس شــورای اســامی 
اینکــه عربســتان صاحیــت مدیریــت حــج  بیــان    بــا 
کــرد: اتفاقــات در عربســتان و مراســم  کیــد  را نــدارد، تا
کــه دولــت وهابــی صهیونیســتی  حــج نشــان می دهــد 

عربســتان روی دیگــر ســکه صهیونیست هاســت.
کوهکــن ریــزی  کیمیــای وطــن، محســن  گــزارش  بــه 
در  ملــت  خانــه  خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
کشــته شــدن شــماری از حجــاج  کنــش بــه مصــدوم و  وا
در عربســتان بــه دلیــل ضعــف عملکــردی حــکام آل 
ــا  کــه بــه حــج عمــره ی کســی  ســعود اظهــار داشــت: هــر 
تمتــع بــرود و بــا دیــد موشــکافانه بــه امــور حــج نــگاه 
کــه عربســتانی ها بــه بــدوی تریــن  کنــد، پــی می بــرد 
عضــو  می کننــد.  اداره  را  حــج  مراســم  ممکــن  شــکل 
کمیســیون صنایــع و معــادن در مجلــس دهــم شــورای 
کــه نشــان دهنده اداره  اســامی  ادامــه داد: مــورد ســاده 
بــه  مســیرها  طراحــی  در  اســت  عربســتانی ها  بــدوی 
کــردم  کــه بــه حــج رفتــم تصــور  خانــه خداســت.  زمانــی 
گــر قــرار بــود مراســم حــج را مــا ایرانی هــا مدیریــت کنیم  ا
چــه اقداماتــی انجــام می دادیــم. حتمــا ورود جمعیــت 
بــرای ورود  و دو طبقــه  بــزرگ  معبــر  را در چنــد   زیــاد 

و خروج طراحی می کردیم.
عربســتان  صهیونیســتی  وهابــی  دولــت  گفــت:  وی 
بــه  بلکــه  نــدارد؛  زمزمــه  آب  بــرای  مناســبی  فکــر 
گاری منتقــل  بــا  روش 500 ســال پیــش آب زمــزم را 
زمــزم  آب  می تــوان  امــروزه  کــه  حالــی  در   می کننــد؛ 
را بــا سیســتم زیــر زمینــی و لوله کشــی بــرای اســتفاده 

کننــد. حجــاج طراحــی 
کیــد  تا اربعیــن  مراســم  بــه  اشــاره  بــا  نماینــده  ایــن 
کــه درگیــر مســایلی ماننــد تکفیری هــا  کــرد: در عــراق 
کردیــم  ماحظــه  اســت،  تروریســتی  انفجارهــای  و 
اســت.  نیفتــاده  مســلمانان  بــرای  اتفاقــی  هیــچ  کــه 
مراســم  بــه  کارشناســانه  دیــد  بــا  گــر  ا بنابرایــن 
بــدوی  اقدامــات  می تــوان  شــود،  نــگاه   حــج 
 و غیرکارشناســی معبــر، ســاخت و ســاز و حمــل و نقــل 

کرد و طراحی نوینی انجام داد. را بررسی 
کیــد بــر اینکــه عربســتان یــک روی دیگــر  کوهکــن بــا تا
ســکه صهیونیســت اســت، اظهــار داشــت: عربســتان 
ــا  ــد و آنج کن ــاد  ــی ایج ــج،  زدگ ــم ح ــد در مراس می خواه
کانــون اتحــاد مســلمانان  بــه جــای اینکــه روز بــه روز 
کــه کمتریــن  شــود، تــاش دارد بــه مکانــی تبدیــل شــود 
عضــو  می شــود.  حاضــر  آن  در  مســلمان  جمعیــت 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس شــورای اســامی  با 
کــرد عربســتان  بیــان اینکــه بــه راحتــی می تــوان ثابــت 
از  مســلمانان  مدیریــت  و  حــج  مراســم  برگــزاری  در 
ــرد:  ک ــد  کی ــد، تا ابتدایی تریــن روش هــا اســتفاده می کن
کــه ســهوا مشــکاتی در حــج ایجــاد  گــر مشــخص شــود  ا
گــر  می شــود، پــس عربســتانی ها صاحیــت ندارنــد؛ امــا ا
کار باشــد، نــه تنهــا صاحیــت ندارنــد، بلکــه  عمــدی در 
گیرنــد. کار تحــت تعقیــب قــرار  بایــد بــه عنــوان جنایــت 

اخبار سیاسی

مهمــی  از  بخــش  بــه  رســانه ها  ایــن  بیشــتر   ...«
بیانــات حضــرت آیــت  هللا خامنــه ای توجــه نشــان 
داده و گزارش هــای خــود را حــول محــور آن تنظیــم 

کرده انــد.«
بــه گــزارش ســرویس سیاســی جام نیـــوز، بیانــات 
حضــرت آیــت  هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب 
در دیــدار بــا دانشــجویان، انعــکاس گســترده ای در 

رســانه های منطقــه و جهــان داشــته اســت.
ــر  ــد رهب ــه تاکی ــن رســانه ها توجــه خــود را ب بیشــتر ای
ــکا در  ــا آمری ــردن ب ــکاری نک ــر هم ــاب ب ــم انق معظ
ــه ای معطــوف داشــته و گزارش هایشــان  مســایل منطق
را زیــر عنــوان »رهبــر ایــران می گویــد کشــورش دربــاره 
ــم  ــرد« تنظی ــد ک ــی نخواه ــکا هماهنگ ــا آمری ــوریه ب س

کرده انــد.
 العربیــه نوشــت: آیــت هللا علــی خامنــه ای، رهبــر عالــی 
ــه روز یکشــنبه در وب ســایت  ــی ک ــران، طــی اظهارات ای
رســمی  وی منتشــر شــده، بیــان داشــت: ایــران هرگــز 
دربــاره ســوریه و دیگــر درگیری هــای منطقــه ای بــا 

ــکا هماهنگــی نخواهــد کــرد. آمری
 در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت: ایــن موضــع رهبــر 
ــورد  ــای م ــه نیروه ــران در شــرایطی مطــرح شــده ک ای
حمایــت آمریــکا می کوشــند بــه ســمت پایــگاه داعــش 

در شــهر منبــج ســوریه پیشــروی کننــد.

ــری  ــم رهب ــام معظ ــل از مق ــه نق ــت آی ب ــدل ایس  می
می نویســد: مــا چنیــن هماهنگــی را نمی خواهیــم؛ 
زیــرا هــدف اصلــی آن هــا قطــع حضــور ایــران در منطقــه 

اســت.
 ایــن پایــگاه خبــری افــزود: ]آیــت هللا[ خامنــه ای طــی 
ســخنرانی بــرای دانشــجویان ایرانــی بــار دیگر خواســتار 

توقــف مداخلــه آمریــکا در منطقــه شــده اســت.
ــم  ــنگتن علی رغ ــه واش ــته ک ــار داش ــران اظه ــر ای  رهب
توافــق هســته ای ســال گذشــته بــا قدرت هــای جهانــی 

همچنــان بــه اقدامــات خصمانــه خــود علیــه کشــورش 
ــد. ــه می ده ادام

انعــکاس  ضمــن  آزاد  اروپــای  رادیــو  ســایت  وب   
بیانــات رهبــر معظــم انقــاب نوشــت: تهــران هــر گونــه 
ــه  ــکا را ک ــری آمری ــت رهب ــاف تح ــا ائت ــی ب هماهنگ
ــاران  ــراق را بمب ــوریه و ع ــش در س ــی داع ــروه افراط گ

می کنــد، رد کــرده اســت.
 ایــن پایــگاه خبــری افــزود: بــا ایــن حــال، تهــران بــه 
صــورت مســتقل از بغــداد و دمشــق در نبــرد علیــه گــروه 

ــد. ــت می کن داعــش حمای
 در ایــن میــان خبرگــزاری رویتــرز بــه بخــش دیگــری 
از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب توجــه کــرده و تیتــر زد: 
ــای  ــری در قرارداده ــد بازنگ ــران می گوی ــی ای ــر عال رهب

جدیــد نفتــی ضــروری اســت.
ــر  ــه ای، رهب ــی خامن ــت هللا عل ــرز، آی ــته رویت ــه نوش  ب
عالــی ایــران، عصــر روز شــنبه اظهــار داشــت هیــچ یــک 
ــرکت های  ــا ش ــی و گازی ب ــد نفت ــای جدی از قرارداده
بیــن المللــی، بــدون انجــام اصاحــات الزم در چارچــوب 

منافــع کشــور منعقــد نخواهــد شــد. 
تایمــز اســراییل امــا درخواســت رهبــر انقــاب مبنــی بــر 
تشــکیل جبهــه واحــد دانشــجویی علیــه آمریــکا و رژیــم 

اشــغالگر قــدس را مــورد توجــه قــرار داده اســت. 
ایــن پایــگاه صهیونیســتی گــزارش خــود را زیــر عنــوان 
ــه ای خواســتار تشــکیل جبهــه واحــد  »]آیــت هللا[ خامن
ــم  ــد« تنظی ــکا ش ــراییل و آمری ــه اس ــجویی علی دانش

کــرده اســت. 
ــه ای  در ایــن گــزارش می خوانیــم: آیــت هللا علــی خامن
رهبــر عالــی ایــران، روز شــنبه از دانشــجویان مســلمان 
در  را  متحــدی  جبهــه  در سراســر جهــان خواســت 
ــد. وی  ــکیل دهن ــراییل تش ــکا و اس ــا آمری ــت ب مخالف
ــش  ــا ارت ــز ب ــور هرگ ــه کش ــد ک ــد ش ــن متعه همچنی

ــد. ــی نکن ــوریه هماهنگ ــگ س ــکا در جن آمری

پس از دیدار با دانشجویان

انعکاس بیانات رهبر انقالب در رسانه های جهان

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ــه  ــد ب ــررات بای ــن و مق ــت قوانی ــد اس ــس معتق مجل
گونــه ای اصــاح شــود کــه دســت افــراد بــرای دور زدن 
ــتفاده از  ــت سوءاس ــی جرئ ــد و کس ــاز نباش ــون ب قان

ــد. ــته باش ــال را نداش ــت  الم بی
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، مرتضــی صفــاری نطنــزی 
ــا  ــت ب ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
بیــان اینکــه پرداخــت حقوق هــای نجومــی  صرفــا 
مختــص ایــن دولــت نیســت و در دولــت گذشــته نیــز 
صــورت گرفتــه اســت، گفــت: انتظــار مــا از دســتگاه های 
نظارتــی بیــش از ایــن بــود؛ لــذا بایــد دولــت فعلــی در 

ــرد. ــی می ک ــورد قاطع ــوص برخ ــن خص ای
ــورای  ــس ش ــر در مجل ــز و قمص ــردم نطن ــده م نماین
مقــررات  و  قوانیــن  ضعــف  ادامــه،   اســامی  در 
ــی  ــه برخ ــارف ب ــای نامتع ــل پرداخت ه ــی از دالی را یک
ــن  ــف قوانی ــفانه ضع ــت: متاس ــت و گف ــران دانس مدی
ــه  ــته ک ــاز گذاش ــراد را ب ــی اف ــت برخ ــررات دس و مق
ــه  ــاز ب ــه نی ــن زمین ــر در ای ــود و اگ ــاح ش ــد اص بای
همــکاری مجلــس باشــد، آمــاده اســت چنانچــه 
 در حــال حاضــر نیــز مجلــس پیگیــر ایــن قضیــه 

است.
وی افــزود: قوانیــن و مقــررات بایــد بــه گونــه ای 

ــاز  ــون ب ــرای دور زدن قان ــراد ب ــت اف ــه دس ــد ک باش
ــرد  ــورت گی ــارت ص ــر نظ ــت در ام ــت دق ــد و نهای نباش
تــا کســی جرئــت نکنــد از بیــت المــال بــه نفــع خــود 

سوءاســتفاده کنــد.
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
بیــان  بــا  پایــان  اســامی  در  شــورای  مجلــس 
اینکــه مــردم منتظــر برخــورد قاطــع بــا متخلفــان 
ــتند ــران هس ــی مدی ــه برخ ــارف ب ــای نامتع  پرداخت ه

خاطرنشــان کــرد: الزم اســت هرچــه ســریع تر بــه 
صــورت قاطــع و بــدون اغمــاض بــا متخلفــان برخــورد 

شــود.

اســامی  بــا  شــورای  مجلــس  رییــس 
ــه  ــاز ب ــی کشــور نی ــرای آبادان ــه ب ــان اینک بی
آمایــش ســرزمینی وجــود دارد، گفــت: اگــر 
ــرای آبادانــی کشــور وجــود  فهــم مشــترک ب

نداشــته باشــد بــه مشــکل می خوریــم.
ــب  ــی ش ــی الریجان ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
ــار  ــت اظه ــت افطــاری دول گذشــته در ضیاف
ــاط  ــه و نش ــا روحی ــم ب ــس ده ــرد: مجل ک
تشــکیل شــده و امــروز کمیســیون ها شــکل 
 پیــدا کرده انــد و آمــاده فعالیــت تقنینــی 

و نظارتی خود هستند.
ــه  ــامی  ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
ــک  ــم در ی ــس نه ــان مجل ــس از پای داد: پ
ارزیابــی مشــخص شــد کــه نقــش طرح هــا 
بیشــتر از لوایــح بــوده و در حــدود 45 درصــد 
ــی از  ــه؛ ول ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــح م لوای
ــد؛  ــد بوده ان ــا 55 درص ــر طرح ه ــرف دیگ ط
ــس  ــد توجــه داشــت مجل ــه بای ــی ک در حال
ــت؛  ــتاق تر اس ــح مش ــر روی لوای ــرای کار ب ب

ــری دارد. چــون پشــتوانه کارشناســی بهت
اقتضــا  الریجانــی گفــت: شــرایط کشــور 
می کنــد همگرایــی دولــت و مجلــس بیشــتر 

باشــد کــه مجلــس دهــم ایــن روحیــه را بــه 
طــور کامــل دارد. بــا توجــه بــه شــرایط کشــور 
بایــد از فرصت هــای موجــود اســتفاده کنیــم 
و کمتــر بــه کشــمکش بیــن قــوا بپردازیــم.

اســامی  بــا  شــورای  مجلــس  رییــس 
ــت  ــل اس ــور مای ــس جمه ــه ریی ــان اینک  بی
در  آبادانــی  پایه گــذار  می کنــد  تــاش  و 
ــترکی  ــهم مش ــر س ــت: اگ ــد، گف ــور باش کش
ــه  ــد ب ــود نیای ــه وج ــور ب ــی کش ــرای آبادان ب
بــرای  فعالیــت  برمی خوریــم.  مشــکل 
ــش  ــاس آمای ــر اس ــد ب ــور بای ــی کش آبادان

ســرزمینی انجــام شــود.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــان اینک ــا بی وی ب
زمــان  از  فرمودنــد  زمینــه  ایــن  در  نیــز 
ــوده کــه آمایــش  دولــت ایشــان نیــز قــرار ب
تاکنــون  ولــی  شــود،  انجــام  ســرزمینی 
ــام معظــم  ــت: مق ــن نشــده اســت، گف چنی
ــش  ــام آمای ــرای انج ــر را ب ــری راه میانب رهب
ســرزمینی اســتفاده از شــوراهای توســعه در 
ــه  ــک برنام ــا ی ــد ت اســتان ها پیشــنهاد دادن
ــی کشــور ایجــاد شــود. ــرای آبادان ــه ای ب پای

الریجانــی بــا بیــان اینکــه وزیــر صنعــت 

ــای  ــال احی ــه دنب ــه ب ــرده اســت ک ــوان ک عن
6500 کارگاه صنعتــی هســتند، گفــت: مــا 
ــه  ــم ک ــین می کنی ــه را تحس ــن برنام ــز ای نی
البتــه بایــد بــه نقــش مهــم بانک هــا در ایــن 
زمینــه توجــه داشــت و بانک هــا بایــد کمــک 

ــد. ــد کنن ــه تولی بیشــتری ب
و  مــا  کــه  بررســی هایی  افــزود:  وی 
ــی انجــام داده ایــم نشــان  بخش هــای نظارت
می دهــد کــه ســطح فراوانــی از مدیــران 
نمی کننــد نجومــی  دریافــت   حقوق هــای 
ــه از  ــتند ک ــر هس ــد نف ــد ص ــا چن ــه تنه بلک
ــد. ــوق می گیرن ــتر حق ــول بیش ــطح معم س

رییــس مجلــس شــورای اســامی  بــا بیــان 
اینکــه گاهــی گفتــه می شــود برخــی از ایــن 
ــق  ــد مطاب ــی بای ــوده ول ــی ب ــات قانون اقدام
عقــل در ایــن زمینــه ورود پیــدا کــرد، گفــت: 
اگــر ایــن اقدامــات بــر اســاس قانــون بــوده 
ــه  ــیم ک ــران باش ــا نگ ــار آن ه ــد از انتش نبای
البتــه انتشــار ایــن فیش هــای حقوقــی 
ــد  ــده باش ــام ش ــه انج ــزه ای ک ــر انگی ــا ه ب
فرصتــی اســت تــا در ایــن زمینــه اصاحاتــی 

انجــام شــود.

ــا  ــرداد )25 ت ــا 7 م ــت 4 ت ــرار اس ــه ق ــی ک ــن، در حال ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
پیش نویــس ســند  برگــزار شــود،  دموکرات هــا  ملــی  28 جــوالی( گردهمایــی 
سیاســتگذاری ایــن حــزب تصویــب شــده و در آن ایــران، دومیــن خطــر بــزرگ آمریــکا 

ــت. ــده اس ــده ش خوان
ــور  ــه منظ ــر ب ــه دیگ ــی دو هفت ــت ط ــرار اس ــواه ق ــرات و جمهوری خ ــزاب دموک اح
نهایــی شــدن رونــد اعــام نامــزد احزابشــان در انتخابــات سراســری ریاســت جمهــوری 

آمریــکا، گردهمایــی ملــی برگــزار کننــد.
ــرده  ــب ک ــود را تصوی ــزب خ ــتگذاری ح ــند سیاس ــواه س ــزب جمهوری خ ــر ح پیش ت
بــود. در آن ســند، جمهوری خواهــان تحریــم ایــران بــه جــای حمایــت از »برجــام« را 

ــده اند. ــتار ش خواس
در ســند سیاســتگذاری حــزب دموکــرات، از ایــران بــه عنــوان یکــی از ســه خطــر بــزرگ 
آمریــکا یــاد شــده و در ردیــف دوم لیســت بزرگ تریــن تهدیــد ایــاالت متحــده قــرار 

گرفتــه اســت.
ــر اســاس ایــن ســند 39 صفحــه ای، بزرگ تریــن تهدیــد آمریــکا، تروریســم اســت  ب
و پــس از آن ایــران و کــره شــمالی، دومیــن و ســومین تهدیــد بــزرگ ایــاالت متحــده 

خوانــده شــده اســت.
ــی« آن  ــات تهاجم ــژه »اقدام ــه وی ــیه ب ــع روس ــاره مواض ــه درب ــور البت ــند مذک در س
ابــراز نگرانــی شــده اســت. همچنیــن ســند تاکیــد کــرده اســت کــه آمریــکا بایــد بــه 
ــی و شــرقی  ــن جنوب ــای چی ــن کشــور در دری ــات ای ــن« و اقدام ــور و رشــد چی »ظه

پاســخ دهــد.
در بخــش مربــوط بــه »مقابلــه بــا تهدیــدات جهانــی« ســند مذکــور، تروریســم، ایــران 

و کــره شــمالی بــه ترتیــب ســه خطــر بــزرگ ایــاالت متحــده اعــام شــده اســت.
در ســند آمــده اســت: »مــا ایــن موضــوع را بــرای )والدیمیــر( پوتیــن روشــن خواهیــم 
کــرد کــه مــا آمــاده همــکاری بــا او در زمانــی کــه بــه نفــع ماســت، هســتیم؛ همان طــور 
ــته ای  ــه هس ــدن برنام ــته ای، برچی ــر هس ــش ذخای ــوع کاه ــن کار را در موض ــه ای ک
ایــران، تحریــم کــره شــمالی و تامیــن تــدارک بــرای ســربازانمان در افغانســتان کردیــم. 

امــا مــا بــرای ایســتادن در مقابــل تهاجــم روســیه، تردیــد نداریــم.«
ــا ایــن  ــا حمایــت از برجــام تصریــح شــد: »مــا بــه کار ب در بخشــی از ســند مذکــور ب
دولــت بــرای اطمینــان یافتــن از اینکــه ایــران هرگــز بــه ســاح هســته ای دســت نیابــد، 
ــه اقــدام نظامــی  ادامــه خواهیــم داد و اگــر ایــران توافــق را نقــض کنــد، در توســل ب

 تردیــد نخواهیــم کــرد«.
ســند سیاســتی دموکرات هــا ادعــا می کنــد: »دموکرات هــا همچنیــن بــه نقــش 
ــدرت  ــا ق ــای غیرهســته ای را ب ــد پرداخــت و تحریم ه ــه خواهن ــران در منطق مضــر ای

ــد کــرد«. ــت خواهن ــد کــرد و اگــر ضــروری باشــد آن هــا را تقوی اجــرا خواهن
ــت  ــاره حمای ــا درب ــراری آمریکایی ه ــا شــده و تک ــای نخ نم ــن ســند، ادع ــه ای در ادام

ایــران از تروریســم و نقــض حقــوق بشــر در ایــن کشــور مطــرح شــده اســت.
ــن  ــان و همچنی ــزب  هللا لبن ــاس و ح ــت از حم ــا، حمای ــتی دموکرات  ه ــند سیاس س
ــران از  ــت ای ــوارد »حمای ــراییل را از م ــودی اس ــه ناب ــد ب ــت« و تعه ــکار هولوکاس »ان

ــت. ــده اس ــم« خوان تروریس
در ایــن ســند بــاز هــم بــر لــزوم »مقابلــه بــا برنامــه موشــک بالســتیک ایــران« تاکیــد 
ــرای دفــاع از  ــان یافتــن از توانایــی رژیــم صهیونیســتی ب شــده و همچنیــن از اطمین

خــود در برابــر ایــران ســخن گفتــه اســت. فــارس

الریجانی در نشست مشترک دولت و مجلس:

آبادانی کشور فقط با همگرایی مسئوالن محقق می شود
ایران، دومین خطر بزرگ برای آمریکا

جــدی  توجــه  قضاییــه  قــوه  رییــس 
قضایــی  دســتگاه  ســامت  ارتقــای   بــه 
را ســرلوحه کار مســئوالن ایــن قــوه دانســت 
ــوه  ــامت ق ــای س ــه ارتق ــه ب ــت: توج و گف
ــم  ــام معظ ــای مق ــه در توصیه ه ــه ک قضایی
رهبــری خطــاب بــه مســئوالن قضایــی نیــز 
ــوده  ــا ب ــرلوحه کار م ــد، س ــد ش ــر آن تاکی ب
ــت  ــا جدی ــده ب ــا در آین ــت و طبیعت و هس

ــد شــد.  ــال خواه بیشــتری دنب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا صــادق 
آملــی الریجانــی در جلســه دیــروز  مســئوالن 
ــا تبریــک فرارســیدن عیــد  عالــی قضایــی ب
طاعــات  قبولــی  آرزوی  و  فطــر   ســعید 
ــه  ــردم روزه دار ب ــلمانان و م ــادات مس و عب
دیــدار اخیــر مســئوالن دســتگاه قضایــی بــا 
ــه  ــه مناســبت هفت ــری ب ــام معظــم رهب مق
قــوه قضاییــه اشــاره کــرد و از تشــکیل 
ــه منظــور بررســی محورهــای  کمیته هایــی ب
مختلــف رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری 
ــن  ــن و تدوی ــی و تبیی ــئوالن قضای ــه مس ب
راهکارهــای عملیاتــی شــدن ایــن رهنمودهــا 
ــای  ــه ارتق ــوط ب ــای مرب ــژه در بخش ه به وی
 ســامت قضایــی، حقــوق بشــر اســامی

جایگزیــن  مجازات هــای  و  زندان هــا 
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و   زنــدان 

خبر داد.
از  ســپاس  بــا  قضاییــه  قــوه  رییــس 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــاف مق ــا و الط محبت ه
ــدار  ــن دی ــذاری ای ــر تاثیرگ ــد ب ــا تاکی  و ب
مســئوالن  در  امیــد  و  انگیــزه  ایجــاد  و 
ــس  ــع ریی ــد مواض ــه تایی ــه ب ــوه قضایی  ق
و مســئوالن عالــی قــوه قضاییــه در حمایــت 
از ارزش هــای انقاب از ســوی ایشــان اشــاره 
 کــرد و گفــت: اصــرار در حفــظ ارزش هــا 
مقــام  ســوی  از  انقــاب  آرمان هــای  و 
معظــم رهبــری اصــراری موقتــی یــا اتفاقــی 
نیســت؛ بلکــه ادامــه راه حضــرت امــام)ره( 
 اســت و اگــر ایــن ارزش هــا و آرمان هــا 
را کنــار بگذاریــم در دنیــا حرفــی بــرای گفتــن 

ــت. نخواهیم داش
ــا  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــی الریجان آمل

وجــود همــه فشــارهایی کــه علیــه جمهــوری 
اســامی  ایــران وجــود دارد، ایــن نظــام پــای 
ــزود:  ــت، اف ــتاده اس ــود ایس ــای خ ارزش ه
فلســفه سیاســی حضــرت امــام)ره( راه 
ــو  ــا در پرت ــت م ــود و مل ــان ب ــی در جه نوی
ــک  ــی ی ــفه سیاس ــن فلس ــام و ای ــن نظ ای
ــتاد. ــلطه گران ایس ــه س ــل هم ــه در مقاب تن

ــورهای  ــت: کش ــا گف ــتگاه قض ــس دس ریی
ــا  ــاب م ــه انق ــد ک ــان می کردن ــلطه گم س
ــیاری از  ــد بس ــال مانن ــد س ــرف چن ــز ظ نی
انقاب هــای دیگــر اســتحاله می شــود؛ امــا 
ــام)ره(  ــرت ام ــاری حض ــرار و پافش ــا اص  ب
حفــظ  بــر  رهبــری  معظــم  مقــام  و 
فلســفه سیاســی  و  انقــاب  ارزش هــای 
ــاس  ــه ی ــد دشــمنان ب ــام اســامی، امی نظ

تبدیــل شــده اســت.
ــرورت  ــه ض آملــی الریجانــی بــا اشــاره ب
تقویــت اطاع رســانی در قــوه قضاییــه و رفــع 
ــرورت  ــه ض ــه ب ــن زمین ــف در ای ــاط ضع نق
تــاش بــرای تبییــن محورهــا و رویکردهــای 
شناســاندن  و  اســام  بشــری  حقــوق 
مدعیــان  بشــری  ضدحقــوق  اقدامــات 
حقــوق بشــر نیــز اشــاره کــرد و از محققــان 
ــا  ــت ب ــایل خواس ــن مس ــدان ای و عاقه من

ــد. ــکاری کنن ــی هم ــتگاه قضای دس

رییس قوه قضاییه:
کمیته های بررسی راهکارهای عملیاتی رهنمودهای رهبری در قوه قضاییه تشکیل می شود

صفاری نطنزی تاکید کرد:
ضعف قوانین علت تخلف  در پرداخت حقوق های نجومی

حتما بخوانید!
ایران، دومین خطر بزرگ برای آمریکا سه شنبه 15 تیرماه  21395

ـــمـــاره 195 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



 مصرف 491 میلیون لیتری بنزین
 در اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
ــت  ــاه نخس ــه م ــی س ــا ط ــت: اصفهانی ه ــان گف اصفه
امســال حــدود 491 میلیــون لیتــر بنزیــن مصــرف کردنــد. 
ــا در  ــه اصفهانی ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــین صادقی حس
ــزار  ــون و 945 ه ــال 490 میلی ــت امس ــاه نخس ــه م  س
و 876 لیتــر بنزیــن مصــرف کردنــد، اظهــار داشــت: میــزان 
ــدت  ــه م ــبت ب ــان نس ــتان اصفه ــن در اس ــرف بنزی مص
مشــابه ســال گذشــته 0.51 درصــد رشــد داشــته اســت. 
وی افــزود: تــا پایــان خــرداد مــاه 94 در اســتان اصفهــان 
488 میلیــون و 475 هــزار و 325 لیتــر بنزیــن مصــرف 
ــی  ــل شــرکت پخــش فرآورده هــای نفت ــر عام شــد. مدی
ــت  ــدی نف ــش 11.12 درص ــه کاه ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ســفید تــا خردادمــاه 95 گفــت: تــا ســومین ماه امســال 4 
میلیــون و 238 هــزار لیتــر نفــت ســفید ســوزانده شــد کــه 
 در مــدت مشــابه ســال قبــل، میــزان مصــرف 4 میلیــون 
ــان  ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــر ب ــزار لیت و 768 ه
خردادمــاه 557 میلیــون و 171 هــزار و 100 لیتــر گازوییــل 
در اســتان مصــرف شــد، تاکیــد کــرد: مــدت مشــابه ســال 
گذشــته، 648 میلیون و 751 هزار و 658 لیتر گازوییل در 
اســتان مصــرف شــد کــه نشــان از کاهــش 14.12 درصدی 
ایــن فــرآورده نفتــی در ســال جــاری اســت. صادقیــان بــا 
 تاکیــد بــر اینکــه در ســه ماهــه ســال گذشــته 22 میلیــون 
و 468 هــزار و 500 لیتــر مــازوت در اصفهــان مصــرف 
شــد، بیــان داشــت: میــزان مصــرف ایــن فــرآورده 
 نفتــی تــا خــرداد امســال بــا 58.31 درصــد کاهــش

9 میلیون و 366 هزار لیتر برآورد شده است.

 تورم در سفره های مردم 
تک رقمی نیست

عضــو هیئــت رییســه کمیســیون شــوراها و امــور داخلی 
مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از رشــد نجومــی 
قیمــت مــرغ و برنــج ایرانــی در بــازار گفــت: تک رقمــی 
شــدن نــرخ تــورم بایــد در ســفره های مــردم مشــاهده 
ــت  ــش قیم ــاد از افزای ــا انتق ــلیمی ب ــر س ــود. اصغ ش
مــواد غذایــی گفــت: در ماه هــای اخیــر، قیمــت 
ــه رو شــده اســت.  ــا افزایــش روب کاالهــای خوراکــی ب
ــده مــردم ســمیرم در مجلــس ادامــه داد: مــرغ  نماین
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــی اس ــای خوراک ــج از کااله و برن
خانوارهــای کشــور در ایــن زمینــه مصــرف قابــل توجهی 
دارنــد؛ ایــن در حالــی اســت قیمــت ایــن کاالهــا 
درحــال حاضــر رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت. این 
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم افــزود: قیمــت مــرغ 
و برنــج ایرانــی در مــاه رمضــان تــا انــدازه ای افزایــش 
ــدارد  ــبی ن ــورم تناس ــرخ ت ــش ن ــا کاه ــه ب ــه ک  یافت
ــلیمی  ــود. س ــیدگی ش ــوع رس ــن موض ــه ای ــد ب و بای
ــد  ــورم بای ــرخ ت ــدن ن ــی ش ــه تک رقم ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــزود: البت ــود، اف ــاهده ش ــردم مش ــفره های م در س
بایــد دولــت بــرای کنتــرل قیمــت مــواد غذایــی ماننــد 
مــرغ و برنــج ایرانــی بــه مرغــداران و کشــاورزان یارانــه 
ــده باهــم  ــده و مصــرف کنن ــع تولیدکنن ــا مناف بدهــد ت
لحــاظ شــود. عضــو هیئــت رییســه کمیســیون شــوراها 
و امــور داخلــی کشــور مجلــس افــزود: وزارت صنعــت 
و ســازمان های نظارتــی بایــد بــا اعمــال نظــارت مؤثــر 

ــوند. ــه ش ــای بی ضابط ــع از گرانی ه مان

 پیش بینی رشد ۸ درصدی صنعت
 در سال جاری

ــارت ــدن و تج ــت، مع ــزاری روز صنع ــتانه برگ  در آس
ــی  ــه از پیش بین ــن وزراتخان ــزی ای ــاون برنامه ری مع
رشــد 7 تــا 8 درصــدی صنعــت در ســال جــاری 
وزارت  معاونــان  خبــری  نشســت  در  داد.  خبــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت، حســین ابویــی مهریــزی 
درخصــوص وضعیــت صنعــت در ســال جــاری گفــت: 
حــوزه  رشــد  معمــوال  پیش بینی هــا  اســاس  بــر 
ــادی  ــد اقتص ــتر از رش ــد بیش ــا 3 درص ــت 2 ت صنع
کشــور هدف گــذاری می شــود کــه بــر همیــن اســاس 
ــادل 7  ــاری مع ــال ج ــده در س ــی ش ــد پیش بین رش
ــا اشــاره  تــا 8 درصــد خواهــد بــود. در ادامــه ابویــی ب
ــا  ــم ب ــد تفاه ــرمایه گذاری و عق ــاخص های س ــه ش ب
ــر اســاس  ــزود: ب شــرکت ها و کشــورهای خارجــی اف
همچــون  شــاخص هایی  کان،  سیاســت های 
ســرمایه گذاری مشــترک، انتقــال تکنولــوژی و تعییــن 
حــدود بــرای میــزان صــادرات محصــوالت تولیــد 
شــده از جملــه شــاخص های مؤکــدی اســت کــه 
بــرای بحــث ســرمایه گذاری و عقــد تفاهــم بــا طــرف 

خارجــی در نظــر گرفتــه می شــود.

رونمایی از قراردادهای جدید نفتی
معــاون اول رییــس جمهــور در جلســه ســتاد فرماندهــی 
ــوی  ــاختار و الگ ــی، س ــرایط عموم ــی ش ــاد مقاومت اقتص
ــرد.  ــریح ک ــت را تش ــتی نف ــای باالدس ــد قرارداده جدی
اســحاق جهانگیــری در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی گفــت: در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی، توجــه 
بــه انتقــال فناوری هــای نویــن بــه کشــور در قراردادهــای 
خارجــی ضــروری اســت. معــاون اول رییــس جمهــور در 
ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر ضــرورت انتقــال فناوری هــای 
نویــن در قالــب اقتصــاد مقاومتــی در قراردادهــای خارجی 
ــد  ــای جدی ــال فناوری ه ــرورت انتق ــت: ض ــور گف ــه کش ب
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت ک ــی اس ــور موضوع ــه کش ب
ــن  ــژه ای داشــته اند و الزم اســت ای ــد وی ــر آن تاکی ــز ب نی
ــورد  ــژه م ــور وی ــه ط ــی ب ــای خارج ــوع در قرارداده موض
توجــه قــرار گیــرد. جهانگیــری بــا اشــاره بــه تدویــن نظــام 
نامــه پیوســت فنــاوری و توســعه توانمندی هــای داخلــی 
در قراردادهــای بیــن المللــی و طرح هــای مهــم ملــی کــه 
در جلســات کارگــروه دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــتگاه های  ــزود: دس ــت، اف ــده اس ــن ش ــی تدوی مقاومت
ــدت ده روز  ــرف م ــوع، ظ ــن موض ــا ای ــط ب ــی مرتب اجرای
نظــرات اصاحــی خــود را بــه صــورت مکتــوب بــه 
ــس  ــه پ ــن نظام نام ــا ای ــد ت ــه دهن ــتاد ارای ــه س دبیرخان
از تکمیــل، بــرای تصویــب در جلســه آتــی ســتاد مطــرح 

شــود.

اخبار کوتاه

ــه  ــق کرای   فصــل تابســتان، فصــل رون
سرویس اقتصاد 

بردیا عباس زاده

ــوص  ــه خص ــت؛ ب ــوخت اس کارت س
ایــن بــازار دربــاره کارت ســوخت گازوییــل رونــق 
بیشــتری دارد. ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه بعضــی 
بــه  زیــاد  ســهمیه  دارای  کارت هــای گازوییــل  از 
جایگاه هــای ســوخت بعضــی از شــهرهای مــرزی 
ایــن  ســهمیه گازوییــل  و  شــده  منتقــل  کشــور 
خودروهــا پــس از برداشــت بــه بعضــی از کشــورهای 
ــاق  ــتان قاچ ــتان و افغانس ــون پاکس ــایه، همچ همس
می شــود. در همیــن حــال، شــرکت ملــی پخــش 
تعریــف کارت هــای  در  هــم  نفتــی  فرآورده هــای 
ــای  ــت: کارت ه ــرده اس ــام ک ــل اع ــاره ای گازویی اج
گازوییــل مهاجــر یــا بــه تعبیــری اجــاره ای، کارت هایــی 
ــه  ــاره کارت ب ــرای اج ــا ب ــکان آن ه ــه مال ــتند ک هس
ایــن  و ســپس  می کننــد  اقــدام  ســودجو  افــراد 
ــه مناطــق مــرزی کشــور منتقــل می شــود   کارت هــا ب
و ســهمیه آن هــا در مســیر قاچــاق فرآورده هــای نفتــی 
ــا  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، ب
ورود بــه فصــل تابســتان و افزایــش تقاضــای فصلــی 
مصــرف ایــن فــرآورده نفتــی در بخــش حمــل و نقــل 
کشــورهای همســایه، بــه ویــژه پاکســتان و افغانســتان 
ــم  ــل ه ــه ای گازویی ــای کرای ــرت کارت ه ــد مهاج رون
شــدت گرفتــه اســت. در عیــن حــال مســئوالن شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی نیــز بیــکار ننشســته 
ــدگان  ــا کرایه دهن ــود ب ــای خ ــدت برخورده ــه ش و ب
ــاره ای را از رده  ــوخت اج ــا کارت س ــد و صده افزوده ان
خــارج کرده انــد. امــا بــا توجــه بــه اینکــه قاچاقچیــان 

ــت  ــه دس ــرای ب ــی ب ــای گوناگون ــوخت از حربه ه س
ــه  ــت ک ــاز اس ــد، نی ــتفاده می کنن ــوخت اس آوردن س
پخــش  ملــی  شــرکت  و  انتظامــی  نیــروی 
فرآورده هــای نفتــی برنامه هــای جامعــی را بــرای 
مبــارزه بــا قاچــاق ســوخت در دســتور کار خــود قــرار 

دهند.
  ابطال کارت گازوییل خودروهای فاقد بیمه

امــا همزمــان بــا برخــورد بــا کارت هــای ســوخت 

اجــاره ای، براســاس توافــق بیمــه مرکــزی، ســتاد 
ســوخت و شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
از عیــد فطــر کارت گازوییــل خودروهــای فاقــد بیمــه 
شــخص ثالــث ابطــال و ســهمیه ســوخت ایــن دســته 

ــد.  ــد ش ــوزانده خواه ــا س از خودروه
از ســال گذشــته طــرح ابطــال ســهمیه گازوییــل 
خودروهــای فاقــد بیمــه شــخص ثالــث کلیــد خــورد 
جــاری ســال   خردادمــاه  ابتــدای  از  نهایــت  در   و 

شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی بــرای 
ــد  ــوز فاق ــنگین و گازوییل س ــای س ــکان خودروه مال
ــاره  ــی درب ــدار پایان ــام هش ــث پی ــخص ثال ــه ش بیم
قطــع ســهمیه ســوخت در زمــان ســوختگیری در 

جایگاه هــا صــادر کــرد.
 صرفه جویی 3 میلیون لیتری

آمارهــای ارایــه شــده از ســوی شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی نشــان می دهــد بیــش از 50 
هــزار دســتگاه خــودروی دیزلــی در کشــور فاقــد 
بیمــه شــخص ثالــث هســتند کــه کارت ســوخت ایــن 
ــرد؛ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــاکان م ــا کم خودروه

 بــا ابطــال کارت و حــذف ســهمیه گازوییــل ایــن 
دســته از خودروهــا، بــه طــور متوســط روزانــه حــدود 3 
میلیــون لیتــر در مصــرف گازوییــل کشــور صرفه جویــی 

ــود.  ــل می ش حاص
 در همیــن حــال، ســتاد مدیریــت حمــل و نقــل 
ــاوگان  ــال شــدن کارت ســوخت ن و ســوخت از غیرفع
حمــل و نقــل عمومــی فاقــد بیمــه از عیــد فطــر خبــر 
داده و اعــام کــرده اســت: بــه حــدود 54 هــزار خــودرو 
ــار  ــه اخط ــن زمین ــث در ای ــخص ثال ــه ش ــد بیم فاق
یکماهــه صــادر شــده اســت. بــا صــدور آخریــن پیــام 
هشــدار بــه خودروهــای فاقــد بیمــه دیزلــی و بــا 
 هماهنگــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی
ــت حمــل   ســامانه هوشــمند ســوخت و ســتاد مدیری
و نقــل و ســوخت کشــور، بســتر و زیرســاخت های 
ــا از  ــته از خودروه ــن دس ــل ای ــهمیه گازویی ــع س قط

ــت. ــده اس ــم ش ــال فراه ــر امس ــد فط عی

کیمیای وطن بررسی کرد:

رونق بازار کرایه کارت های سوخت

دکتــر رســول زرگرپــور اظهــار داشــت: مردمــی کــردن 
ــده  ــول ش ــی مح ــش غیردولت ــه بخ ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــوع  ــن موض ــا ای ــاط ب ــد در ارتب ــش بای ــن بخ ــت و ای اس
ایــده، برنامــه و طــرح تدویــن و ارایــه کنــد. دکتــر رســول 

زرگرپــور در نشســت اعضــای هیئــت مدیــره 
اتــاق بازرگانــی، اتــاق تعــاون و اتــاق اصنــاف 
و مدیــران کل دســتگاه های اجرایــی کــه 
ــی  ــاد مقاومت ــردن اقتص ــی ک ــاره مردم درب
ــار  ــه مــدت ســه ســاعت برگــزار شــد، اظه ب
داشــت: ایــن جلســه اولیــن جلســه ای 
اقتصــاد  اصلــی  رکــن  ســه  اســت کــه 
غیردولتــی اســتان در کنــار مدیــران اجرایــی 

می کننــد. تصمیم گیــری  و  می گیرنــد  قــرار 
ــی  ــاق بازرگان ــه ات ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه  اس
)صنعــت، معــدن، تجــارت وکشــاورزی( جایگاه ویــژه ای در 
اقتصــاد اســتان دارد و یکــی از ارکان اصلــی و اساســی برای 
بخــش غیردولتــی اســت، افــزود: از طرفــی مقــام معظــم 
رهبــری نیــز بــر فعالیــت بخــش تعــاون عنایــت ویــژه ای 

دارنــد و اصنــاف نیــز در فرهنــگ مــا بــه عنــوان حبیــب خدا 
ــان  ــد. اســتاندار اصفه ــی دارن ــگاه واالی در نظــر مــردم جای
ــتان  ــار در اس ــرای اولین ب ــه ب ــن جلس ــه ای ــان اینک ــا بی ب
اصفهــان برگــزار شــده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت 
نــو  اقدامــات  اصفهــان  پتانســیل های   و 
و پایلــوت بایــد از این اســتان آغاز شــود. وی 
بــا بیــان اینکــه در ســال 94 پیگیــری جــدی 
ــورت  ــوص ص ــن خص ــت در ای ــط دول توس
گرفــت، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه فرمــان 
مقــام معظــم رهبــری ســتاد فرماندهــی 
ــه ریاســت معــاون اول  اقتصــاد مقاومتــی ب
رییــس جمهــور تشــکیل شــد و برنامه هــای 
دوازده گانــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی توســط دولــت ابــاغ و 
ســپس سیاســت ها، اهــداف و بایدهــا و نبایدهــا تعریــف 
ــی ســه  ــزود: اقتصــاد مقاومت ــان اف شــد. اســتاندار اصفه
وظیفــه اصلــی ایجــاد رشــد پویــا، بهبــود شــاخص ها 
ــده ــر عه ــداز را ب ــم ان ــند چش ــداف س ــه اه ــتیابی ب  و دس

 دارد.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

بخش غیردولتی باید برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی طرح ارایه کند
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــل، 30 درصــد  ــه 3 ســال قب قیمــت مســکن نســبت ب
 کاهــش یافتــه اســت، گفــت: بــازار مســکن بــه تدریــج 
ــود ــازار وارد ش ــه ب ــی ب ــوک ناگهان ــه ش ــدون اینک  و ب

رونق پیدا خواهد کرد. 
ــه ســوالی  ــان در پاســخ ب ــد مظاهری حام
مبنــی بــر اینکــه آیــا کاهــش ســود بانکــی 
مســکن  قیمــت  در  تغییــرات   باعــث 
کســانی  گفــت:  می شــود،  اجــاره  و 
کــه پول هــای خــود را در بانــک بــرای 
پس انــداز گذاشــته بودنــد، اکنــون بــا 
کاهــش نــرخ ســود بانکــی بــه فکــر 

شــده اند.  دیگــر  حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری 
ــود  ــرخ س ــش ن ــار کاه ــه از آث ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بانکــی افزایــش معامــات مســکن اســت، افــزود: 
قیمــت مســکن نســبت بــه چنــد مــاه قبــل از افزایــش 
5 درصــدی برخــوردار بــوده اســت؛ امــا همیــن افزایــش 
5 درصــدی قیمــت مســکن کمتــر از نــرخ تــورم اســت. 

ــبت  ــکن نس ــت مس ــه قیم ــان اینک ــا بی ــان ب مظاهری
ــه اســت  ــه 3 ســال گذشــته 30 درصــد کاهــش یافت ب
ــات  ــد در معام ــاه رش ــد از 3 م ــرد: بع ــان ک خاطرنش
ــرز  ــه در م ــم ک ــان بگویی ــا اطمین ــم ب مســکن می توانی
خــروج از رکــود و آمــاده ورود بــه رونــق در 

بخــش مســکن هســتیم. 
اظهــارات  از  پــاره دیگــر  مظاهریــان در 
 1 احتســاب  آیــا  اینکــه  دربــاره  خــود 
در  تومــان  هــزار   30 معــادل  میلیــون 
ــد  ــاع می دان ــل دف ــا را قاب ــوزه اجاره به ح
ــا توجــه  ــوان داشــت: ب ــز، عن ــر نی ــا خی ی
بــه اینکــه نــرخ ســود بانکــی و تســهیات 
ــون  ــک میلی ــاب ی ــرخ احتس ــرده، ن ــدا ک ــش پی کاه
ــازار اجاره بهــا نیــز  تومــان معــادل 30 هــزار تومــان در ب
بایــد تعدیــل شــود و ایــن ظرفیــت وجــود دارد کــه ایــن 
میــزان بــه 1 میلیــون معــادل 20 هــزار تومــان کاهــش 
پیــدا کنــد. وی اظهــار داشــت: در ســال 95 شــاهد رشــد 

ــود. ــم ب ــکن خواهی ــازار مس ــود ب ــروج از رک خ

مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مالــی  و  اقتصــادی  معــاون  نــادری،  امیرحســین 
عــادی  عمومــی  مجمــع  رییــس  و  عمــده  ســهامدار  نماینــده  اصفهــان، 
ســالیانه صاحبــان ســهام بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 29 اســفند 94 
ــوالد  ــرکت ف ــراروی ش ــق ف ــه اف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزگان، ب ــوالد هرم ــرکت ف ش
هرمــزگان جنــوب بــا مدیریــت مبتنــی بــر هــدف و راهبــری مدبرانــه ایــن 
صنعــت در ســال پیــش رو امیدوارکننــده و روشــن اســت گفــت: شــرکت 
 فــوالد هرمــزگان بــا برخــورداری از موقعیــت جغرافیایــی مناســب، در تولیــد 
و صــادرات فــوالد از مزیت هــای متعــددی برخــوردار اســت کــه دسترســی آســان 
بــه بازارهــای منطقــه ای و جهانــی از جملــه مهم تریــن مزایــای ایــن شــرکت اســت. 
 معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود: علــی رغــم رکــود جهانــی
آنچــه فرصــت مغتنمــی بــرای فــوالد هرمــزگان مهیــا ســاخته، ایــن اســت کــه بــازار 
مصــرف فــوالد در منطقــه و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس همچنــان رونــق دارد 
و در مجمــوع، تمــام کشــورهای همســایه ایــران ایــن مزیــت را بــرای فــوالد ایــران 
حفــظ کرده انــد. نــادری بــا بیــان اینکــه فــوالد هرمــزگان حتــی بــه کشــور ترکیــه 
نیــز کــه بــا رکــود بــازار مواجــه بــود صــادرات مناســبی را داشــته، اظهــار کــرد: تمــام 
ــوالدی  ــران هســتند در مصــرف بعضــی از محصــوالت ف ــه اطــراف ای ــی ک جمعیت
 خــود نیــاز بــه کشــور مــا دارنــد تــا جایــی کــه جمعیتــی بالــغ بــر 400 میلیــون نفــر 
ــازار مصــرف بســیار مناســب بــرای صنعــت فــوالد ایــران اســت؛  در قالــب یــک ب
بــا ایــن چشــم انداز، پیشــرفت و توســعه شــرکت فــوالد هرمــزگان یکــی از 
برنامه هــای مهــم شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان ســهامدار اصلــی آن بــه شــمار 
می آیــد. رییــس مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــرکت فــوالد 

هرمــزگان افــزود: شــرکت فــوالد هرمــزگان بــا تکیــه بــر تــوان و تخصــص و تعهــد 
ــد  ــه ظرفیــت تولی ــاه، دوره رســیدن ب ــی کوت ــازه زمان ــان خــود توانســت در ب کارکن
ــد  ــن رون ــا ای ــه داد: ب ــد. وی ادام ــمی برس ــت اس ــه ظرفی ــد و ب ــی کن ــود را ط خ
ــژه فــوالدی  ــه تثبیــت ظرفیــت شــد و در گریدهــای وی فــوالد هرمــزگان موفــق ب
نیــز بــا توجــه بــه نیــروی انســانی کارآمــد و فرهیختــه ای کــه در شــرکت تربیــت 
ــزوده  ــا ارزش اف ــوالت ب ــایر محص ــه در س ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــده اند، ای ش
بیشــتر نیــز تولیــدات بیشــتری داشــته باشــد کــه خوشــبختانه در برنامــه ســال 
ــدواری از اینکــه شــرکت  ــار امی ــا اظه ــادری ب ــه شــده اســت. ن ــه آن پرداخت 95 ب
فــوالد هرمــزگان بتوانــد بــه اهــداف تعییــن شــده دســت پیــدا کنــد، خاطــر نشــان 
 کــرد: از برنامه هــای عمــده شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای شــرکت فــوالد هرمــزگان

ایجــاد و تکمیــل زنجیــره ارزش افــزوده اســت؛ امیدواریــم بــا توجــه بــه 
قراردادهــای بســیار مناســبی کــه پــس از برجــام بســته شــده، ایــن شــرکت بتوانــد 
زنجیــره ارزش افــزوده را تکمیــل کنــد. ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه ارزیابــی 
ــان  ــادآور شــد: مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحب خــود از جلســه مجمــع ی
ــزگان  ــوالد هرم ــرکت ف ــفند 94 ش ــه 29 اس ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــهام ب س
ــد  ــی می کنن ــرکت را بررس ــرد ش ــت و عملک ــهامداران اس ــاع س ــل اجتم ــه مح  ک
ــن  ــزگان اســت؛ اگرچــه ای ــوالد هرم ــت از همــت تاشــگران ف نشــان دهنده رضای
شــرکت بــه واســطه شــرایط بــازار جهانــی و داخلــی نتوانســت در ســال 94 ســود 

مناســب و درخــور تــاش و جایــگاه شــرکت ارایــه دهــد، امــا بــه یقیــن بــا توجــه 
ــن  ــی مجموعــه در ســال 95 ای ــه چشــم انداز برنامه هــای راهگشــا و همــت عال ب
ــهامداران  ــع، س ــن مجم ــرد: در ای ــه ک ــادری اضاف ــد. ن ــد ش ــران خواه ــم جب مه
ــم  ــراز داشــتند کــه امیدواری ــف رضایــت خــود را از شــرکت و عملکــرد آن اب مختل
ــا ســود بهتــری داشــته باشــد. کاهــش ســود در  شــرکت در ســال 95 عملکــرد ب
ســال 94 مختــص فــوالد هرمــزگان نیســت و در تمــام شــرکت های فوالدســازی 
امــری مشــهود بــود؛ چــرا کــه بــه واســطه ریســک هایی کــه در بــازار جهانــی فــوالد 
وجــود دارد و دامپینــگ محصــوالت چینــی در بازارهــای مختلف و همچنیــن واردات 
ــیار  ــود بس ــث رک ــور، باع ــه کش ــه ای ب ــا ارز مبادل ــی ب ــوالت خارج ــه محص بی روی
ــازار شــد. معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان  جــدی در ب
ــدن  ــت، مع ــه وزارت صنع ــبی ک ــدات مناس ــا تمهی ــبختانه ب ــت: خوش ــان داش  بی
و تجــارت اندیشــید، باعــث شــد تعرفــه واردات محصــوالت فــوالدی تثبیــت شــود 
کــه ایــن مهــم حمایــت مناســبی از صنایــع داخلــی کشــور را ســبب گردیــد و باعــث 
شــد صنایــع آســیب کمتــری را در ســال 95 شــاهد باشــند. وی همچنیــن با اشــاره 
بــه تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد در مجموعــه فــوالد هرمــزگان گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه عمــده کارکنــان بخــش عملیاتــی فــوالد هرمــزگان بومــی منطقه هســتند 
ــد شــرکت  ــی مانن ــا در بطــن صنعــت بزرگ ــن نیروه ــه ای ــه مســرت اســت ک مای
 فــوالد مبارکــه تربیــت و آمــاده بــه کار شــدند و بــه بهتریــن شــکل ایــن صنعــت 
ــادری در خاتمــه اظهــار امیــدواری کــرد: در ســال  ــد. ن را در هرمــزگان اداره می کنن
95 بــا بهره بــرداری از ســایر ظرفیت هــای شــرکت فــوالد هرمــزگان، شــاهد 
اعتــای روز افــزون ایــن صنعــت بــه عنــوان صنعــت برتــر در جنــوب کشــور باشــیم.

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد:

افق روشن فراروی شرکت فوالد هرمزگان

یم ی به واردات لیمو ترش ندار نیاز

ی بــا بیــان اینکــه تولیــد لیموتــرش نســبت بــه ســال  ز ی وزارت جهــاد کشــاور ی و نیمه گرمســیر مدیــر کل دفتــر میوه هــای گرمســیر

یــم. ی بــه واردات ایــن محصــول ندار گذشــته حــدود ۸ درصــد افزایــش دارد، گفــت: نیــاز

در قاب تصویر

کوتاه از اقتصاد
 نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان

در مجلس شورای اسالمی:

نگاه به پروژه های انتقال آب
باید نگاه مدیریتی باشد

نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرکرد، بــن و ســامان 
ــگاه  ــت ن ــت: الزم اس ــامی گف ــورای اس ــس ش در مجل
باشــد  نــگاه مدیریتــی  انتقــال آب،  پروژه هــای   بــه 
و بخشــی از ارزش افــزوده آب در حوزه هــای مقصــد بــه 
ــد. اردشــیر  توســعه زیرســاخت های مبــدأ تخصیــص یاب
نوریــان اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه ســوء مدیریت مصــرف 
بهینــه آب در کشــور، الگــوی کشــت پرمصــرف در بخــش 
ــن  ــال آب بی ــی طرح هــای انتق ــرات منف کشــاورزی و اث
حــوزه ای، الزم اســت وزارت نیــرو بــا تدویــن ســند جامــع 
آب کشــور، فــارغ از هرگونــه ماحظــه سیاســی در توزیــع 

آب اقــدام کنــد. 
ــند  ــته باش ــر داش ــط در نظ ــئوالن ذی رب ــزود: مس وی اف
ــردم  ــی م ــادی از زندگ ــات و معــاش بخــش زی ــه حی ک
ــه  ــته ب ــق وابس ــژه مناط ــه وی ــاری، ب ــال و بختی چهارمح
ــت.  ــن آب هاس ــه همی ــته ب ــده رود، وابس ــوزه زاین آب ح
ــا اشــاره بــه مشــکات مربــوط  ایــن نماینــده مجلــس ب
بــه پروژه هــای انتقــال آب تصریــح کــرد: موضــوع آب از 
اساســی ترین موضوعــات اســتان اســت کــه ایــن روزهــا 
در زمــان تصمیم گیــری دچــار اشــکاالتی شــده و نیازمنــد 
ــان  ــت. نوری ــوع اس ــن موض ــه ای ــت ب ــژه دول ــه وی توج
و خشکســالی  بی آبــی  خاطرنشــان کــرد:  پایــان  در 
ــی  ــان آب ــش بی ــث کاه ــته باع ــال های گذش ــی س  ط
و ســطح ایســتایی آب شــده اســت؛ بنابرایــن الزم اســت 
بــه گونــه ای عمــل کــرد کــه تمامــی ذی نفعــان بــه طــور 

ــوند. ــد ش ــه بهره من عادالن

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

رکود نتوانست فعالیت های عمرانی 
اصفهان را متوقف کند

معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان از رونــق 
ــود  ــت: رک ــر داد و گف ــهر خب ــی در ش ــای عمران فعالیت ه
اقتصــادی نتوانســت توســعه و اجــرای فعالیت هــای 
ــا  ــرج مظفــر ب ــد. ای ــان را متوقــف کن ــی شــهر اصفه عمران
ــان  ــهر اصفه ــی ش ــای عمران ــق فعالیت ه ــه رون ــاره ب اش
 افــزود: بــا وجــود رکــود اقتصــادی حاکــم در کشــور
شــهرداری اصفهــان توانســت بــا تمهیــدات ویــژه و از طریق 
منابــع غیرنقــدی، فعالیت هــای عمرانــی را در شــهر پیــش 
ببــرد. معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه اکنــون شــهر بــه یــک کارگاه عمرانــی تبدیــل شــده 
ــای  ــی از پروژه ه ــرد: 300 کارگاه عمران ــح ک ــت، تصری اس
ــان فعــال اســت. مظفــر  ــزرگ در شــهر اصفه کوچــک و ب
در  عمرانــی  فعالیت هــای  توســعه  خاطرنشــان کــرد: 
اصفهــان شــور و نشــاط خاصــی بــه شــهر داده اســت؛ چــرا 
کــه تکمیــل تمامــی ایــن طرح هــا، رونــق و آبادانــی شــهر 
اصفهــان را بــه همــراه دارد. وی تاکیــد کــرد: از نظــر درآمدی 
وضعیــت مطلوبــی نداشــتیم؛ امــا توانســتیم ابرپروژه هــای 
متعــددی را در شــهر اجرایــی کنیــم؛ البتــه طرح هــای 
بهســازی  و  معابــر  آســفالت  همچــون  محله محــور 

ــود. ــال می ش ــت دنب ــا جدی ــز ب ــا نی پیاده روه

 لزوم تفکیک 
آب شرب و بهداشتی ایران

بــا وجــود نظــر وکای مجلــس مبنــی بــر جداســازی آب 
شــرب از ســایر مصــارف در شــهرها و روســتاهای بیشــتر 
از 200 خانــوار، هنــوز ایــن اتفــاق عملیاتــی نشــده و امــا و 
اگرهایــی بــرای تحقــق ایــن امــر وجــود دارد. وزارت نیــرو 
قطعــا قصــد دارد ایــن کار را عملیاتــی کنــد؛ امــا ماننــد همه 
ــایل  ــی و مس ــت مال ــن بس ــا ب ــرا ب ــای الزم االج طرح ه
دیگــری روبــه رو شــده اســت. ایــده طــرح تفکیــک »آب 
ــش  ــابقه ای بی ــران، س ــتی« در ای ــرب« و »آب بهداش ش
ــن مبحــث در ســالی کــه  ــه ای ــه البت از یــک دهــه دارد ک
ــوی  ــاح الگ ــال اص ــری »س ــم رهب ــام معظ ــوی مق از س
مصــرف« نامیــده شــد، جدی تــر مطرح شــد و بــار دیگر در 
دســتور کار متولیــان امــور آب کشــور قــرار گرفــت. از ســوی 
دیگــر وضعیــت آب در جهــان، بــه ویــژه در کشــورهایی کــه 
 میانگیــن بارندگــی آن هــا از متوســط جهانــی کمتــر اســت

ــازماندهی  ــرف آب س ــد و مص ــه تولی ــد ک ــاب می کن  ایج
و بــرای مصــرف آب »نقــاط هــدف« تعییــن شــود. در حال 
ــک  ــک و نیمه خش ــه خش ــه در منطق ــران ک ــر در ای حاض
تولیــد  هزینه هــای گــزاف  بــا  آب  دارد  قــرار   جهــان 
بــا هزینه هــای بســیار ســنگین تصفیــه می شــود   و 
و ســپس در پروســه های هزینــه بــر تبدیــل بــه آب 
ــرار  ــع شــهری ق ــل شــرب می شــود و در شــبکه توزی قاب
می گیــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا 6 درصــد از آن بــه 
مصــرف شــرب انســانی می رســد و مابقــی صــرف مصارف 
 بهداشــتی )شســت و شــو(، آبیــاری فضــای ســبز خانگــی 
اعظمــی  بخــش  واقــع  در  و  می شــود  اســتحمام  و 
تولیــد آب شــرب در پروســه مصــرف  از هزینه هــای 

به هدر می رود.

برنامه جدید مقابله با خاموشی ها
ــرای  ــدازی اضطــراری واحدهــای نیروگاهــی ب راه ان
مقابلــه بــا خاموشــی های تابســتان ســناریوی روی 
میــز وزارت نیــرو شــده و بــا بهره بــرداری یــک 
ــران از مــرز  ــرق ای ــد ب ــد، ظرفیــت تولی واحــد جدی
ــش  ــه جه ــرد. در ادام ــور ک ــگاوات عب ــزار م 75 ه
تابســتانی پیــک مصــرف بــرق در کشــور، راه انــدازی 
اضطــراری واحدهــای جدیــد نیروگاهــی بــه عنــوان 
مســئوالن  کار  دســتور  در  ســناریوی  مهم تریــن 

ــه اســت. ــرار گرفت ــرو ق وزارت نی
 بــر ایــن اســاس پــس از ثبــت رکــورد جدیــد 
پیــک مصــرف بــرق در 12 تیرمــاه ســال  جــاری، بــه 
ــا  ــد نیروگاهــی ب طــور اضطــراری یــک واحــد جدی
ظرفیــت تولیــد 162 مــگاوات بــرق در جنــوب کشــور 
ــرداری  ــا بهره ب ــرار گرفــت. ب ــرداری ق در مــدار بهره ب
ــی  ــروگاه ســیکل ترکیب از واحــد دوم بخــش گاز نی
بــرای  ایــران  بــرق  تولیــد  ظرفیــت  ماهشــهر، 
نخســتین بار از مــرز 75 هــزار مــگاوات عبــور کــرد.

حتما بخوانید!
3تورم در سفره های مردم تک رقمی نیست سه شنبـــــه  15 تیرماه 1395

ـــمـــاره 195 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع یخچال در بازار )تومان(

سایدبای ساید 25 فوت 
سفید جنرال الکتریک   

ساید بای ساید31 فوت  
6,770,000ال جی 

ساید بای ساید 31 فوت 
5,710,000پایونیر ال جی

ساید بای ساید 25فوت 
2503,870,000 اسنوا     

ساید بای ساید 27 فوت 
5,200,000اسنوا

یخچال فریزر 32 فوت 40 
3,545,000سینجر   

ساید بای ساید 25فوت 
2504,220,000 اسنوا

8,800,000

 معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

کاهش 3۰ درصدی قیمت مسکن در 3 سال
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مســافربری  پایانه هــای  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــی  ــای عمران ــت: فعالیت ه ــان گف ــهرداری اصفه ش
فرهنگــی و اجتماعــی پایانه هــای شــهر از لحــاظ 
محمدرضــا  می یابــد.  ارتقــا  کیفــی  و  کمــی 
ــداف ســازمان  ــی از اه ــرد: یک ــار ک ــان اظه آقاباباگلی
پایانه هــا، ایجــاد فضــای آرام، جــذاب، دلنشــین 
ــا  ــن راســتا ب ــرای مســافران اســت. در ای و ایمــن ب
ــگ  ــا فرهن ــه اســتفاده عمــوم شــهروندان ب توجــه ب
انتظــار مــی رود  پایانه هــا  از  و مذاهــب مختلــف 
ــانی  ــتاندارد به روزرس ــد اس ــا ح ــود ت ــات موج امکان
عنــوان  بــه  اصفهــان  شــهر  افــزود:  وی  شــود. 
ــت؛  ــده اس ــی ش ــگر معرف ــاق و گردش ــهری خ  ش
در همیــن راســتا بایــد اقدامــات و سیاســتگذاری های 
ــورت  ــوآوری ص ــت و ن ــاس خاقی ــر اس ــازمان ب س

گیــرد.
  ارتقای کیفی

مســافربری  پایانه هــای  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ابتــدای  از  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  شــهرداری 
تــا  تــاش کــرده  ســال 95 مدیریــت ســازمان 
اجتماعــی  فرهنگــی،  عمرانــی،  فعالیت هــای 
پایانه هــای پنــج گانــه شــهر اصفهــان از لحــاظ 
 کیفــی و کمــی در ســطح اســتاندارد ارتقــا یابــد. 
آقاباباگلیــان تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال 95 
ــافر از  ــزار مس ــون و 720 ه ــدود 3 میلی ــون ح تاکن
پایانه هــای شــهر اصفهــان بــا 266 هــزار و 210 هــزار 

ســرویس تــردد کرده انــد.
  نصب دوربین و کاشت گل

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بازســازی، بهســازی و 

نورپــردازی پایانه هــا انجــام شــده اســت، ادامــه داد: 
بــرای کنتــرل و ارتقــای امنیــت در پایانه هــا 200 عــدد 

ــن مداربســته نصــب شــده اســت.  دوربی
وی بــا بیــان اینکــه فضــای ســبز پایانه هــا بــا کاشــتن 
گل هــای فصلــی و درختچه هــا فضــای متنوعــی 
پیــدا کــرده اســت، عنــوان کــرد: ســردر ورودی پایانــه 
ــورت  ــه ص ــفال ب ــو س ــرق و تابل ــی مع ــا کاش کاوه ب
ــد.  ــن ش ــان تزیی ــل اصفه ــر اصی ــا هن ــنتی و ب  س
مســافربری  پایانه هــای  ســازمان  عامــل  مدیــر 

ــرد: اســتراحتگاه  ــان خاطرنشــان ک  شــهرداری اصفه
ــازی  ــازی و نوس ــز بازس ــه کاوه نی ــه پایان و موتورخان

شــده اســت.
LED نصب 100 عدد تابلو 

 LED ــو ــدد تابل ــه 100 ع ــان اینک ــا بی ــان ب آقاباباگلی
بــرای نشــان دادن ســاعت و شــماره ســکوهای 
ــت ــده اس ــب ش ــافر نص ــدن مس ــاده ش ــوار و پی  س
از  مربــع  متــر   7500 آجرســابی  کــرد:  اذعــان 
ــا اشــاره  ــه انجــام شــد. وی ب ــه صف دیوارهــای پایان

 بــه تکمیــل اتــاق مدیریــت بحــران اظهــار کــرد: 
ــا  ــنگی کار ب ــای س ــنگی و گلدان ه ــای س صندلی ه
ــهر  ــی ش ــتادان بوم ــاری اس ــر حج ــتفاده از هن اس
خریــداری و در پایانه هــا نصــب شــده اســت. مدیــر 
ــهرداری  ــافربری ش ــای مس ــازمان پایانه ه ــل س عام
ــازی  ــت و بازس ــه مرم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــه  ــاب پایان ــتم فاض ــه و سیس ــی صف ــقف هرم س
اصفهــان انجــام شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
نصــب تابلوهــای ســفالی هنرهــای دســتی، تعویــض 
ــرف  ــم مص ــای ک ــه چراغ ه ــواره ای ب ــای ماه چراغ ه
LED، بازســازی هتــل پایانــه صفــه و راه انــدازی 
ــات  ــر اقدام ــدگان از دیگ ــام رانن ــتراحتگاه و حم اس

ــت.  ــه اس ــه صف ــازمان در پایان س
ــا  ــن فعالیت ه ــی ای ــرد: تمام ــار ک ــان اظه آقاباباگلی
بــا هزینــه 8 میلیــارد و 791 هــزار و 400 ریــال انجــام 

شــده اســت.
  شروع دور دوم سفرهای تابستانی

ســفرهای  دوم  دور  شــروع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــفرهای  ــاز دور دوم س ــا آغ ــرد: ب ــار ک ــتانی اظه تابس
ــای  ــان پایانه ه ــارک رمض ــاه مب ــد از م ــتانی بع تابس
شــهر آمــاده خدمات رســانی بــه مســافران شــهر 

ــت.  ــان اس اصفه
مســافربری  پایانه هــای  ســازمان  عامــل  مدیــر 
شــهروندان  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهرداری 
 می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان بــه آدرس

خــود  بلیــت  خریــد   isfahan.ir/payanehha  
انجــام  اینترنتــی  و  غیرحضــوری  صــورت  بــه   را 

دهند. ایمنا

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان عنوان کرد:

ارتقای کیفی فعالیت های پایانه های شهر اصفهان

  بــه هــر انــدازه کــه فقــر افزایــش یابــد تعــداد 
کیمیای وطن

 زهرانصیری
بیشــتری از افــراد جامعــه در معــرض آســیب 
ــتر  ــئولیت بیش ــد و مس ــبب تعه ــر س ــن ام ــد و همی ــرار می گیرن ق
ــه،  ــن گفت ــه خدمــات خــود می شــود. ای ــه ارای بهزیســتی نســبت ب

ــل  شــاه بیت صحبت هــای ســعید صادقــی قب
جمــع  در  بهزیســتی  هفتــه  فرارســیدن  از 
خبرنــگاران بــود. او کــه گســتره فعالیــت ایــن 
ســازمان را شــامل 224وظیفــه ریــز و درشــت 
ــش از 300  ــه بی ــت ب ــه خدم ــد از ارای می دان
 هــزار نفــر کــه شــامل 240 هــزار نفــر معلــول

10 هــزار نفــر زن سرپرســت خانــوار، هــزار و 500 
 نفــر کــودک بی سرپرســت و بدسرپرســت 
ــزار  ــار اعصــاب و روان و 5 ه ــر بیم ــزار نف 9 ه

ــتان  ــتی اس ــر کل بهزیس ــر داد. مدی ــاد خب ــای اعتی ــر در کمپ ه نف
اصفهــان، البتــه ازآمــاری نجومــی دربــاره معلــوالن خبــر داد و گفــت: 
ســالیانه 30 هــزار نفــر در کشــور و 2 هــزار نفــر در اســتان بــه جمعیت 

معلــوالن اضافــه می شــوند. در گذشــته شــاید غفلت هایــی از ســوی 
ــی  ــر گام هــای خوب ــا در یکــی دو ســال اخی ــه، ام ــا صــورت گرفت م
ــد راهگشــای برنامه هــای  برداشــته شــده اســت. وی تعامــل را کلی
بهزیســتی دانســت و گفــت: بهزیســتی بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام 
همــه امــور نیســت؛ بایــد دســتگاه های دیگــر 
نیــز مســاعدت بــه خــرج دهنــد. انــکار کــردن 
نــوع  بدتریــن  حقیقت هــا،  و  واقعیت هــا 
مدیریــت اســت و بدتــر از آن ایــن بــوده کــه بــا 
خدمات گیرنــدگان تعامــل نداشــته باشــید.

ــرای اشــتغال  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب صادقــی ب
مواجــه  بســیاری  مشــکات  بــا  معلــوالن 
ــای  ــود فرصت ه ــرد: کمب ــح ک ــتیم، تصری هس
شــغلی در جامعــه یکــی از دالیــل مهــم ایــن 
امــر اســت. وی افــزود: امــروزه کمتــر معلولــی را می تــوان پیــدا کــرد 
کــه از خدمــات بهزیســتی بهــره نبــرده باشــد؛ معتقدیــم جامعــه باید 

از حقوق معلوالن آگاه تر شود.

مدیر کل بهزیستی اصفهان:
 ساالنه 2 هزار نفر در استان به جمعیت معلوالن اضافه می شوند

مدیــر کل جدیــد تعــاون روســتایی چهارمحــال و بختیــاری بــا حضــور 
ــور  ــتایی کش ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــره س ــت مدی ــو هیئ عض
معرفــی شــد. بــا برگــزاری آیینــی از زحمــات عبــاس ســیاح در طــول 
ــر کل  ــوان مدی ــه عن ــاری ب ــد اللهی ــر و جان محم ــت تقدی دوره خدم

جدیــد تعــاون روســتایی چهارمحــال و بختیاری 
ــن  ــن آیی ــیاح در ای ــاس س ــد. عب ــی ش معرف
اظهــار کــرد: مجموعــه تعــاون روســتایی اســتان 
ــته  ــال گذش ــی در دو س ــئوالن مل ــواه مس ــه گ ب
ــن  ــت ای ــکوه و عظم ــش را در راه ش ــام توان تم
مجموعــه بــه کار بــرده و در راســتای انجــام 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی گام هایــی 
جــدی برداشــته اســت. ســیاح خاطرنشــان 

کــرد: در دوره مدیریــت بنــده ســعی بــر ایــن بــوده اســت کــه خدماتــی 
هــر چــه مطلوب تــر در خدمت رســانی بــه کشــاورزان و تولیدکننــدگان 
روســتایی ارایــه شــود. در ادامــه ایــن آییــن مدیــر کل جدیــد تعــاون 
ــاون  ــادی در تع ــیار زی ــیل بس ــرد: پتانس ــار ک ــتان اظه ــتایی اس روس

روســتایی وجــود دارد و بایــد نگاه هــا بــه ایــن مجموعــه تغییــر یابــد. 
جان محمــد اللهیــاری تصریــح کــرد: الزم اســت ایــن شــبکه کــه عامل 
ــی  ــازی اراض ــای یکپارچه س ــرد. ج ــا ک ــت را احی ــور اس ــعه کش  توس
ــه اقتصــاد مقاومتــی بیــش از هــر جــای دیگــری در ایــن  و عمــل ب
مجموعــه اســت. همــه زیرســاخت های تعــاون 
روســتایی نــه از بودجــه دولتــی کــه از خــود 
ــرد:  ــان ک ــاری خاطرنش ــت. اللهی ــه اس مجموع
تقویــت تعاونی هــای روســتایی و حمایــت از 
کشــاورزان از اهــداف تعاون روســتایی در اســتان 
هســتند. همچنین ســیامک ســلیمانی دشــتکی 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در آییــن تودیع 
و معارفــه مدیــر کل تعــاون روســتایی چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار 
ــای روســتایی  ــه و اســاس تعاونی ه ــدی پای ــای تولی ــرد: تعاونی ه ک
هســتند و بــا آمــوزش، هدایــت و حمایــت از ایــن تشــکل ها می تــوان 

بــه نتایــج مثبتــی در تولیــدات کشــاورزی رســید. ربیــع

 مدیر کل جدید 
تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری معرفی شد

استاندار یزد:
 شهرداری ها و دهیاری ها 

برخاسته از اراده مردم هستند
اســتاندار یــزد در پیامــی بــه مناســبت روز شــهرداری ها 
دهیاری هــا  و  عنــوان کــرد: شــهرداری ها  دهیاری هــا  و 
ــه در  ــارکت جامع ــتای مش ــردم در راس ــته از اراده م برخاس
ــدی  ــد میرمحم ــف هســتند. ســید محم ــای مختل عرصه ه
 گفــت: »نامگــذاری 14 تیرمــاه بــه نــام »روز شــهرداری 
و دهیــاری«، فرصــت مغتنمــی بــرای معرفــی ایــن دو نهــاد 
مردمــی بــه افــکار عمومــی جامعــه، آگاه شــدن آحــاد مــردم 
از اقدامــات و عملکــرد آن هــا و همچنیــن قدردانــی از زحمات 
و تــاش عزیزانــی اســت کــه در ایــن عرصــه بــه طــور ممتــاز 
درخشــیده اند. اســتاندار یــزد اضافــه کــرد: شــهرداری ها 
ــته از  ــردم و برخاس ــه از اراده م ــات گرفت ــا نش و دهیاری ه
آرای عمومــی در راســتای مشــارکت جامعــه در عرصه هــای 
مختلــف عمرانــی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی شــهرها و 
روســتاها هســتند و بــه حــول و قــوه الهــی رشــد و بالندگــی 
ــان در  ــان و متخصص ــوان کارشناس ــتفاده از ت ــا اس ــا ب آن ه

ارایــه خدمــات مناســب بــه شــهروندان را شــاهدیم.

 98 هزار خانوار کرمانی
 تحت حمایت کمیته امداد

مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان کرمــان 
گفــت: 500 پایــگاه ثابــت و ســیار در ســطح اســتان 
ــم  ــد خواهی ــه در روز عی ــع آوری فطری ــرای جم ــان ب کرم
داشــت؛ ضمــن آنکــه 213 هــزار پاکــت جمــع آوری 
فطریــه نیــز توزیــع شــده اســت. یحیــی صادقــی اظهــار 
ــه  ــی دارد ک ــان فضــای رســانه ای پویای ــرد: اســتان کرم ک
ــت ســازندگی، شفاف ســازی  ــد در جه ــن فضــا می توان  ای
و پاســخگو بــودن مدیــران مؤثــر باشــد و در نظام اســامی 
بایــد همــه مدیــران پاســخگو باشــند. وی افــزود: بــه نظــر 
ــودن دســتگاه  ــرای ســالم ب ــک برکــت ب ــده، رســانه، ی بن
اســت کــه بــرای سامت ســازی محیــط می توانــد نقــش 

بســیاری داشــته باشــد. 
صادقــی بــا اشــاره بــه تعامــل خــوب بــا رســانه ها 
تصریــح کــرد: انتظــار داریــم نقــد رســانه نیــز منصفانــه و 
ــت  ــد؛ ماموری ــتگاه ها باش ــرد دس ــود عملک ــت بهب در جه
ــت  ــفاف اس ــخص و ش ــا مش ــداد کام ــه ام ــا در کمیت م
ــداد  ــه ام ــر کل کمیت ــدارد. مدی ــی ن ــای ابهام ــچ ج و هی
ــتان، 98  ــطح اس ــت: در س ــه گف ــان در ادام ــتان کرم اس
هــزار خانــواده بــا جمعیتــی حــدود 232 هــزار نفــر تحــت 
حمایــت کمیتــه امــداد هســتند و افــراد متقاضــی و پشــت 
نوبــت زیــادی نیــز وجــود دارد. قریــب بــه 54 هــزار 
ــت  ــان سرپرس ــت، زن ــت حمای ــای تح ــورد از خانواده ه م
ــم  ــر خان ــزار نف ــداد 15 ه ــن تع ــه از ای ــتند ک ــوار هس خان
کمتــر از 45 ســال ســن دارنــد و عمــده آن هــا سرپرســت 

ــت. ــده اس ــوت ش ــان ف خانواده ش
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 توسعه مراکز پرورش مرغ اصفهان 
در دستور کار نیست

مدیــر امــور طیــور و زنبــور عســل جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان گفــت: توســعه کمــی واحدهــای پــرورش مرغداری 
و بوقلمــون اســتان در دســتور کار جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان نیســت. زهــرا فیضــی اظهــار داشــت: توســعه کیفی 
صنعــت مرغــداری از طریــق ارتقــای بهــره وری، بهبــود کیفیت 
ــه منظــور افزایــش امــکان صــادرات  محصــوالت تولیــدی ب
ــد  ــازی تولی ــور و یکپارچه س ــارج از کش ــه خ ــوالت ب محص
ــت  ــره ای در صنع ــرکت های زنجی ــاد ش ــت از ایج ــا حمای ب
مرغــداری از اولویــت هــای ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــد  ــا تولی ــان ب ــان کــرد: اســتان اصفه اســتان اســت. وی بی
ــرغ  ــن تخــم م ــزار ت ــرغ و 95 ه ــن گوشــت م ــزار ت 167 ه
درســال 94 رتبــه دوم کشــور را دارد؛ عــاوه بــر ایــن بــا تولیــد 
ــه اول  ــن گوشــت بوقلمــون در ایــن محصــول رتب 7 هــزار ت
 کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت و از نظــر ظرفیــت 
ــی اســتان در  ــواد پروتئین ــی و م ــدات دام و پتانســیل تولی
ــر در  ــه برت ــور دارای رتب ــرورش طی ــای پ ــتر فعالیت ه بیش

کشــور اســت.

 اصفهان، استان برتر طرح ملی 
حفظ قرآن لقب گرفت

   اســتان اصفهــان در راســتای اجــرای طــرح تربیــت
اســتان های جــزو  کریــم  قــرآن  حافظــان   ملــی 
 برتــر کشــور اســت. مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه

و  مربیــان  از  تجلیــل  مراســم  در  اصفهــان  اســتان 
دســت اندرکاران کاس هــای طــرح ملــی حفــظ قــرآن کریــم 
ــات مقــام معظــم رهبری)دامــة  ــرو منوی ــار داشــت: پی اظه
برکاتــه( ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور پنــج ســال 
ــرآن  ــان ق ــت حافظ ــی تربی ــرح مل ــه ط ــت ک ــی اس متوال
ــلمین  ــام و المس ــت االس ــد. حج ــرا می نمای ــم را اج کری
رضــا صادقــی افــزود: طــرح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن 
کریــم، در حــال حاضــر بــا همــکاری و مشــارکت 574 
ــی قــرآن کریــم در ســطح اســتان درحــال اجراســت و  مرب
ــم در اســتان  ــرآن کری ــاری و حافــظ ق امســال 35 هــزار ق
ــی  ــام صادق ــت االس ــد. حج ــد ش ــت خواه ــان تربی اصفه
ــاف و  ــازمان اوق ــط س ــه توس ــتی آزمایی ک ــا راس ــت: ب گف
ــه ــن طــرح صــورت گرفت ــه کشــور از اجــرای ای ــور خیری  ام

ــده  ــناخته ش ــر ش ــتان های برت ــزو اس ــان ج ــتان اصفه اس
اســت. همچنیــن در ایــن مراســم کــه در جــوار مقــره 
ــی  ــد از 162 مرب ــزار ش ــان برگ ــی)ره( اصفه ــه مجلس عام
ــان  ــت حافظ ــای تربی ــزاری کاس ه ــدرکار برگ ــت ان و دس
 قــرآن کریــم شــهر اصفهــان و کوهپایــه تجلیــل شــد 
حاضــران  کلیــه  نیــز  مراســم  پایــان  در  و 
مقــدس آســتان  ایــن  کریمانــه  ســفره   میهمــان 

 شدند.
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ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختاف اصفهان – شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 
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صفحه 210دفتر 122 اماک بشماره 13332بنام دولت جمهوری اسامی ایران بنمایندگی اداره امور اراضی اصفهان 
تفکیک شده وپاک 1066  تفکیکی شماره 87/5/31-6549  برابر صورت مجلس  داشته سپس  ثبت   سابقه 
فرعی از آن مجزی گردیده که تا کنون منجر به صدور سند مالکیت نشده و حدود و مشخصات آن عبارت است 
از: شماال اول بطول 2/83متر مرزیست به جاده خاکی وپاک 389اصلی دوم بطول 71/57مترخط مستقیم 
مفروض است  به پاک 389اصلی سوم بطول 71/57متر  خط مستقیم مفروض است به پاک 389اصلی شرقا 
بطول 120مترمرزیست به باند فرودگاه سمپاشی جنوبا بطول 71/87متر خط مستقیم مفروض است به باقیمانده 
پاک 774فرعی غربا بطول 130/22متر مرزیست به جاده خاکی و حقوق ارتفاقی له و علیه ندارد)توضیحابرابر 
و  به جاده خاکی  متر مرزیست  بطول 2/83  نحوتعریف شده شماال  بدین  کارشناس رسمی حد شمالی  نظر 
پاک 389 اصلی وبطول 71/57 متر خط مستقیم مفروض است به پاک 389 اصلی(وطبق اعام کارشناسان 
رسمی دادگستری مورد مزایده بصورت یکقطعه زمین واگذاری از امور اراضی می باشد که دارای پرونده ساختمان 
روستائی بوده که در آن واحد تولیدی کمپوست قارچ احداث شده بمساحت عرصه حدود 9057متر مربع واعیانی 
حدود 1360 متر مربع که شامل 800 متر مربع سوله بارتفاع حدود 8/5 متر بادیوار آجری .درب و پنجره فلزی 
کف بتن سقف پشم وشیشه و توری با ورق گالوانیزه و در قسمتی از سوله ساختمان نگهبانی و انباری بمساحت 
حدود 80 متر مربع دفتر کار وآزمایشگاه قرار دارد و در طبقه همکف حدود400متر مربع سالن پاستوریزه و مایع 
زنی و زیرآن یک سقف به ضخامت 40 سانتی متر و ارتفاع 1/70متر پایین تر از سقف سوله می باشد و طول 
دیوار بتنی پیش ساخته اطراف این ملک حدود 420 مترو ارتفاع آن حدود 2/40 متر که زیر آن فنداسیون منفرد 
پیش ساخته و حدود 60 سانتی متر دیوار آجری 35 سانتی متری زیر دیوار بتنی ساخته شده و در محوطه آن 
سه واحد استخر و حدود 70 متر دیوار آجری با شناژ قائم وکف بتنی جهت انبار کمپوست ساخته شده است که 
دارای تاسیسات و تجهیزات و ماشین آالت ومنصوبا ت بشرح ذیل میباشد:الف-تاسیسات منصوبه که شامل 
برق صنعتی  انشعاب شبکه  و  امتیاز  وهمچنین  مربوطه  های  لوله کشی  و  رسانی  انشعاب شبکه گاز  و  امتیاز 
100آمپر و برق کشاورزی 25 آمپر از یک ترانس ومنبع آب 10000لیتری هوایی به ارتفاع 12 متری باپایه فلزی با 
شبکه لوله کشی آب و بخارموجود در واحد وسیستم انتقال هوا شامل سه دستگاه هواساز با ظرفیتهای 70 و 
100تن و دو دستگاه دیگ بخار3/5تن و لوله کشی مربوطه و منبع گازوئیل با ظرفیت 2000لیتری و لوله کشی ها 
وضمائم ب –ماشین آالت منصوبه که شامل ژنراتور برق با مارک lovo kva 100مدل 2009 میادی نو و کمپوست 
بلوک ساخت داخل با ظرفیت 10 بلوک 20 کیلوگرمی در دقیقه کمپوست فراوری شده بذز خورده . شامل سیلو . 
7دستگاه شیرینگ بسته بندی .هاپر .بذر زن . ترازو ونوار نقاله وباسکول دیجیتال ثابت تریلی کش با ظرفیت 60 
تن و تاسیات بونکر شامل دوالکتروموتور قوی کانال های تعبیه شده و لوله های چدنی زیر دو تونل بونکر که کف 
بونکر ها نصب شده و روی آن 40 سانت بتن ریزی گردیده . اسپیگت های انتقال هوا به فضای بونکرهای 300تنی 
و یک دستگاه کود پخش کن برقی متحرک و یکدستگاه کمپوست فیلر 75 تن بزرگ و یکدستگاه کمپوست 
فیلر 35 تن کوچک ساخت داخل کشور .ملکی دولت جمهوری اسامی ایران بنمایندگی اداره امور اراضی اصفهان 
ساکن اصفهان خیابان هزارجریب که طبق اسنادرهنی شماره های 187605-87/9/26 و 193964 – 90/5/17 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 56 اصفهان در رهن بانک کشاورزی فاورجان قرار گرفته است از ساعت 9 الی 
12 روز یکشنبه مورخه 95/5/10 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر 
جنب بانک کشاورزی به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه شانزد میلیارد و سیصد وسی میلیون ریال 
)16/330/000/000 ریال(قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزاید ه در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا طبق اعام  بستانکار مورد مزاید ه فاقد بیمه می باشد این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/4/15 درج و منتشر می گردد و در صورت 

تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول میگردد.تاریخ انتشار95/4/15   تاریخ مزایده95/5/10
رییس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان اکبر پور مقدم 95/4/9

اجرائیه  
شماره اجرائیه:9510420361700151شماره پرونده:9309980361701289

شماره بایگانی:931308تاریخ تنظیم:1395/03/31 مشخصات محکوم له:نام :رضا  نام خانوادگی : محرم نژاد 
علیه:  19پاک 4 مشخصات محکوم  احد-کوچه  خیابان   – خیابان شکوفه   – نشانی:تهران  اله  پدر:حجت  نام 
قانونی  یا قائم مقام  نماینده  المکان مشخصات  نام پدر:-  نشانی:مجهول  : شعبانی   نام خانوادگی  :اکبر  نام 
محکوم له /محکوم علیه نام: مسیح نام خانوادگی:براتی جوزدانی  نام پدر :مهدی  نشانی :اصفهان سه راه کهندژ 
کوچه شهید افیونی جنب مدرسه طلوع آزادی پاک6 کدپستی:8186673341 وکیل:رضا محرم نژاد محکوم به: 
بسمه تعالی  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090361701046 و شماره دادنامه مربوطه 
9409970361700359محکوم 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:1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده34قانون اجرایی احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3-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 دیگر 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)مواد8و3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(4-خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م ا 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-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 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6-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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای مجتبی احدی فرد فرزند حجت اله به وکالت از آقای رضامحرم نژاد فرزند 
حجت اله به طرفیت آقای اکبر شعبانی فرزند جون مراد به خواسته مطالبه مبلغ 65/000/000ریال به استنادیک 
بانکهای   از  پرداخت صادره  وگواهینامه های  عدم  به شماره 80018-93/2/30و93/4/5-276840  فقره چک 
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 نسبت  به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده 
با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه  به عمل نیاورده است 
فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 310 و313 قانون تجارت  وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 440/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبغ/ 65/000/000ریال به عنوان 
اصل خواسته و همچنین مبلغ /4/880/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی از 
تاریخ سر رسید هر یک از چکها 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:10033/م الف
اجرائیه  

شماره اجرائیه:9510420361700154 شماره پرونده:9409980361700741
شماره بایگانی:940812 تاریخ تنظیم:1395/04/03 مشخصات محکوم له:نام :مرتضی   نام خانوادگی : رئیسیان  
نام پدر:سهراب نشانی:اصفهان – ملک شهر – خ ابوذر-ک یاسمن- پاک 9- واحد5 مشخصات محکوم علیه: 
نام :سیدمهدی  نام خانوادگی : تقوی الحسینی   نام پدر:مصطفی  نشانی:مجهول المکان مشخصات نماینده 
نشانی  :هادی    پدر  نام  زاده  خانوادگی:عرب  نام  نفیسه   نام:  علیه  /محکوم  له  قانونی محکوم  مقام  قائم  یا 
:اصفهان –خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان (طبقه سوم واحد18کاخ موسسه حقوقی 
نشانی  :یداله     پدر  نام  خانوادگی:محمدیان  نام  نام: حسین    رئیسیان   وکیل:مرتضی  عدالت   نویدبخشان 
:اصفهان –خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان (طبقه سوم واحد18کاخ موسسه حقوقی 
نویدبخشان عدالت  وکیل:مرتضی رئیسیان محکوم به: بسمه تعالی  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 9510090361701081 و شماره دادنامه مربوطه 9509970361700052محکوم 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:1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده34قانون اجرایی احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد 3-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 دیگر 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)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(4-خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م ا ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-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 21 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(6-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 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حسین محمدیان و خانم نفیسه عرب زاده به وکالت  از آقای مرتضی رئیسیان 

به طرفیت آقای سید مهدی تقوی الحسینی به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000ریال به استنادیک فقره چک به 

شماره 343326باسررسید3/12/ 94وگواهینامه ی  عدم پرداخت صادره از بانک  محال علیه به انضمام خسارات 

دادرسی  وتاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال 

ذمه خوانده نسبت  به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 

ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه  به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا 

به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 310 و313 قانون 

تجارت  وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  90/000/000ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 7/250/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی . نشر آگهی 

. تعرفه خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق 

شاخص اعامی از سوی 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:10031/م الف

دادنامه 
شماره دادنامه:9409970351500605 تاریخ تنظیم:1394/05/11    شماره پرونده:9309980351501364     شماره 
بایگانی:931469 پرونده کاسه 9309980351501364 شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان دادنامه 
شماره 9409970351500605  خواهان :صندوق مهرامام رضا)ع(به نمایندگی مهدی خلجی با وکالت خانم مهنوش 
حبیبه ذبیحی فرزند محمد به نشانی اصفهان – اصفهان – خ نیکبخت – مجتمع ماکان 5 واحد 35 خواندگان 
:1.آقای سعید اسکندری فرزند نصرت اله به نشانی شهرستان اصفهان سه راه حکیم نظامی خ حسین آباد ک 
شاداب ک بهار پ 63 2.آقای وحید فرخی فرزند حمید به نشانی شهرستان اصفهان خ سپهساالر خ رحیم آباد 
شمالی بن بست گلناز درب آخر سمت چپ  3. آقای اصغر کریمی فرزند علی اکبر به نشانی شهرستان اصفهان خ 
سپهساالر روبروی کامپیوتر فرزانگان پ 26   خواسته ها:1.مطالبه وجه بابت قرارداد 2.مطالبه خسارت تاخیرتادیه 
تصمیم دادگاه:با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام وبا استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا 
رای می نماید  رای دادگاه خانم مهنوش ذبیحی به وکالت از صندوق مهر امام رضا )ع( به طرفیت آقایان وحید 
فرخی فرزند حمید . اصغر کریمی فرزند علی اکبر و سعید اسکندری فرزند نصرت اله دادخواستی به خواسته 
محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ هفتادوشش میلیون ریال بابت قرارداد شماره 882302495 به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است خواندگان علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی 
شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 
198 . 515 . 519 .522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 230قانون مدنی   
و403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت هفتاد وشش میلیون ریال بابت اصل خواسته . خسارت 
تاخیر تادیه از قرار روزانه 171333 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 93/12/23 تازمان وصول که بر مبنای تغییر 
شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی . دومیلیون 
بابت هزینه  دادرسی در حق  الوکاله و دو میلیون و چهارصد هزار  بابت حق  وهفتصد وسی وشش هزار ریال 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و سپس ظرف بیست روزپس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض د ردادگاه محترم تجدید استان اصفهان 
می باشد/ رئیس شعبه  15دادگاه عمومی) حقوقی(شهرستان  اصفهان  محمد رضا راجی    شماره:10102/م الف

دادنامه 
شماره دادنامه:9509970354300378    تاریخ تنظیم:1395/03/16شماره پرونده :9009983641900757

اصفهان  دوشهر  کیفری  117دادگاه  9009983641900757شعبه  کاسه  پرونده  شعبه:900795  بایگانی  شماره 
)117جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 9509970354300378 شاکی :آقای محمد شهریاری فرزند  رحمان به 
نشانی اصفهان سه راه سیمین ک فرنگیس پ 233متهمین :1.آقای رامین محمودی   مکان مجهول المکان  2. 
آقای ایمان مصطفائی  مکان مجهول المکان  3.آقای رجبعلی رجبی فرزند علی به نشانی اصفهان فوالدشهر بی 

3 بلوک 22 ط3 پ312 اتهام :ایراد جرح عمدی با چاقو نشانی اصفهان فوالدشهر بی 3 بلوک 22 ط3 پ312
اتهام :ایراد جرح عمدی با چاقوگردشکار:دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید.رای دادگاه درخصوص  اتهام آقایان1-رجبعلی رجبی فرزند علی 36 ساله . کاسب . باسواد . متاهل و 
فاقد پیشینه کیفری 2. رامین محمودی فرزند نعمت اله 3- ایمان مصطفایی دائر بر متهمین ردیف 2و3مشارکت 
در ایراد ضرب و جرح عمدی باچاقو نسبت به شاکی آقای محمد شهریاری فرزند رحمت اله در تاریخ 90/2/8 و 
هر سه متهم مشاکت در اتهام فوق نسبت به شاکی شهریاری در تاریخ 90/2/10 مضافا متهم ردیف سوم مباشرت 
در اتهام فوق نسبت به شاکی آقای فریدون رهنمانژاد فرزند ولی بشرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقاب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده . گزارش اولیه مرجع انتظامی . تحقیقات انجام یافته . مودای 
شهادت شهود . نظریا ت پزشکی قانونی در معاینه از مصدومین . شیوه اظهارات شکات  در مقام طرح شکایت 
. انکار و دفاعیات باوجه متهم ردیف اول د ردادسرا . متواری بودن متهمین ردیف دوم و سوم وعدم حضور آنان 
در دادگاه با وصف اباغ و درج آگهی و با التفات به سایر قرائن موجود وقوع بزه از ناحیه متهمین بر دادگاه محرز 
و مسلم است لذا مستندا به مواد 641.638.569.568.710.709.125.559.449قانون مجازات اسامی کتاب 
پنجم تعزیرا ت و ماده 614 قانون مجازات اسامی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهمین ردیف دوم وسوم بطور 
تساوی به پرداخت چهار ونیم صدم دیه کامل بابت سائیدگی حارصه پهلوی چپ و مچ دست چپ بریدگی دامیه 
سطح داخلی قدامی بازوی چپ و سطح خارجی قدامی بازوی چپ و سطح قدامی بازوی راست و خراشیدگی 
حارصه ساعد راست در حق شهریاری و هر سه نفر متهمین بطور تساوی به پرداخت دوصدم دیه کامل بابت جرح 
دامیه فرق سر . دو و نیم صدم جرح عمیق موضحه آرنج چپ . هشت صدم شکستگی استخوان زنداسفل . 
دوفقره چهار پنج از یک پنجم دیه کامل عضو بابت شکستگی بنداول  و دو م انگشت کوچک دست راست . دو 
فقره یکصد و شصت و پنج هزارم از پنج صدم دیه کامل  بابت جرح  موضحه بند اول و دو م انگشت کوچک 
دست راست . شصت و شش هزار م از دو صدم دیه کامل بابت جرح دامیه بند میانی و ده صدم دیه کامل بابت 
ارش اختال حسی و محدودیت حرکتی انگشتان دست راست و محدودیت در حرکات  انگشت کوچک دست 
راست  در حق شهریاری  مضافا متهم ردیف سوم به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت بریدگی بخیه شده دامیه 
بازوی چپ ظرف مهلت یکسال از زمان وقوع بزه در حق فریدون رهنما نژاد و از حیث جنبه عمومی هریک از 
متهمین به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعام می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه  و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ک
زین العابدینی رییس شعبه 117دادگاه کیفری دو اصفهان- شماره:10093/م الف
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حتما بخوانید!
خون آشام رکوردشکن

 ایــن روزهــا جدیدتریــن فیلــم رضــا عطــاران، 
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

ــا اکــران سراســری  یعنــی دراکوالهمزمــان ب
در ســینما ســپاهان و ســینما قــدس اصفهــان روی پــرده حضور 
دارد. »دراکــوال« قصــه تــازه ای را در ســینمای ایــران بــه تصویــر 
کشــیده کــه تاکنــون تجربــه نشــده اســت و بــا توجــه به ســابقه 
ــد  ــال بتوان ــم امس ــن فیل ــد ای ــر می رس ــه نظ ــاران ب ــا عط رض
رکــورد فــروش ســینماهای کشــور را بهبــود ببخشــد. رضــا 
عطــاران، همچــون دیگــر ســاخته های خــود در کنــار کارگردانــی 
بــه ایفــای نقــش در ایــن فیلــم نیــز پرداختــه اســت و همین بر 
ــاخت  ــل س ــه دلی ــاران ب ــا عط ــد. رض ــم می افزای ــت فیل جذابی
ایــن فیلــم، قیــد بــازی در فروشــنده اصغــر فرهــادی را زد و بــه 
ــه اش  ــرت های او در حرف ــی از حس ــن یک ــودش ای ــه خ گفت
ــر  ــم اصغ ــا، فیل ــن روزه ــه ای ــه خصــوص اینک ــود؛ ب ــد ب خواه
ــت و  ــی اس ــن الملل ــز بی ــردن جوای ــال درو ک ــادی در ح فره
ــزه اســکار دارد.  ــرای کســب جای ــادی را ب شــانس بســیاری زی
لــوون هفتــوان کــه پیــش از ایــن در فیلــم پرویــز بــه کارگردانــی 
ــا  ــه ب ــرای نخســتین بار اســت ک ــرده، ب ــازی ک ــر ب ــد برزگ مجی
رضــا عطــاران همــکاری می کنــد. هفتــوان، بازیگــر اصلــی فیلــم 

دراکوال است.
   خالصه داستان

ــه از  ــد ک ــازی می کن ــامی را ب ــون آش ــش خ ــاران نق ــا عط رض
ــخصی  ــن ش ــود و اولی ــران می ش ــناخته وارد ای ــه ای ناش نقط
ــای  ــت. آق ــاد اس ــک معت ــرد، ی ــرار می گی ــش ق ــر راه ــه س ک
ــا  ــد؛ ام ــاد را می مک ــن معت ــون ای ــی خ ــه راحت ــام ب خون آش
ــاهده  ــام مش ــود خون آش ــاد در وج ــار اعتی ــی آث ــد از مدت بع

ــم  ــش رق ــی را برای ــت کمیک ــرا وضعی ــن ماج ــود و همی می ش
می زنــد.

   درباره فیلم
ــی اســت.  ــاران در کارگردان ــت رضــا عط ــه تثبی ــوال« نقط »دراک
ــر  ــروز کمت ــا ام ــدف. ت ــم ه ــم حــرف دارد و ه ــه ه ــی ک فیلم
فیلمــی توانســته چنیــن هنرمندانــه علیــه اعتیــاد موضــع بگیرد، 

آن هــم بــا زبــان طنــز. 
 رضــا عطــاران دربــاره کار همزمــان بازیگــری و کارگردانــی 
و نویســندگی در ایــن فیلــم می گویــد: وقتــی در فیلمــی فقــط 

بــازی می کنــم، بهتــر می توانــم کمــک کنــم؛ البتــه در صورتــی  
کــه همــه چیــز ســر جــای خــودش باشــد و اتفــاق خوبــی در 
 کار بیفتــد؛ مثــل »ورود آقایــان ممنــوع«. بــه نظــرم نویســندگی 
ــون  ــت؛ چ ــی نیس ــان، کار خوب ــری توأم ــی و بازیگ و کارگردان
 توانایی هــای هــر فــرد حــد و حــدودی دارد. مــن وقتــی 
در فیلمــی فقــط بــازی می کنــم، قطعــا تمرکــز بیشــتری روی 
بــازی ام دارم و می توانــم بیشــتر از توانایی هایــم اســتفاده 
ــی  ــاز خــودم نویســندگی، کارگردان ــم »دراکــوال« ب ــم. در فیل  کن
و بــازی را بــر عهــده داشــتم و طبعــا مشــکالتی را وارد کار کــرد؛ 

ــه ایــن شــکل کار  ــه همیــن دلیــل ترجیــح می دهــم کمتــر ب ب
کنم.امــا ویشــکا آســایش دربــاره دالیــل موفقیــت رضــا عطــاران 
ــای عطــاران نقــش را خــوب  ــم آق ــد: احســاس می کن می گوی
ــی  ــد. وقت ــازی می کن ــت ب ــو و راح ــدون غل ــد و ب درک می کن
یــک بازیگــر انــرژی زیــادی روی کارش می گــذارد، ایــن 
انــرژی از تصویــر بــه مخاطــب منتقــل می شــود و بــر او تاثیــر 
ــه کار  ــدون اینک ــاران شــیرینی خاصــی دارد و ب ــذارد. عط می گ
خاصــی بکنــد، آدم هــا دوســت دارنــد بــه او نــگاه کننــد. اینکــه 
ــد ــازی کن ــان ب ــد او در فیلم هایش ــت دارن ــا دوس  تهیه کننده ه

ــا  ــه آن نقش ه ــم اینک ــت، ه ــت اوس ــل محبوبی ــه دلی ــم ب  ه
ــازی  ــازی ب ــیرینی و طن ــه آن ش ــد ب ــری نمی توان ــرد دیگ را ف

کنــد.
   عوامل فیلم:

علــی  تهیه کننــده:  عطــاران/  رضــا  نویســنده:  کارگــردان، 
ســرتیپی/ مدیــر فیلمبــرداری: معین رضــا مطلبــی/ مدیــر 
صدابــرداری: فرشــید احمــدی/ مدیــر تولیــد: کامــران حجــازی/ 
طــراح چهره پــردازی: ســعید ملــکان/ طــراح صحنــه: محســن 
ــد  ــن: محم ــهامت/ تدوی ــحر ش ــاس: س ــراح لب ــی/ ط نصراله
توکلــی/ صداگــذار: محمــد کشــفی/ موســیقی: حمیدرضــا 
یوســف  کارگــردان:  اول  دســتیار  و  برنامه ریــز  صــدری/ 
وجدان دوســت مدیــر تــدارکات: جــواد ســلیمانی/ منشــی 
صحنــه: زهــرا تحقیقــی/ مشــاور رســانه ای: بیتــا موســوی مدیر 
امــور مالــی: ســمیرا مهربــان/ جلوه هــای ویــژه میدانــی: آرش 
ــکاس:  ــری ع ــین خنج ــکاران: امیرحس ــراح بدل ــک/ ط آقابی

ــو ــد بدرل محم

نگاهی به فیلم دراکوال، آخرین ساخته رضا عطاران

 خون آشام رکوردشکن

شــبکه نمایــش بــرای عیــد فطــر فیلم هــای »معجــون زمــان 1 و 
ــی 1 و  ــگ صورت ــردم 1، 2 و 3«، »پلن ــک ک ــا را کوچ 2«، »بچه ه
2«، »کارآگاه گجــت«، »در جســت وجوی ناکجاآبــاد«، »شــتاب«، 
ــم  ــی« و فیل ــب جنگ ــروآ« و »اس ــپز«، »ت ــک سرآش ــل ی »مث
»هــدف« )محصــول 2014 کــره جنوبــی( را در نظــر گرفتــه اســت. 

ژان رنــو، بازیگــر فرانســوی کــه بــا فیلم هایــی 
ــاکت  ــال« و »س ــه ای«، »گودزی ــد »حرف مانن
ــم  ــا فیل شــو« شــناخته می شــود، در 1993 ب
ــاری  ــن ژان م ــر دوربی ــان« براب »معجــون زم
ــه داســتان  ــم ک ــن فیل ــرار گرفــت. ای ــر ق پوی
مــردی اســت کــه بــه همــراه خدمتــکار خــود 
از قــرون وســطا، نــزد اجــدادش در قــرن 
بیســتم ســفر می کنــد، باعــث اتفاقــات طنــز 
اول  فیلــم  دیدنــی می شــود. موفقیــت  و 
ــن  ــرای ای ــه ای ب ــد در 1998 دنبال ــث ش باع

فیلــم ســاخته شــود کــه دوبــاره مــا را بــا شــخصیت ژان رنــو همراه 
می کــرد. محبوبیــت ایــن فیلــم در بیــن فرانســوی ها باعــث 
شــده کــه دنبالــه دیگــری نیــز بــرای ایــن فیلــم ســاخته شــود کــه 

در ســال جــاری اکــران خواهــد شــد. شــخصیت پلنــگ صورتــی 
در 1960 بــه همــت فریــز فرلنــگ و دیویــد دپاتــی و همیــن طــور 
اصــرار بلیــک ادواردز خلــق شــد و بــا موســیقی هنــری مانچینــی 
تبدیــل بــه یــک نمــاد شــد. بلیــک ادواردز بــه قــدری از شــخصیت 
پلنــگ صورتــی خوشــش آمــد کــه تصمیــم بــه ســاخت فیلمــی با 
بــازی پیتــر ســلرز در نقــش بــازرس کلــوزو 
ــی  ــگ صورت ــخصیت پلن ــاس ش ــر اس و ب
 گرفــت. ایــن فیلــم بســیار موفــق بــود 
ــد.  ــاخته ش ــرای آن س ــه ب ــن دنبال و چندی
در ســال 2006 پیشــنهاد نویســندگی دنبالــه 
جدیــدی از مجموعــه »پلنــگ صورتــی« بــه 
ــن  ــز کوی ــد و او نی ــن داده ش ــتیو مارتی اس
اسپیســی و مایــک مــه یــرز را بــرای بــازی 
در نقــش بــازرس کلــوزو در نظــر گرفــت؛ اما 
در نهایــت نتوانســت در برابــر وسوســه بــازی 
ــی«  ــگ صورت ــمت اول »پلن ــد. قس ــت کن ــش مقاوم ــن نق در ای
ــاخته  ــال 2006 س ــن در س ــتیو مارتی ــندگی اس ــازی و نویس ــا ب ب
ــت آن باعــث ســاخت شــماره دوم در ســال 2009 شــد. و موفقی

شبکه نمایش با 18 فیلم به استقبال عید فطر می رود
محمدعلــی اســالمی، نوجــوان نابغــه و حافــظ 18 ســاله 
ــی  ــد اطالعات قــرآن اســت کــه در مــدت یــک دقیقــه می توان
از 1۵ صفحــه قــرآن را ارایــه دهــد؛ بــه طــوری کــه انــگار تمــام 
صفحــات قــرآن جلــوی چشــمانش بــاز اســت. برنامــه ویــژه 
ــه در  ــوان نابغ ــالمی، نوج ــی اس ــور محمدعل ــا حض ــی ب قرآن

ــی  ــبکه جهان ــت ش ــه هم ــرآن، ب ــظ ق حف
متعلــق بــه آیــت  هللا ســید علی سیســتانی 
ــاد  ــن)ع( دولت آب ــینیه امیرالمومنی در حس
ایــن  ابتــدای  در  شــد.  برگــزار  تهــران 
مراســم، مســئول جلســه از محمدعلــی 
ــرآن  ــه 41۵ ق ــخصات صفح ــالمی مش اس
ــوان  ــن نوج ــه ای ــید ک ــه را پرس ــان ط عثم
ــت:  ــی گف ــن مکث ــدون کوچکتری ــه ب نابغ
ایــن صفحــه اول ســوره ســجده اســت 

 کــه ســمت راســت قــرار دارد، کلمــه ابتدایــی آن »الــم« اســت
ــت.  ــزء 21 اس ــت و در ج ــون« اس ــی آن »ترجع ــه پایان کلم
ــخصات  ــن مش ــس از گفت ــرآن، پ ــظ ق ــن حاف ــن ای همچنی
صفحــه 41۵ قــرآن کریــم، آیــات ابتدایــی ایــن صفحــه 

 را قرائــت کــرد. در ادامــه ایــن مراســم یکــی از حضــار
مشــخصات صفحــه 368 قــرآن را پرســید کــه اســالمی 
ــرد  ــوان ک ــی عن ــن مکث ــدون کوچک تری ــی ب ــورد قبل ــد م مانن
کــه ایــن صفحــه ای از ســوره شعراءســت، در جــزء 19 اســت، 
صفحــه در ســمت چــپ اســت؛ همچنیــن آیــه ابتدایــی ایــن 
صفحــه را خوانــد و از کلمــه آخــر ایــن 
صفحــه خبــر داد. همچنیــن در بخــش 
دیگــری از ایــن برنامــه، ایــن نوجــوان 
ــابقه داد  ــر مس ــا کامپیوت ــی ب ــه قرآن  نابغ
ــه  ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــروز ش ــت پی و توانس
در عــرض یــک دقیقــه توانســت اطالعاتــی 
از 1۵ صفحــه قــرآن کــه بــدون اطــالع 
قبلــی از او ســوال می شــد ارایــه دهــد. 
ــرآن نفیســی از  ــن مراســم، ق ــان ای در پای
ــه  ــوان نابغ ــن نوج ــه ای ــن)ع( ب ــرف حســینیه امیرالمومنی ط
ــرآن  ــظ ق ــه ای در حف ــالمی، نابغ ــی اس ــد. محمدعل ــدا ش اه
ــا ایــن ســن کــم توانســته  اســت کــه تنهــا 18 ســال دارد و ب
از دانشــگاه بیــروت لبنــان، دکتــرای افتخــاری دریافــت کنــد.

حافظ قرآن 18ساله کامپیوتر را شکست داد
- رؤیــا صــدر، پژوهشــگر و نویســنده طنزپــرداز 
گفــت: بخــش زهرخنــد در طنــز امــروز شــکل 
 غالــب اســت کــه بخــش شــوخی و ســرزندگی طنــز 

را تحت الشعاع قرار می دهد.
ــم »فروشــنده«  ــرد: فیل ــد ک ــادی تاکی ــر فره - اصغ
ــران  ــل از اک ــده و قب ــه ای نش ــچ اصالحی ــامل هی ش

ــی رود. ــرده م ــان روی پ ــور خودم ــی در کش جهان
ــراری«  ــای بیق ــی »روزه ــه تلویزیون ــروه مجموع - گ
بعــد از ضبــط ســکانس های مربــوط بــه شــهر 
ــر  همــدان، راهــی اصفهــان می شــوند. قصــه ایــن اث
ــان و گیــالن  ــران، همــدان، اصفه ــار اســتان ته در چه

می گــذرد.
- قربــان محمدپــور، کارگــردان فیلــم »ســالم بمبئی« 
اعــالم کــرد کــه بازیگــران هنــدی ایــن فیلــم در زمــان 

اکــران افتتاحیــه اثــر بــه ایــران خواهنــد آمــد.
ــه گفتــه تهیه کننــده فیلــم »خــوب، بــد، جلــف«  - ب

ایــن فیلــم بــه کارگردانــی پیمــان قاســم خانی بعــد از 
دهــه اول محــرم اکــران می شــود.

- امیــن غفــاری، نوازنــده جــوان ویولــن شــهریورماه 
ــی  ــک آکادم ــور شــرکت در ی ــه منظ ــاری ب ســال ج
جهانــی و معتبــر موســیقی و برگــزاری یــک کنســرت 

ــش می شــود. ــژه راهــی کشــور اتری وی
- محمدرضــا جعفری جلــوه، مدیــر شــبکه دو ســیما 
ــای انســان پیشــرو  ــه معن ــد ب ــان کــرد کــه هنرمن بی
ــار مســئولیت را بیــش از دیگــران روی شــانه  بایــد ب

خــود حــس کنــد.
ــور  ــده تنب ــاز و نوازن ــری، آهنگس ــهراب پورناظ - س
 forde( نــروژ  فــورده  جشــنواره  در  کمانچــه  و 
خــود  »نیشــتمان«  پــروژه  دومیــن   ،)festival 

را روزهای 1۷ و 18 تیرماه روی صحنه خواهد برد.
- شــهرام کرمــی، دبیــر بیســت و ســومین جشــنواره 
بیــن المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان، منوچهــر 
تئاتــر  پژوهشــگر  و  منتقــد  و  نویســنده   اکبرلــو، 
ــر  ــژه صدســالگی تئات ــر بخــش وی ــوان مدی ــه عن را ب

ــرد. ــی ک ــودک و نوجــوان معرف ک
- رخشــان بنی اعتمــاد بــا ســاخت مســتند »آی 
آدم هــا« و مشــارکت در کمپیــن »زنجیــره امیــد« در 
ــروم  ــار مح ــودکان بیم ــرای ک ــتان ب ــاخت بیمارس س

همراهــی می کنــد.
- مرضیــه برومنــد، دبیــر شــانزدهمین جشــنواره 
ــادآور  ــارک ی ــران مب ــر عروســکی ته ــی تئات بین الملل
شــد: دوســتان در مرکــز هنرهــای نمایشــی بــا 
ســختی هایی کــه دارنــد پول هایــی را بــرای مــا 
فراهــم کردنــد و مــا هــم در خانــه عروســک تــالش 
ــا از  ــم؛ ام ــه داری ــرپا نگ ــنواره را س ــا جش ــم ت کردی
ایــن بــه بعــد بــدون داشــتن پــول و بودجــه، ایــن کار 

ســخت اســت و امکان ناپذیــر اســت.

برنامه سینماهای اصفهان

علــی فریدونــی در ســی  و چهارمیــن ســالروز ربــوده شــدن کاظــم 
اخــوان از انجمــن عکاســان انقــالب و دفــاع مقــدس خواســت تــا کتــاب 
ــاند.  ــاپ برس ــه چ ــادگاری اش ب ــا ی ــوان تنه ــه عن ــای او را ب عکس ه

ــالب  ــان انق ــن عکاس ــن از انجم ــرد: م ــار ک ــگ اظه ــکاس جن ــن ع  ای
ــم اخــوان  ــای کاظ ــاب عکس ه ــم کت ــدس خواهــش می کن ــاع مق و دف
ــود،  ــت ش ــخ ثب ــد از او در تاری ــه می توان ــادگاری ک ــا ی ــوان تنه ــه عن را ب
ــردازد  ــه بپ ــن قضی ــه ای ــی جــدی ب ــدوارم انجمــن خیل ــد. امی چــاپ کن
ــه  ــیم. او ادام ــم باش ــای کاظ ــاب عکس ه ــاپ کت ــاهد چ ــه زودی ش و ب
ــی در پیگیری هــای  ــد حت ــاب می توان ــن کت ــم چــاپ ای ــر می کن داد: فک
ــه ایــن عــکاس نیــز تاثیرگــذار باشــد. مــا به جــز ایــن  خبــری مربــوط ب

ــم.  ــادگاری دیگــری از اونداری ــاب، هیــچ ی کت
ــا اخــوان  ــه آشــنایی اش ب ــی در بخــش دیگــری از ســخنانش ب  فریدون
ــراه  ــه هم ــی ک ــرد و گفــت: زمان ــا شــهید چمــران اشــاره ک و همراهــی ب
ــرای  ــم، ب ــه بودی ــه سوســنگرد رفت گروه هــای چریکــی شــهید چمــران ب
نخســتین بار کاظــم اخــوان را دیــدم. زمانــی کــه بــه ابتــکار شــهید چمــران 
 قــرار شــد پلــی روی رودخانــه کرخــه بــرای عبــور رزمنده هــا زده شــود، من 
ــم. در آن  ــی کردی ــل عکاس ــاخت پ ــل س ــام مراح ــوان از تم ــم اخ و کاظ
روز، بعــد از کار ســاخت پــل، در کنــار هــم ناهــار خوردیــم و عکس هــای 

ــم. ــادی از آن روز داری ــادگاری زی ی
ــان و احساســی  ــه فوق العــاده مهرب ــا روحی  او افــزود: شــهید چمــران ب
خــود، از بچه هــا می خواســت کــه بــا او عکــس یــادگاری بگیرنــد. وقتــی 
ــی کــم ســن  ــا وجــود اینکــه خیل ــن پیشــنهاد را داد، ب ــه مــن هــم ای  ب

و سال بودم و خجالت می کشیدم، در کنار چمران قرار گرفتم. 

یکــی از نگاتیوهــای دوربیــن شــش در شــش مــن، عکســی اســت کــه 
ــه و یکــی از  ــان چمــران گرفت اخــوان از مــن و چمــران و یکــی از معاون

ــت.  ــگ اس ــن از دوران جن ــای م ــن عکس ه پرخاطره تری
ــک  ــت: او ی ــز گف ــوان نی ــم اخ ــخصیت کاظ ــاره ش ــکاس درب ــن ع ای
ــر  ــا وجــود عم ــود. ب ــر ب ــده شــجاع و دلی ــک رزمن ــزان واقعــی و ی پارتی
کوتــاه عکاســی کاظــم اخــوان، او بــه انــدازه برخــی عکاســان مدعــی کــه 
هشــت ســال از جنــگ عکــس گرفتنــد، عکــس گرفــت کــه در آرشــیوها 
موجــود اســت.کاظم اخــوان 14 تیرمــاه ســال 1361 همــراه احمــد 
متوســلیان، تقــی رســتگار مقــدم و سیدمحســن موســوی کــه در قالــب 
یــک هیئــت دیپلماتیــک بــه لبنــان رفتــه بودنــد، توســط نیروهــای فاالنــژ 
ــا  ــنیده ها و اظهارنظره ــد. ش ــل ش ــی منتق ــه نامعلوم ــه نقط ــوده و ب رب
ــارت  ــده و در اس ــوز زن ــر هن ــار نف ــن چه ــه ای ــت ک ــن اس ــی از ای  حاک

هستند.

کارگردان: برزو نیک نژاد
نویسنده: برزو نیک نژاد

ریمــا  امیــر جعفــری،  بازیگــران: 
النــاز  عزتــی،  جــواد  رامین فــر، 
حبیبــی، احمــد مهران فــر، شــبنم 
مقدمــی، ماهــان نصیــری، صفــر 

روحــی.
فیلــم ســینمایی »زاپــاس«، دومیــن 
اســت.  نیک نــژاد  بــرزو  ســاخته 

ــه اســت کــه یــک تیــم فوتبــال کــه  داســتان فیلــم »زاپــاس« این گون
در دســته ســوم کشــور فعالیــت می کــرده اســت بــه دســته دوم صعــود 

می کنــد.
ســعید بــا بــازی »جــواد عزتــی« در نقــش اصلــی در ایــن راه در 
ــا می شــود  ــدون پ ــازی آخــر دچــار مصدومیــت تان  آخریــن لحظــات ب
و ســالمتی اش بــه خطــر می افتــد و خــط ســیر فیلــم در ادامــه 
ــهر  ــور در ش ــمال کش ــاس در ش ــم زاپ ــرد. فیل ــکل می گی ــه ش این گون

ــت. ــده اس ــرداری ش ــتان فیلمب ــتان گلس ــان در اس رامی
 بــرزو نیک نــژاد، نویســنده و کارگــردان ایــن فیلــم، پــدر و پدربزرگــش 
ــرق  ــت و ِع ــرگان اس ــد گ ــودش متول ــوده و خ ــان ب ــهر رامی ــد ش متول
خاصــی بــه ایــن اســتان و شــهر رامیــان دارد؛ دلیــل انتخــاب چشــمه 
ــرداری  ــرای فیلمب ــی ب ــای اصل ــی از محل ه ــوان یک ــه عن ــان ب گل رامی

ایــن فیلــم نیــز همیــن اســت.

علی فریدونی:

تنها یادگارهای »کاظم اخوان« را منتشر کنید

معرفی فیلم

زاپاس

 سینما
 قدس اصفهان

 سینما
 سپاهان اصفهان

 سینما 
ساحل اصفهان

 سینما
 خانواده اصفهان

 دراکوال
 عادت نمی کنیم

 من سالوادور نیستم
 دراکوال
بارکد

بارکد

 ایستاده در غبار
 ننه نقلی

هنرمندان قتل محیط بانان را محکوم کردند
زشــکاران، منتقــدان ســینمایی و خبرنــگاران فرهنگــی نیــز از  ی بــه محیط بان هــا، جمعــی از هنرمنــدان، ور پــس از انتشــار بیانیــه ای دربــاره محکــوم کــردن تیرانــداز
زشــی بیانیــه، محکومیــت قتــل محیــط بانــان را امضــا کردنــد و خواســتار پایــان دادن بــه تجــارت مــرگ شــدند. ایــن بیانیــه حمایــت کردنــد. چهره هــای فرهنگــی و ور

در قاب تصویر

پرهیز از کلیشه گرایی برای پایان 
»برادر«

جــواد افشــار، کارگــردان مجموعــه رمضانــی »بــرادر« 
گفــت: تالش شــده اســت کــه از کلیشــه دوری کنیم 
ــه  ــیم. ب ــته باش ــم نداش ــی ه ــری مطلق و نتیجه گی
شــخصیت هایی کــه الزم بــود در قصــه »بــرادر« بــه 
فرجــام کار برســند پرداخته ایــم و پیام هــای آموزنــده 
ــه شــده اســت؛ ــه مخاطــب ارای ــی ب ــه خوب  قصــه ب

 بــه همیــن منظــور بــه طــور کلــی سرگذشــت 
و سرنوشــت دو ســه شــخصیت را در ایــن مجموعــه 

ــم.  ــال کرده ای دنب
ســریال  در  کــه  موضوعــی  منتقــدان  برخــی 
»بــرادر« جــواد افشــار دســتمایه قــرار گرفتــه 
امــا در عیــن  را قابــل دفــاع دانســتند؛  اســت 
»کیمیــا«  بازیگــران  دربســت  اســتفاده  حــال 
ایــن مجموعــه و حضــور پررنــگ اسپانســر  در 
دانســته اند؛  »بــرادر«  ضعــف  عنــوان  بــه   را 
ایــن کارگــردان دربــاره حاشــیه های پیش آمــده 
»بــرادر«  مجموعــه  اسپانســر  بــا  ارتبــاط  در 
ــت  ــا حمای ــه م ــی قص ــوع اصل ــح داد:  موض توضی
از تولیــد داخلــی و مبــارزه بــا قاچــاق اســت. 
ــود ــرح می ش ــاق مط ــا قاچ ــارزه ب ــه مب ــی ک  زمان

ــرح  ــم مط ــی ه ــت از واردات قانون ــن حمای  بنابرای
می شود. 

ــران  ــج ای ــازار برن ــاز ب ــه هــر حــال 60 در صــد از نی ب
ایــن  اگــر  و  تامیــن می شــود  ایــران  از خــارج 
می شــود.  قحطــی  باشــیم،  نداشــته  را   واردات 
منتهــا مــا در قصــه »بــرادر« ایــن اتفاق را بــه چالش 
کشــیده ایم کــه چــرا در کنــار چنیــن وارداتــی قاچــاق 
 صــورت می گیــرد و یــک عــده بــه دنبــال ســودجویی

 هستند.

مسابقه گویندگی در رادیو
فاطمــه آل عبــاس و ســعید توکلــی، داوری مســابقه 

ــد.  ــده دارن ــر عه ــران را ب ــی رادیوای گویندگ
مهــدی ســاعی، تهیه کننــده برنامــه »یــک، دو صــدا« بــا 
اعــالم ایــن خبــر گفت: در پایــان دوره اول مســابقه »یک، 
دو، صــدا« صداهــای خــاص و ویــژه کــه مــورد رضایــت 
ــد  ــران خواهن ــو ای ــذب رادی ــند، ج ــابقه باش  داوران مس
 .  شــد
عالقه منــدان بــه شــرکت در ایــن مســابقه رادیویــی 
می تواننــد بــا ارســال پیامــک بــه ســامانه پیامکــی 
ــالم  ــود را اع ــور خ ــه 300009090 حض ــی برنام اختصاص
 کننــد یــا بــا ارتبــاط بــا کانــال تلگرامــی برنامه به نشــانی: 
 @ 12seda_radio iran از اخبار این مسابقه اطالع یابند.

تفریحــات  و  ورزش  گــروه  از  صــدا«  دو،  »یــک،   
تهیــه  بــا  دقیقــه  و 4۵   11 از ســاعت  تیرمــاه   19 از 
کنندگــی مهــدی ســاعی، گویندگــی نســیم رفیعــی، 
ــوری،  ــی، هماهنگــی ســیما بل ــران حبیب گزارشــگری مه
آل  فاطمــه  داوری  و  توفیقــی  مریــم  نویســندگی 
ــش ــران پخ ــن رادیوای ــی از آنت ــعید توکل ــاس و س  عب

 می شود.

اخبار کوتاه 

برگزاری نماز عید فطر 
در مصالی اصفهان

ــام  ــزرگ ام ــالی ب ــاز اول مص ــن ف ــان یافت ــا پای ب
ــد فطــر امســال در  ــان، نمــاز عی ــی)ره( اصفه خمین

ــد. ــد ش ــزار خواه ــکان برگ ــن م ای
اصفهــان  خمینــی)ره(  امــام  بــزرگ  مصــالی   
عیــد  نمــاز  برگــزاری  بــرای  ســال ها  از  پــس 
ــر  ــد امســال ب ــاده شــده اســت و نمــاز عی فطــر آم
اســاس پیش بینــی ســتاد اســتهالل بیــت رهبــری 
چهارشــنبه هفتــه جــاری بــه امامــت آیــت  هللا 
ــه  ــی فقی ــده ول ــژاد نماین ــف طباطبایی ن ــید یوس س
ــال  ــن مص ــان در ای ــه اصفه ــام جمع ــتان و ام در اس

می شــود.  برگــزار 
ســال گذشــته نیــز بــه رغــم نیمه تمــام بــودن 
 شبســتان و ناتمــام بــودن امکانــات زیرســاختی 
و جانبــی نمــاز عیــد فطــر در مصلــی اقامــه شــد کــه 
مــردم را بــا مشــکالتی مواجــه کــرده بــود. بــه گفتــه 
روابــط عمومــی ســتاد نمــاز جمعــه اصفهــان درهــای 
 مصلــی از ســاعت 6 بــه روی شــهروندان باز می شــود 
ــح  ــه صب ــاعت ۷ و 30 دقیق ــر س ــد فط ــاز عی و نم

ــد. ــد ش ــه خواه اقام

 »بیوه های غمگین ساالر جنگ« 
به اصفهان می آید

نمایــش  یوه هــای غمگیــن ســاالر جنــگ در 
ــه روی  ــچیان ب ــری فرش ــی هن ــه فرهنگ مجموع
صحنــه مــی رود. نمایــش بیوه هــای غمگیــن 
ســاالر جنــگ نوشــته محمدامیــر یاراحمــدی 
ــین پور  ــن حس ــهاب الدی ــط ش ــه توس ــت ک اس
ــیرین  ــه ش ــت. گالب آدین ــده اس ــی ش کارگردان
بینــا، مونــا فرجــاد، حمیــد رحیمــی، محمــد 
ایــن  در  مســتعان  حمیــده  و  صدیقی مهــر 
نمایــش بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. نمایــش 
 21 تــا   19 جنــگ  ســاالر  غمگیــن  بیوه هــای 
ــاه هــر شــب در دو ســانس در ســاعت های  تیرم
ــچیان  ــری فرش ــه فرهنگی هن 19 و 21 در مجموع
 بــه روی صحنــه مــی رود. عالقه منــدان بــرای 
ــه  ــوال مراجع ــایت تی ــه س ــد ب ــت می توانن ــه بلی تهی

ــد. کنن

 »پنهان خانه پنج در« 
در تاالر هنر

نمایــش »پنهان خانــه پنــج در« بــه کارگردانــی 
»احســان جانمــی« از 1۵ تیرمــاه بــه مــدت 11 روز 
ــی رود.  ــه م ــه روی صحن ــان ب ــر اصفه ــاالر هن در ت
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی 
ــر  ــاالر هن ــس ت ــان ریی ــهرداری اصفه ــی ش  تفریح
اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: داســتان ایــن 
نمایــش قصــه عطــری جــان و چهــار زن اســت کــه 
در پنهان خانــه ای مشــغول تحصیــل و آمــوزش 
هســتند؛ امــا در شــهر، مــردم نظــر دیگــری راجــع 

ــد.  ــه آن هــا دارن ب
نمایــش  داشــت:  اظهــار  مکارمــی  حمیدرضــا 
 »پنهان خانــه پنــج در« به نویســندگی حســین کیانی 
ــا 2۵ تیرمــاه  و کارگردانــی احســان جانمــی از 1۵ ت
ســاعت 19 در ســالن کوچــک تــاالر هنــر روی 

ــی رود.  ــه م صحن
وی افــزود: مریــم معالیــی، حســین اصفهانــی، 
امیــن پناهــی، رزیتــا کرونــدی، زهــرا رســتمی، 
ــعود  ــکان و مس ــن م ــل زری ــوی، گالی ــده موس مائ
ــه  ــر ب ــوان بازیگ ــه عن ــر ب ــن تئات یزدان بخــش در ای
ــان  ــی خاطرنش ــد. مکارم ــش می پردازن ــای نق ایف
ــای  ــت و تماش ــرای رزرو بلی ــدان ب ــرد: عالقه من ک
ــن 3۵660881  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــش می توانن نمای
ــر واقــع در  ــاالر هن ــه محــل ت ــا ب ــد ی تمــاس بگیرن

ــد. ــه کنن ــه مراجع ــدان الل می

استاندارچهارمحال و بختیاری: 
تکمیل فرهنگسرای شهرکرد از مهم ترین 

اقدامات دولت یازدهم است
ــل  ــت: تکمی ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح  اس
از  شــهرکرد  فرهنگســرای  از  بهره بــرداری  و 
ــت در اســتان چهارمحــال  ــن اقدامــات دول مهم تری
و بختیــاری در حــوزه فرهنــگ و هنــر اســت. 

قاســم ســلیمانی دشــتکی در جمــع هنرمنــدان 
فرهنگســرای  داشــت:  اظهــار  اســتان  ایــن 
فرهنگــی  پروژه هــای  مهم تریــن  از  شــهرکرد 
ــت  ــت دول ــا هم ــه ب ــی رود ک ــمار م ــه ش ــتان ب اس
بهره بــرداری  بــه  و  شــده  تکمیــل  یازدهــم 
ــی  ــروژه فرهنگ ــن پ ــزود: ای ــت. وی اف ــیده اس رس
زمینــه را بــرای توســعه حــوزه فرهنــگ و هنــر 
همایش هــا  برگــزاری  و  اســتان  ســطح   در 
ــگ  ــی در حــوزه فرهن ــف مل و جشــنواره های مختل
و هنــر فراهــم می کنــد. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــن  ــی از مهم تری ــر یک ــگ و هن ــوزه فرهن ــه ح اینک
بــه  بســیاری  توجــه  دولــت  حوزه هاســت کــه 
حمایــت  زمینــه  بایــد  شــد:  یــادآور  دارد،  آن 
 بیشــتر از هنرمنــدان در ســطح اســتان فراهــم 

شود.
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: 
هنرمنــدان جایــگاه باالیــی در جامعــه دارنــد و هنــر 

ــت.  ــدر دانس ــد ق ــدان را بای هنرمن
وی بیــان کــرد: هــم اکنــون در طــی فعالیــت دولــت 
ــتان  ــعه اس ــرای توس ــدی ب ــای بلن ــم گام ه یازده
چهارمحــال و بختیــاری برداشــته شــده اســت و بــه 

دنبــال توســعه بیشــتر ایــن اســتان هســتیم. 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری یــادآور شــد: 
برنامه ریزی هــای  اســتان  ســطح  در  هم اکنــون 
کشــاورزی،  صنعــت،  بخش هــای  در  مختلــف 
درمــان و... بــرای توســعه اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری انجــام شــده اســت.

اخبار کوتاه 



 کریمی با خیال راحت 
سپاهانی شد

مهاجــم فصــل گذشــته صبــای قــم بــا عقــد 
ــپاهان  ــگاه س ــت باش ــه عضوی ــما ب ــراردادی رس ق
درآمــد. فریــد بهزادی کریمــی 9 روز قبــل در اردوی 
 شــهرکرد تیــم فوتبــال ســپاهان حضــور یافــت 
و زیــر نظــر عبــدهللا ویســی تمریــن می کــرد؛ 
امــا بــه دلیــل اینکــه ســرمربی فصــل آینــده صبــا 
ــی  ــراردادش را نهای ــت ق ــود، نتوانس ــخص نب مش
ــده  ــت نماین ــی هدای ــی دای ــر عل ــون اگ ــد؛ چ کن
ــن  ــت، ای ــت می گرف ــم را در دس ــری ق ــگ برت لی
مهاجــم، طبــق بنــدی کــه در قــراردادش بــود، بایــد 
بــه صبــا برمی گشــت؛ امــا حــاال بــا انتخــاب صمــد 
ــال  ــا خی ــا، او ب ــرمربیگری صب ــرای س ــاوی ب مرف

راحــت بازیکــن ســپاهان شــد.

 افشین پیروانی 
سرمربی نفت شد

مدیــر تیــم ملــی بعــد از مذاکره با مســئوالن باشــگاه 
نفــت، هدایــت ایــن تیــم را در لیــگ شــانزدهم بــر 
عهــده گرفــت. افشــین پیروانــی پــس از توافــق بــا 
سرپرســت باشــگاه نفــت تهــران، ســرمربی ایــن تیم 
ــر شــد.  ــگ برت ــای لی در شــانزدهمین دوره رقابت ه
ــی  ــر تیــم مل ــوان مدی ــه عن ــی کــه ب افشــین پیروان
بــه فعالیــت مشــغول اســت، بــرای ســومین بــار در 
ــه باشــگاهی قــرار خواهــد گرفــت. او  معــرض تجرب
پیــش از ایــن روی نیمکــت پرســپولیس و اســتیل 
ــار  ــود و البتــه ایــن اولیــن ب آذیــن حضــور یافتــه ب
اســت کــه کار خــود را بــه عنــوان ســرمربی از ابتــدای 

فصــل آغــاز خواهــد کــرد.

 هدیه دروازه بان تراکتور 
به هوادار خردسال

هدیــه ای  تراکتورســازی  تیــم  ســوم   دروازه بــان 
ــن  ــش داد. محمدامی ــواداران تیم ــی از ه ــه یک را ب
بهرامــی، دروازه بــان تیــم ملــی جوانــان کــه به تازگــی 
راهــی تراکتورســازی شــده اســت، روز یکشــنبه بعــد 
از تمریــن دســتکش هایش را بــه یــک هــوادار 

ــرد.  خردســال اهــدا ک
ایــن هــوادار خردســال وقتــی از بهرامــی درخواســت 
دســتکش هایش را کــرد، ایــن دروازه بــان بــدون 

ــرد. ــه ک ــوادار هدی ــه ه ــتکش ها را ب ــی دس معطل

اخبار کوتاه

 سوپر جام 29 تیر ماه 
برگزار می شود

مســابقه فوتبــال ســوپر جــام باشــگاه های ایــران 29 
ــی  ــه میزبان ــان و ب ــاه در ورزشــگاه فوالدشــهر اصفه تیرم
ذوب آهــن اصفهــان برگــزار می شــود. ســوپر جــام 
باشــگاه های ایــران، مســابقه فوتبــال میــان قهرمــان 
لیــگ برتــر و قهرمــان جــام حذفــی اســت. ایــن رقابــت 
ــم  ــان دو تی ــران، می ــال ای ــگ فوتب ــاری لی ــل ج در فص
برگــزار  اصفهــان  آهــن  ذوب  و  اســتقالل خوزســتان 
ــده  ــد ش ــن متعه ــگاه ذوب آه ــن باش ــود. همچنی می ش
هزینه هــای اســکان و پذیرایــی تیــم مهمــان را بپــردازد.

باقری قرارداد دوساله اش را امضا کرد
مربــی فصــل گذشــته سرخپوشــان بــا حضــور در باشــگاه 
ــم  ــاند. کری ــا رس ــه امض ــود را ب ــرارداد خ ــپولیس ق پرس
باقــری صبــح روز دوشــنبه در محــل باشــگاه حاضــر شــد 
ــرارداد  ــود، ق ــل خ ــد روز قب ــق چن ــه تواف ــه ب ــا توج ــا ب ت
دو ســاله اش بــا باشــگاه پرســپولیس را بــه امضــا 
ــان پیشــین سرخپوشــا ــب کاپیت ــن ترتی ــه ای ــاند. ب  برس

ن بــه مــدت دو ســال بــه کادر فنــی پرســپولیس اضافــه 
شــد.

 بلیت ریو در جیب 
کمیل قاسمی

کمیــل قاســمی در مجمــوع 3 مســابقه بــر پرویــز 
ــود  ــرای خ ــک را ب ــت المپی ــا بلی ــرد ت ــه ک ــادی غلب ه
ســنگین  انتخابــی  مســابقه  ســومین  در  رزرو کنــد. 
ــز  ــو پروی ــک ری ــور در المپی ــرای حض ــتی آزاد ب وزن کش
ــار دیگــر رودرروی هــم  هــادی و کمیــل قاســمی یــک ب
ــا حســاب  ــن مســابقه ب ــت اول ای ــه وق ــد ک ــرار گرفتن ق
1 بــر 0 بــه ســود هــادی تمــام شــد. در وقــت دوم 
هــادی بــر حمــالت خــود اضافــه کــرد و قاســمی ســعی 
ــاز  ــه امتی ــر ب ــای آخ ــا در ثانیه ه ــد ت داشــت کشــتی را آرام کن
ــه  ــه ب ــازده ثانی ــه و ی ــک دقیق ــه ی ــی ک ــل در حال ــد. کمی برس
ــاک ــادی را در خ ــری ه ــا زیرگی ــود ب ــده ب ــتی مان ــان کش  پای

 نشــاند و 2 بــر 1 پیــش افتــاد و بــا همیــن نتیجــه بــه پیــروزی 
. رسید

 سلیمی: در رکوردگیری سنگین
 کار می کنم

بهــداد ســلیمی اعــالم کــرد در رکوردگیــری روز 
ــرد.  ــد ک ــنگین کار خواه ــی س ــم مل ــنبه تی چهارش
ــا مصدومیــت دســت  ــداد ســلیمی کــه ماه هــا ب به
ــنبه  ــت روز چهارش ــرار اس ــرد، ق ــرم می ک ــه ن پنج

ــد.  ــه بزن وزن
ــا  ــنبه تقریب ــت: روز چهارش ــاره گف ــلیمی در این ب س
ــر  ــی دو نف ــود و یک ــخص می ش ــز مش ــه چی هم
از وزنه بــرداران کنــار خواهنــد رفــت. مــن نیــز 
ســنگین کار می کنــم و مشــخص می شــود در ایــن 
یــک مــاه کــه بعــد از جــام فجــر تمریــن داشــتیم 

ــته ام. ــرفت داش ــدر پیش چق

 حقیقی به تمرین ماریتیمو 
اضافه شد

علیرضــا حقیقــی از روز دوشــنبه بــه تمرینــات 
تیمــش در ماریتیمــو اضافــه شــد. دروازه بــان 
ــم فصــل  ــه از نی ــران ک ــی ای ــم مل ــک تی شــماره ی
ــه  ــون ب ــده، اکن ــه ش ــو اضاف ــه ماریتیم ــته ب گذش
ــل  ــز تبدی ــی نی ــم پرتغال ــن تی ــان اول ای دروازه ب

ــت.  ــده اس ش
ــه  ــی اش ک ــان برزیل ــی دروازه ب ــا جدای ــو ب ماریتیم
ــان اول  ــوان دروازه ب ــه عن ــم ب ــن تی ــال در ای 3 س
ــژه ای  فعالیــت می کــرد، روی حقیقــی حســاب وی
ــک  ــر ی ــز منتظ ــی نی ــوش ایران ــرده و ملی پ ــاز ک ب
ــی اســت  ــام جهان فصــل پرهیجــان در آســتانه ج
ــرای خــود در  ــران را ب ــک ای ــا پیراهــن شــماره ی ت

ــد. روســیه رزرو کن

همگام با ورزش

ــران  ــال ای ــاالت فوتب ــل و انتق ــل نق  فص
سرویس ورزشی
 دامون رشیدزاده

دوران پــر آشــوب خــود را کنــار گذاشــت و 
ــن  ــا در ای ــای آرامــش نســبی رســیده اســت؛ ام ــه روزه ب
ــن  ــاالت ای ــل و انتق ــاره نق ــخ درب ــوال بی پاس ــن 5 س بی
ــا  ــواب آن ه ــه ج ــواالتی ک ــت؛ س ــده اس ــی مان ــل باق فص
ــرای  ــد. ب ــا باش ــل جابه جایی ه ــر فص ــی ب ــد پایان می توان
دربــاره  گمانه زنی هایــی  و  ســوال   5 ایــن  شــنیدن 

جواب های آن با ما همراه باشید.
   قرمزها به دنبال جایگزین طارمی

ــه رفــت  ــه ترکی ــراوان ب طارمــی پــس از کــش و قــوس ف
ــی  ــردن بازیکن ــن ک ــال جایگزی ــه دنب ــپولیس ب ــا پرس ت
بــه جــای او باشــد. در ایــن میــان، اســامی مختلفــی 
 در رســانه ها مطــرح شــده اســت. از گزینــه ایتالیایــی 
و اوکراینــی تــا آلویــس نانگــی کــه فصــل قبــل را در 
دو تیــم نفــت و تراکتــور گذرانــد. ولــی هنــوز برانکــو 
درخصــوص بازیکنانــی کــه اســم آن هــا مطــرح شــده 
پرســپولیس  ببینیــم  بایــد  و  کــرده  ســکوت   اســت 
ــه از  ــن نقط ــرای ای ــی ب ــه تصمیم ــت چ ــو در نهای و برانک

ــت. ــد گرف ــود خواهن ــب خ ترکی
حاج صفی و سه راهی اروپا، استقالل، سپاهان   

بازیکنــان  از خبرســازترین  یکــی  احســان حاج صفــی، 
ــاره او  ــی درب ــار متفاوت ــه اخب ــی ک ــن روزهاســت. بازیکن ای
شــنیده می شــود. از پیشــنهاد تیم هــای یونانــی گرفتــه 
ــه  ــن بازیکــن عالق ــی. خــود ای ــم داخل ــا پیشــنهاد دو تی ت

ــد،  ــه ده ــال خــود را ادام ــه در خــارج از کشــور فوتب دارد ک
ــاال  ــد احتم ــدا نکن ــبی پی ــم مناس ــه تی ــی ک ــی در صورت ول
پیشــنهادات داخلــی خــود را بررســی خواهــد کــرد. در ایــن 
میــان اســتقالل بــا توجــه بــه چالشــی کــه در ســمت چــپ 
ــه  ــرای ب ــا آن مواجــه اســت، عطــش بیشــتری ب ــن ب زمی

ــت. ــان داده اس ــن نش ــن بازیک ــن ای ــت گرفت خدم
  شجاع خلیل زاده؛ همچنان گزینه برانکو

ــان دوران  ــد از پای ــازی بع ــم تراکتورس ــرباز تی ــن س بازیک
ــن  ــت. ای ــپاهان بازگش ــه س ــر ب ــار دیگ ــود ب ــت خ خدم

ــرارداد  ــپاهان ق ــا س ــر ب ــل دیگ ــک نیم فص ــه ی ــن ک بازیک
دارد، بارهــا از تمایلــش بــه پیوســتن بــه پرســپولیس 
ــه  ــی ب ــه راض ــچ وج ــه هی ــپاهان ب ــا س ــت؛ ام ــه اس گفت
ضمــن  اســت.  نشــده  خــود  مدافــع  دادن  دســت  از 
ــا  ــر، اومانی ــن بنگ ــه رفت ــه ب ــا توج ــم ب ــو ه ــه برانک  اینک
گرفتــن  خدمــت  بــه  در  ناکامــی  و  نورمحمــدی  و 
کنعانــی زادگان، نیــاز مبرمــی بــه ایــن بازیکــن در عمــق خط 
ــت  ــن در نهای ــن بازیک ــم ای ــد ببینی ــی خــود دارد. بای دفاع
ــه  ــا ب ــد داد ی ــه خواه ــان ادام ــانزدهم را در اصفه ــگ ش لی

ــرد. ــد ک ــفر خواه ــران س ته
 وحید طالب لو، بازمانده از لیست مازاد

ــوان ســرمربی  ــه عن ــان بعــد از انتخــاب ب علیرضــا منصوری
ــل  ــان فص ــر از بازیکن ــریع 8 نف ــی س ــتقالل خیل ــم اس تی
ــرار داد. لیســتی  ــازاد ق ــم را در لیســت م ــن تی گذشــته ای
کــه در آن نــام قدیمی هــا هــم بــه چشــم می خــورد؛ 
بازیکنانــی مثــل برهانــی، حنیــف عمــران زاده و وحیــد 
ــم خــود را  ــی تی ــل برهان ــان مث ــو. برخــی از بازیکن طالب ل
انتخــاب کردنــد و از اســتقالل رفتنــد. امــا طالب لــو یکســال 
دیگــر بــا اســتقالل قــرارداد دارد و اعــالم کــرده بــه شــرطی 
ــد.  ــم دریافــت کن ــن تی جــدا می شــود کــه طلبــش را از ای
طالب لــو هنــوز بــا هیــچ تیمــی وارد مذاکــره نشــده اســت 
ــن  ــن بازیک ــان ای ــی می ــه اتفاقات ــت چ ــخص نیس  و مش

و باشگاه استقالل رخ خواهد داد.
  علی دایی

صبــا  دربــاره  مختلفــی  اخبــار  تابســتانه  پنجــره   در 
و اسپانســرش و بارهــا خبــر ادامــه همــکاری علــی دایــی بــا 
 ایــن تیــم مطــرح شــد؛ ولــی قــرارداد ســنگین علــی دایــی 
قیــد  تــا  کــرد  مجبــور  را  صبایی هــا  فنــی اش،  و کادر 

همــکاری بــا دایــی را بزننــد. 
ــگ  ــور در لی ــه حض ــال ها تجرب ــه س ــی ک ــی دای ــاال عل ح
 برتــر را بــه عنــوان ســرمربی داشــته، تیمــی بــرای مربیگری 
نــدارد و بــه نظــر می رســد دایــی بایــد دســت کــم ابتــدای 

ایــن فصــل را از خانــه تماشــا کنــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

5 سوال بی پاسخ در لیگ برتر

بعــد از مدت هــا گمانــه زنــی بــه نظــر می رســد حضــور 
کاپیتــان ســابق تیــم ملــی بــه عنــوان دســتیار ایرانــی جدیــد 
در کادر فنــی تیــم ملــی مراحــل نهایــی خــود را طــی می کنــد. 
جــواد نکونــام، کاپیتــان ســابق تیــم ملــی ایــران بعــد از ایــن 

کــه قــراردادش بــا باشــگاه العربــی بــه پایــان 
ــچ  ــا هی رســید، در طــول هفته هــای گذشــته ب
ــی  ــا پیــرو مذاکرات ــه توافــق نرســید ت تیمــی ب
ــه  ــدن ب ــه ش ــرای اضاف ــل ب ــا قب ــه از ماه ه ک
ــوس  ــتیاری کارل ــی و دس ــم مل ــی تی کادر فن
ــی  ــه خداحافظ ــم ب ــت، تصمی ــی روش داش ک
ــوان  ــه عن ــه و رســما ب از مســتطیل ســبز گرفت

مربــی جدیــد تیــم ملــی معرفــی شــود. محمدرضــا ســاکت 
مدیــر تیم هــای ملــی فوتبــال درخصــوص ایــن اتفــاق گفــت: 
پیــش از ایــن هــم ســرمربی تیــم ملــی درخواســت حضــور 
نکونــام در کادر فنــی را ارایــه کــرده بــود کــه ارزیابــی رییــس 
فدراســیون و بنــده نیــز از ایــن انتخــاب مثبــت بــود. بــه همین 

دلیــل در آینــده ای نزدیــک و بــه جهــت مذاکــره نهایــی بــرای 
ــرای  ــی ب ــم مل ــابق تی ــان س ــام، کاپیت ــواد نکون ــکاری ج هم
ــا  ــوان یکــی از اعضــای کادر فنــی، جلســه ای ب ــه عن حضــور ب
حضــور رییــس فدراســیون، بنــده و نکونــام برگــزار می شــود تــا 
ایــن موضــوع عملیاتــی و اجرایــی شــود؛ نتایــج 
آن درخصــوص حضــور ایــن بازیکــن بــه عنــوان 
ــما  ــی رس ــم مل ــی تی ــای کادر فن ــی از اعض یک
اعــالم می شــود«. بــا ایــن تفاســیر نکونــام کــه 
ــی  ــرمربی پرتغال ــا س ــی ب ــه خوب ــواره رابط هم
ــوان  ــه عن ــس ب ــن پ ــته از ای ــی داش ــم مل تی
دســتیار ایرانــی جدیــد کــی روش در تیــم ملــی 
ــری را از  ــه مربیگ ــه عرص ــا ورود ب ــت ت ــد داش ــور خواه حض
تیــم ملــی ایــران اســتارت بزنــد. گفتــه می شــود او همزمــان 
ــا کــی روش در مقدماتــی جــام جهانــی 2018  ــا همــکاری ب  ب
در کالس هــای مربیگــری بیــن المللــی نیــز شــرکت خواهــد 

کــرد تــا مــدارک الزم را دریافــت کنــد.

نکونام دستیار کی روش در تیم ملی ایران
ــرط  ــتقالل ش ــئوالن اس ــا مس ــه اش ب ــهباززاده در جلس ــجاد ش س
ــم  ــل ه ــرف مقاب ــه ط ــرد و البت ــرح ک ــدن مط ــرای مان ــود را ب خ
ــهباززاده  ــجاد ش ــرد. س ــالم ک ــهباززاده اع ــه ش ــی را ب ــرط جدای ش
ــا مســئوالن اســتقالل  ــی را ب ــی مدت یکشــنبه شــب جلســه طوالن

داشــت. در ایــن جلســه ابتــدا مســئوالن اســتقالل 
ــد  ــا در اســتقالل بمان ــن بازیکــن خواســتند ت  از ای
ــی  ــب 800 میلیون ــوع طل ــم موض ــهباززاده ه و ش
خــود را پیــش کشــید و از مســئوالن اســتقالل 
خواســت تــا مطالبــات او را بدهنــد. در ایــن میــان 
ــه او  ــن درخواســت ب ــا رد ای مســئوالن اســتقالل ب
گفتنــد کــه نمی تواننــد ایــن رقــم هنگفــت را یکجــا 

ــه همــه  ــد پرداختی هــای باشــگاه ب ــد؛ چــرا کــه رون ــه او بپردازن ب
ــات  ــه مطالب ــت ک ــر نیس ــت و امکان پذی ــان اس ــان یکس بازیکن
ــان  ــر همچن ــان دیگ ــه بازیکن ــی ک ــد، درحال ــن را بدهن ــک بازیک ی
ــهباززاده  ــه ش ــه ب ــتقالل در ادام ــئوالن اس ــتند. مس ــکار هس طلب
ــت کاری  ــی موجــود نهای ــه تنگناهــای مال ــا توجــه ب ــد کــه ب گفتن

کــه می تواننــد بــرای او انجــام دهنــد ایــن اســت کــه ماننــد ســایر 
ــت  ــات او را پرداخ ــی از مطالب ــت، بخش ــن فرص ــان در اولی بازیکن
کننــد. در ادامــه ایــن جلســه، مســئوالن اســتقالل بــه شــهباززاده 
گفتنــد کــه تنهــا رضایتنامــه او را بــرای یــک تیــم خارجــی صــادر 
او هــم چیــزی  مبلــغ رضایتنامــه  و  می کننــد 
حــدود یــک میلیــارد تومــان اســت. در اواخــر ایــن 
جلســه مســئوالن اســتقالل به شــهباززاده گفتند در 
صورتــی کــه در اســتقالل بمانــد، بــه دلیــل غیبــت 
ــی  ــدون هماهنگ ــفر ب ــتقالل و س ــات اس در تمرین
ــه رو  ــری روب ــه کمت ــا جریم ــاال ب ــه احتم ــه ترکی ب
ــه مقصــد یــک  می شــود؛ ولــی اگــر اســتقالل را ب
ــات  ــت در تمرین ــل غیب ــه دلی ــد ب ــد، بای ــرک کن ــی ت ــم خارج تی
 اســتقالل مطابــق بــا قــراردادش جریمــه شــود و مبلــغ آن 
را بپــردازد. جلســه میــان اســتقاللی ها و شــهباززاده بــدون نتیجــه 
ــه زودی  ــرار شــد مهاجــم آبی هــا ب ــان رســید و ق ــه پای خاصــی ب

پاســخ خــود را بــه مســئوالن اســتقالل بدهــد.

اعالم جزییات جلسه استقالل با شهباززاده

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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چاپ  دوم

چاپ  اول

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم(

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول(

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره 4/94/1530 مــورخ 94/9/9 شــورای اســالمی شــهر در نظــر دارد 
مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره 4/94/366 مــورخ 94/3/11 شــورای اســالمی شــهر در نظــر دارد 
مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/4/26 جهــت اطــالع از شــرایط و شــرکت در 
مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/5/2 جهــت اطــالع از شــرایط و شــرکت در 
مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

 مبلغ پایه هر ماه 
)ریال( 

 مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

2/200/000 1/320/000 95/7603 

95/4/3 

 اجاره غرفه گل فروشی واقع در محله 22 بهمن 

)فاز یک(  پارک معلم فوالدشهر

1

 مبلغ پایه هر ماه 
)ریال( 

 مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

6/000/000 3/600/000 95/8635 

95/4/13 

اجاره زمین های تنیس واقع در پارک پرنیان فوالدشهر 1

»آگهی مزایده«نوبت  اول

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان-  اصغر کشاورزراد مدیر عامل

ســازمان میادیــن میــوه و تــره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان در نظــر دارد تعــدادی از مســتحدثات خــود 
شــامل واحدهــای کارگاهــی فروشــگاهی، دفاتــر کار و ســوله هــای شــهرک کارگاهــی امیــر کبیــر واقــع در خیابــان امــام خمینــی 
کیلومتــر 8 جــاده اصفهــان - تهــران، خیابــان عطاءالملــک را بــه صــورت نقــد یــا نقــد و اقســاط از طریــق مزایــده بــه فــروش 
رســاند. لــذا متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ 1395/04/19 تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1395/04/30  اقــدام بــه واریــز مبلــغ 
500/000 ریــال بابــت هزینــه تهیــه اســناد مزایــده در وجــه جــاری حســاب ســیبا بــه شــماره 3100003041007 نــزد بانــک ملــی 
ایــران شــعبه اصفهــان )قابــل پرداخــت در کلیــه شــعب بانــک ملــی( و بــه دفتــر ســازمان واقــع در خیابــان آمــادگاه، روبــروی 
هتــل عباســی، مجتمــع تجــاری عباســی، طبقــه همکــف، واحــد 107 یــا ســاختمان اداری شــهرک کارگاهــی امیــر کبیــر واقــع در 

خیابــان امــام خمینــی، خیابــان عطاءالملــک مراجعــه نمــوده و اســناد مزایــده را دریافــت نماینــد. 
 تلفن تماس: 33866029- 33862521 

1-مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ 1395/04/31 می باشد.
2-پیشنهادات در تاریخ 1395/05/02 بازگشایی می شود.

3- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.
4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

5- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

ولز-پرتغــال در نیمه نهایــی یــورو 2016، دوئلــی بیــن دو 
فــوق ســتاره فوتبــال دنیاســت. رونالــدو در یــک ســو و گــرت 
ــن  ــال، ای ــث BBC رئ ــع مثل ــر. دو ضل ــوی دیگ ــل در س بی
بــار چــاره ای جــز کنــار گذاشــتن دوســتی بیــن خــود ندارنــد. 
ــرای  ــم ب ــار ه ــر در کن ــل اخی ــه فص ــه در س ــی ک دو بازیکن
موفقیــت رئــال مادریــد تــالش کرده انــد، روز چهارشــنبه 
رقیــب مســتقیم هــم خواهنــد بــود. امــا شــانس کــدام یــک 
ــی  ــه برتری های ــن دو چ ــت؟ ای ــتر اس ــروزی بیش ــرای پی ب
ــد هــر کــدام  ــد؟ بســیاری معتقدن ــه یکدیگــر دارن نســبت ب
تیــم کشورشــان را بــه قهرمــان یــورو ســوق دهنــد، شــانس 
ــه  ــر ب ــود. در زی ــد ب ــز خواهن ــوپ طــال نی ــی تصاحــب ت اصل

ــم پرداخــت: ــن موضــوع خواهی بررســی همی
رونالدو

اســت.  تمام عیــار  گلــزن  مهاجــم  یــک  کریســتیانو، 
ــا وجــود اینکــه او  کامل تریــن مهاجــم دنیــا بــدون شــک. ب
تــا بدیــن جــای یــورو، تنهــا دو گل بــه مجارســتان زده، امــا در 
فصلــی کــه تــازه بــه اتمــام رســیده موفــق شــد 51 گل در 48 

بــازی بــرای رئــال بــه ثمــر برســاند. او بــرای هفتمیــن ســال 
ــابقه  ــر مس ــک گل در ه ــش از ی ــط بی ــار متوس ــی آم  متوال
ــازی و 14  ــش از 700 ب ــا بی ــدو ب ــاند. رونال ــت رس ــه ثب را ب
ــث  ــن حی ــا، از ای ــال دنی ــطح اول فوتب ــور در س ــل حض فص

ــری دارد. ــل برت ــر بی ــال ب کام
گرت بیل

بیــل فوتبالــش را بــه عنــوان یــک بــال چــپ شــروع کــرد؛ 
ــی  ــاز تهاجم ــت ف ــمت راس ــون در س ــال هم اکن ــا در رئ ام
ــت و او در  ــی اس ــال زدن ــل مث ــرعت بی ــد. س ــازی می کن ب
همیــن شــرایط هــم می توانــد بــه خوبــی تغییــر جهــت داده 
ــل  ــه بی ــن زمین ــد. در ای ــب ده ــف را فری ــان حری و بازیکن
برتری هــای محسوســی بــه رونالــدو دارد. پــس از یــک 
فصــل درخشــان بــا رئــال کــه شــاید بهتریــن فصــل حضــور 
بیــل در رئــال بــود، او حــاال بــه تنهایــی توانســته تیــم ملــی 
ــل  ــورو شانســی قای ــش در ی ــه هیچ کــس برای کشــورش ک
ــه نیمــه نهایــی برســاند. بیــل از لحــاظ روحیــه در  نبــود را ب

ــی دارد. ــدو برتری های ــه رونال ــبت ب ــر نس ــال حاض ح

بیل-رونالدو، دوئل کهکشانی برای توپ طال
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حتما بخوانید!
کوچ پرستاران

افزایــش ۳۰۰ درصــدی مهاجــرت پرســتاران ایرانــی به کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس و غربــی در دو مــاه اردیبهشــت و فرودین 
امســال، نشــان می دهــد تقریبــا همــه پرســتاران در حــال تــرک 
کشــور هســتند. بــا اینکــه صحــت چنیــن ادعایــی تاکنــون تاییــد 
نشــده، کمبــود پرســنل بیمارســتانی و درمانــی از قبیل پرســتاران 
 در کنــار کمبــود تجهیــزات پزشــکی و بیمارســتانی، یکــی 
از معضــات اصلــی بخــش بهداشــت و درمــان کشــور محســوب 
ــته  ــال گذش ــع، س ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــود. ب می ش
محمــد شــریفی مقدم، دبیــر کل خانــه پرســتار کــه عنــوان 
ــه  ــتار مواج ــود پرس ــدی کمب ــل ج ــا معض ــور ب ــود کش ــرده ب ک
ــر  ــاد دانش آموختــگان رشــته پرســتاری خب اســت از تعــداد زی
 داد کــه چــون در تخصــص خودشــان بــه کار گرفتــه نمی شــوند 
از کشــور مهاجــرت می کننــد یــا بــه مشــاغلی غیــر از پرســتاری 

روی می آورنــد. 
مواجــه  پرســتار  بــا کمبــود  بایــد گفــت کشــور  بنابرایــن 
نیســت؛ بلکــه بــا کمبــود ســاختاری بــرای بــه  کارگیــری 
اســت.  مواجــه  پرســتاری  رشــته  دانش آموختــگان  همــه 
در عیــن حــال کــه عنــوان می شــود بیمارســتان ها پرســتار 
کــم دارنــد، امــا پرســتاران بیــکار زیــادی وجــود دارنــد. 
مهاجــرت  باعــث  کاری  بــد  شــرایط  یــا  بیــکاری  ایــن 
 پرســتاران بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، کانــادا 
ــار ســال گذشــته  ــن آم ــر اســاس آخری و اســترالیا می شــود. ب
مختلــف  رشــته های  دانش آموختــگان  مهاجــرت  دربــاره 
ــکان  ــرت پزش ــی مهاج ــد اصل ــترالیا دو مقص ــد اس ــادا و بع کان
و پرســتاران ایرانــی بــوده اســت کــه موفــق بــه یافتــن شــغلی 
متناســب بــا رشــته تحصیلــی خــود در داخــل کشــور نشــده یا از 

ــته اند. ــت نداش ــود رضای ــرایط کاری خ ــوق و ش حق

  آیا این واقعا عادالنه است؟
ــه  ــت: »ب ــت، گف ــر بهداش ــمی، وزی ــی زاده هاش ــال ۹۳ قاض س
ــتار  ــت کم ۲/۵ پرس ــاور دس ــورهای مج ــت در کش ــر تخ ازای ه
وجــود دارد؛ در حالــی کــه در ایــران ایــن عــدد زیــر یــک 
ــران  ــتاران ای ــی از پرس ــب توجه ــداد جال ــاالنه تع ــت.« س  اس
ــی  ــتاران ایران ــتر پرس ــر بیش ــال حاض ــد. در ح ــرک می کنن را ت
کــه بــه کانــادا و اســترالیا رفته انــد، در آنجــا حقوقــی بــه مراتــب 
ــر اســاس آمــاری کــه در  ــد. ب بیشــتر از ایــران دریافــت می کنن
ــن  ــا کمتری ــوق پرســتاران ب ــن حق ــه شــد، کمتری ســال ۸۹ ارای

ــال  ــزار دالر در س ــا ۵۵ ه ــکا، ۵۲ ت ــات در آمری ــزان تحصی می
اســت و بیشــترین آن ۱۸۶ هــزار دالر در ســال اســت. همچنیــن 
ــکان  ــه پزش ــران کاران ــکان، در ای ــی از پزش ــاد برخ ــه اعتق ــا ب بن
ــت  ــی اس ــوده و طبیع ــتاران ب ــتر از پرس ــه بیش ــرا همیش در اج
ــدا  ــز افزایــش پی ــه آن هــا نی ــا افزایــش تعــداد بیمــاران، کاران ب
ــت  ــی اس ــدار اندک ــتاران مق ــه پرس ــون کاران ــی چ ــد؛ ول می کن
افزایــش بیمــاران نیــز تغییــر چندانــی در حقــوق آن هــا ایجــاد 
نمی کنــد. در ایــن میــان طــرح تحــول ســامت هــم کــه همزمان 
بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و از ســوی وزارت بهداشــت بــه 

عنــوان طرحــی ملــی بــه اجــرا درآمــد نه تنهــا نتوانســت شــکاف 
درآمــدی بیــن پزشــکان و پرســتاران را کــم کنــد، بلکــه در مــوارد 
زیــادی بــه آن دامــن زد. تــا جایــی کــه ســال گذشــته شــریفی  
ــد  ــای جدی ــرای تعرفه ه ــریع تر اج ــه س ــر چ ــف ه ــدم توق مق
ــوم  ــاز س ــرای ف ــا اج ــت: »ب ــد و گف ــتار ش ــکان را خواس پزش
طــرح تحــول ســامت، کارانــه ۳۰۰ هــزار تومانــی یــک پرســتار 
ــرد  ــرار می گی ــک ق ــی پزش ــون تومان ــه ۶۰ میلی ــل کاران  در مقاب
ــاز هــم افزایــش می دهــد. مســئوالن  ــه دریافتی هــا را ب و فاصل
ــه جیــب  ــارد تومــان را روان وزارت بهداشــت یک شــبه ۱۶۰۰ میلی
پزشــکان کردنــد.« دبیــر کل خانــه پرســتار ادامــه داد: »آیــا ایــن 
واقعــا عادالنــه اســت کــه یــک پرســتار ۳۰۰ هــزار تومــان کارانــه 
ــون  ــت ۶۰ میلی ــکار اوس ــه هم ــر ک ــک دیگ ــک پزش ــرد و ی بگی
تومــان؟ کجــای دنیــا چنیــن تبعیــض ناعادالنــه ای وجــود دارد؟«

  پرستار ماهر در ایران نمی ماند
علی محمــد آدابــی، رییــس کل ســازمان نظــام پرســتاری کشــور 
بــا اشــاره بــه اینکــه آمریــکا، کانــادا، آلمــان و کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس از جملــه قطــر و عربســتان، مشــتری های دســت 
بــه نقــد بــرای جــذب پرســتاران ایرانــی هســتند، اظهــار داشــت: 
تاکنــون و بــا وجــود آنکــه آمــار دقیقــی از مهاجــرت پرســتاران 
کشــورمان نیســت، ولــی تخمیــن زده می شــود حــدود ۱۰ هــزار 
ــا شــرایط  ــرای کار ب ــف ب ــه کشــورهای مختل ــون ب پرســتار تاکن

بهتــر رفاهــی و معیشــتی مهاجــرت کردنــد. 
او گفــت: متاســفانه بهتریــن پرســتاران از ایــران مهاجــرت 
ــر  ــه نظ ــه ب ــی این گون ــرایط کنون ــه ش ــی ب ــا نگاه ــد. ب می کنن
می رســد کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد در ســال های 
ــود پرســتار ماهــر مواجــه  ــا مشــکل جــدی کمب ــده کشــور ب آین

خواهــد شــد.

افزایش ۳۰۰ درصدی مهاجرت پرستاران ایرانی

کوچ پرستاران

بــه گفتــه رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( ایــن نهــاد بــه 
لحــاظ مســئولیت، تجــارب و اقدامــات خــود امســال نیــز هماننــد 
ــه  ــات زکات و فطری ــت وجوه ســال های گذشــته از فرصــت دریاف
نمازگــزاران و روزه داران در جهــت پیگیــری امــور نیازمنــدان اســتفاده 
خواهــد کــرد. مهنــدس ســید پرویــز فتــاح در ارتبــاط بــا تمهیــدات 

ایــن نهــاد بــرای دریافــت وجوهــات زکات 
فطریــه و کفــاره عنــوان کــرد: بــر اســاس 
ــات  ــه، وجوه ــورت گرفت ــای ص برنامه ریزی ه
ــراران و روزه داران  ــاره نمازگ ــه، زکات و کف فطری
در کلیــه مصلی هــا، کلیــه مســاجد برگزارکننــده 
ــن  ــن بعضــی میادی ــر، همچنی ــد فط ــاز عی نم
فطریــه  جمــع آوری  پایگاه هــای  توســط 
داد:  ادامــه  وی  می شــود.  جمــع آوری 
ــزا  ــای مج ــق صندوق ه ــداد از طری ــه ام کمیت
ــاره  ــادات، کف ــره س ــت زکات فط ــرای دریاف ب

ــد.  ــدام می کن ــام اق ــه ع ــن فطری ــزاران و روزه داران و همچنی نمازگ
رییــس کمیتــه امــداد همچنیــن عنــوان کــرد: عیــن وجــوه فطریــه 
ــان  ــد دریافــت و در می ــن فرصــت و در همــان روز عی ــد در اولی بای
نیازمنــدان توزیــع شــود؛ بــه ایــن ترتیــب کمیتــه امــداد نیــز پــس 

از شــمارش ایــن وجوهــات توزیــع خــود را در همــان روز عیــد آغــاز 
خواهــد کــرد. فتــاح همچنیــن عنــوان کــرد: بــا توجــه به آنکــه برخی 
از هموطنــان فطریــه خــود را بعــد از عیــد فطــر پرداخــت می کننــد 
ــه  ــی ب ــدان کم ــان نیازمن ــره در می ــع زکات فط ــن اســت توزی ممک
ــداد در  ــه ام ــای کمیت ــل صندوق ه ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــول انجام ط
ــرار  ــد برق ــا دو روز بع ــن ت ــی از میادی  بعض
ــد  و در مصلی هــا و محــل برگــزاری نمــاز عی
ــد  ــا ظهــر مســتقر خواهن ــز ت ســعید فطــر نی
ــایی ها و  ــق شناس ــه داد: طب ــد. وی ادام مان
ــا  ــه، فطریه ه ــورت گرفت ــازماندهی های ص س
ــه طــور مجــزا جمــع آوری می شــود   کامــا ب
و بافاصلــه در اختیــار نیازمنــدان قــرار خواهد 
گرفــت. نجفعلــی انتظــاری، مدیــر کل امــور 
اجرایــی زکات کمیتــه امــداد نیــز گفــت: 
وجوهــات جمــع آوری شــده بــر اســاس 
شهرســتان ها نیازمنــدان  بــه  گرفتــه  صــورت   شناســایی های 

روســتاها، بخش هــای سراســر کشــور تعلــق و اطاعــات ایــن افــراد 
نیــز در اختیــار مراکــز اخــذ زکات فطــره قــرار می گیــرد و بــه محــض 

جمــع آوری، توزیــع آغــاز خواهــد شــد. ربیع

تمهیدات کمیته امداد برای جمع آوری و توزیع فطریه
دکتــر غامرضــا مرتضــوی  مقــدم، فــوق تخصــص بیماری هــای 
ــدگان  ــرای ســامت مصرف کنن ــان ب ــت: مصــرف قلی ــه گف  ری
ــری  ــتند، خط ــرض دود آن هس ــه در مع ــرادی ک ــر اف و دیگ
ریــه  بــروز ســرطان  احتمــال  و  دارد  بــه همــراه   جــدی 
را افزایــش می دهــد. دکتــر غامرضــا مرتضــوی  مقــدم اظهــار 

کــرد: مصــرف ســیگار و قلیــان مخاطــرات 
جــدی قلبــی را در پــی دارد؛ مصــرف ایــن 
ــدن  ــود آم ــه وج ــب ب ــا موج ــواد نه تنه م
ــود  ــی می ش ــی - عروق ــای قلب بیماری ه
بلکــه ســایر اندام هــای بــدن از جملــه ریــه 
ــان  ــن قلی ــد. نیکوتی ــر می کن ــز درگی را نی
وقتــی از درون فضــای مرطــوب عبــور 
می کنــد بــه هنــگام ترکیــب شــدنش 
تشــکیل  را  ترکیبــات جدیــدی  آب،  بــا 

ــتر  ــب بیش ــه مرات ــان را ب ــیدن قلی ــان کش ــه زی ــد ک می ده
ــان  ــا بی ــه ب ــای ری ــص بیماری ه ــوق تخص ــن ف ــد. ای می کن
ــی  ــه های هوای ــی کیس ــب تنگ ــان موج ــیدن قلی ــه کش اینک
ــه پیشــرفته آن  ــا برونشــیت می شــود، تصریــح کــرد: مرحل ی
موجــب بیماری هــای قلبــی - ریــوی خواهــد شــد کــه قلــب 

ــان اینکــه  ــا بی ــد. مرتضــوی ب ــر می کن ــا هــم درگی ــه را ب و ری
مصــرف قلیــان بــه تدریــج بــه چــروک شــدن پوســت، پیــری 
زودرس و فســاد دندان هــا منجــر می شــود، بیــان کــرد: زنــان 
بــاردار و کــودکان، سیســتم ایمنــی ضعیفــی دارنــد و احتمــال 
ــن  ــرای ای ــان ب ــای ناشــی از مصــرف قلی ــه بیماری ه ــا ب ابت
افــراد بیشــتر خواهــد بــود. وی عنــوان کرد: 
ــته جمعی  ــورت دس ــه ص ــب ب ــان اغل قلی
مصــرف شــده کــه ایــن اســتفاده مشــترک 
از قســمت دهانــی قلیــان، خطــری جــدی 
واگیــردار  بیماری هــای  انتقــال   بــرای 
دارد. ایــن فــوق تخصــص بیماری هــای 
ــا بیــان اینکــه دود منتشــر شــده از  ــه ب ری
قلیــان، حــاوی مقادیــر بی شــماری از مــواد 
ســمی اســت، یــادآور شــد: ســرطان مــری 
و معــده،  لوزالمعــده، کبــد و ســرطان روده بــزرگ و ریفاکــس 
معــده از جملــه عــوارض اســتفاده از قلیــان هســتند. مرتضوی 
ــرف  ــل از مص ــود در دود حاص ــن موج ــرد: نیکوتی ــح ک تصری
قلیــان هماننــد ســایر مــواد دخانــی اعتیــادآور اســت و مصرف 

ــد. مهــر ــاوب آن در افــراد ایجــاد وابســتگی می کن متن

چرا استعمال قلیان خطرناک تر از سیگار است؟
آماده باش ۱۲ هزار نیروی اورژانس 

در عید فطر
ــس در  ــدات اورژان ــور، تمهی ــس کش ــخنگوی اورژان س
ــدی  ــی خال ــرد. مجتب ــریح ک ــر را تش ــد فط ــم عی مراس
ــم  ــزاری مراس ــرای برگ ــاش ب ــث آماده ب ــت: در بح گف
ــه  ــت ب ــه وزارت بهداش ــاس اباغی ــر اس ــر ب ــد فط عی
تمــام دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور، اعــام 
ــد  ــاز عی ــزاری نم ــتاد برگ ــا س ــه ای را ب ــه جلس ــده ک ش
ــزار  ــس برگ ــکاری پلی ــا هم ــهرها ب ــام ش ــر در تم فط
کننــد و در ایــن جلســه بحــث تــردد آمبوالنس هــا 
بــا  وی  شــود.  طراحــی  الزم  تمهیــدات  ســاید  و 
باشــد  صورتــی  بــه  بایــد  تمهیــدات  اینکــه  بیــان 
مصــدوم  ممکــن  زمــان  کمتریــن  در  بتواننــد   کــه 
 را بــه مراکــز درمانــی برســانند، افــزود: همچنیــن 
ــهرها  ــام ش ــر در تم ــد فط ــاز عی ــزاری نم ــان برگ در زم
بحــث اســتقرار آمبوالنــس را خواهیــم داشــت و در عیــن 
ــس  ــز اورژان ــه مراک ــم ب ــاش ه ــتور آماده ب ــال دس ح
بیمارســتان ها داده شــده اســت. خالــدی از آماده بــاش 
۱۲ هــزار نیــروی اورژانــس در طــرح نمــاز عیــد فطــر خبر 
ــس  ــن حــال تمــام نیروهــای اورژان داد و گفــت: در عی
ــزار  ــدود ۱۲ ه ــتند و ح ــاش هس ــرح آماده ب ــن ط در ای
نفــر نیــرو ایــن طــرح را پوشــش می دهنــد؛ امــا عمومــا 
 تعــداد نیروهایــی کــه وارد ایــن برنامــه می شــوند 

در شهرها بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر است.

 ورزش کارکنان دولت 
در ساعات اداری

مشــاور معــاون رییــس جمهــور در امــور ورزش دختــران 
و زنــان گفــت: طرحــی را بــا عنــوان »امیــد

ــان  ــور زن ــت ام ــه معاون ــت« ب ــات فراغ ــاط و اوق نش
ــم کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. طاهــره  ــه دادی ارای
طاهریــان افــزود: قــرار اســت ایــن طــرح پــس از 
ــه  ــرای اجــرا ب ــان ب ــور زن ــت ام ــی در معاون طــی مراحل
دســتگاه های مختلــف ابــاغ شــود تــا تمــام زنــان 
ــم  ــاش کرده ای ــد شــوند. ت ــد از آن بهره من کشــور بتوانن
ــورت  ــه در ص ــود ک ــاح ش ــرح اص ــن ط ــه ای ای ــه گون ب
تصویــب در دولــت، دســتگاه ها آن را اجــرا کننــد و 
ــند؛  ــکیات نباش ــاختار و تش ــردن س ــه ک ــد اضاف نیازمن
ــرای آن  ــا اج ــن صــورت دســتگاه ها ب ــر ای ــون در غی چ
ــه  ــل ب ــر دســتگاه ها تمای ــه اگ ــد؛ البت ــت نمی کنن موافق
تیمــداری داشــته باشــند و کارکنــان مســابقه دهنــد، این 
کار بــرای دســتگاه ها هزینه هایــی دارد. طاهریــان در 
ــه ای ایــن طــرح  ــه گون  پایــان گفــت: تــاش کرده ایــم ب
را اصــاح کنیــم کــه کارکنــان دولــت اعــم از زن و 
ــاعات اداری  ــد در س ــکلی بتوانن ــروز مش ــدون ب ــرد ب م
را  موضــوع  ایــن  نیــز  دســتگاه ها  و  کننــد   ورزش 

بپذیرند.

اخبار کوتاه

 در آستانه بحران سالمندی 
هستیم

رییــس دبیرخانــه ســالمندان بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ۸.۲ 
درصــد از جمعیت کشــور وارد دوره ســالمندی شــده اند، افزود: 
کشــور در آســتانه بحــران ســالمندی جمعیــت قــرار دارد. فرید 
براتی ســده در نشســت منتخبــان جامعــه روانشناســی کشــور 
کــه بــا هــدف بســط خدمــات روانشناســی در ســطح جامعــه 
ــالمندی  ــی س ــگاه روانشناس ــه جای ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش  برگ
و اهمیــت ایــن دوره از زندگــی افــزود: در حــال حاضــر بیــش 
از ۶ میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر بــاالی ۶۰ ســال در کشــور زندگی 
ــاب  ــه حس ــالمند ب ــت س ــا جمعی ــه آن ه ــه هم ــد ک می کنن

می آینــد.

 کلیپ جعلی از راهپیمایی اصفهانی ها 
در روز قدس

ــان در  ــردم اصفه ــی م ــه راهپیمای ــب ب ــی منتس ــرا کلیپ اخی
ــه دســت می شــود؛  ــدس در فضــای مجــازی دســت ب روز ق
ــب  ــی منتس ــی جعل ــت. کلیپ ــی اس ــپ، جعل ــن کلی ــا ای ام
بــه راهپیمایــی مــردم اصفهــان در روز قــدس همــراه بــا 
ــن«  ــا ک ــال م ــه ح ــری ب ــن، فک ــا ک ــوریه رو ره ــعار »س ش
در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــده و مــورد اســتفاده 
رســانه های خارجــی نیــز قــرار گرفتــه؛ در حالــی کــه بررســی ها 
نشــان می دهــد چنیــن رویــدادی صحــت نــدارد. خبرنــگاران 
حاضــر در مراســم می گوینــد جمعــه گذشــته در مراســم 
راهپیمایــی، هرگــز چنیــن شــعاری ســر داده نشــده و انتشــار 
ــه  ــن قطع ــاب ای ــت. انتس ــه دروغ اس ــن زمین ــاری در ای اخب
ویدیویــی منتشــر شــده بــه راهپیمایــی روز قدس ســال ۱۳۹۵ 
در اصفهــان، شــایعه اســت و حقیقــت نــدارد؛ زیــرا ایــن کلیــپ 
ــر ۱۳۹۱( در  ــر ۲۰۱۲ )۱۲ مه ــخ ۳ اکتب ــار در تاری ــرای اولین ب ب

ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. ایســنا ــوب ب یوتی

 جای خالی خدمات 
سالمت روان

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا تاکیــد بــر 
ــف  ــطوح مختل ــی در س ــات روانشناس ــه خدم ــت ارای اهمی
جامعــه گفــت: در حــال حاضــر جــای خدمــات ســامت روان 
در نظــام ســامت کشــور خالــی اســت. محمدعلــی مظاهــری 
ــته  ــال های گذش ــی س ــی ط ــه روانشناس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
بســیار مــورد اســتقبال جامعــه قــرار گرفتــه اســت، افــزود: از 
نظــر رویکــرد جامعه بــه بحــث روانشناســی، جایگاه مناســبی 
ــی  ــام روانشناس ــازمان نظ ــه س ــن وظیف ــم و ای ــدا کرده ای  پی
را بیشــتر می کنــد. در حــال حاضــر پتانســیل خوبــی از نظــر 
نیــروی انســانی در نظــام روانشناســی فعــال شــده اســت کــه 
خاقیــت کافــی بــرای بــردن خدمــات روانشناســی بــه ســطح 
جامعــه را دارد؛ امــا ســازماندهی نیروهــا مســئله ای اســت کــه 
ــه  ــا ب ــری شــود و ت ــام روانشناســی پیگی ــد از ســوی نظ بای

حــال بــه آن توجــه نشــده اســت. 

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای روح اله خانی دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند موتور سیکلت به طرفیت احمد رضا حر فرزند 
حسین به این شورا تسلیم که به کاسه ۹۵/۱۶۱ ثبت و برای روز ۹۵/۰۶/۲۳ و ساعت ۱7:۴۵ عصر روز سه 
شنبه وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه 
و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب 
و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت 

آن ده روز است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳۹۴/م الف به تاریخ ۹۵/۰۴/۱۳
آگهی مزایده

اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کاسه ۹۴۰۰۹۴ اجرای احکام که در آن محکوم علیه آقای 
محمد علی محسنی محکوم است به پرداخت مهریه در حق خانم مریم منصوری جلسه مزایده ای در تاریخ 
۹۵/۰۵/۱۶ ساعت ۹ صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید می توانند 
پنج روز قبل از مزایده از اموال واقع در اجرای احکام شعبه اول دادگستری شهرستان برخوار بازدید نمایند 
. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان 
مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.۱. پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی ۵۳-۴۸۱ ج 

۶۹ به مبلغ ۹7۵۰۰۰۰۰ ریال
اجرای احکام شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۹۲/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۴/۱۳
دادنامه

اختاف  : شورای حل  دادنامه: ۹۵/۰۳/۳۱- ۵۱  مرجع رسیدگی  ۱۰۱ شماره  : ۴۰۳/۹۴ ش  پرونده  کاسه 
خورزوق 

خواهان : ندا همدانی به نشانی اصفهان خیابان پروین خ حکیم شفایی دوم کوی بن توحید پاک ۱۴۲
آباد خ خاقانی ماشین سازی نوین صنعت  خواندگان : ۱- سجاد صالحی به نشانی منطقه صنعتی دولت 

۲- غامرضا نعلچی فرد فرزند علی به نشانی مجهول المکان
رای شورا ذدر خصوص دادخواست خانم ندا همدانی فرزند علی به طرفیت سجاد صالحی و غامرضا نعلچی 
فرد به خواسته اعتراض ثالث مبنی بر رفع توقیف خودرو پراید به شماره شهربانی ۵۳- ۵۳7 و ۱۶ با عنایت 
به بررسی صورت گرفته و نظر به اینکه مطابق اوراق و اسناد ضمیمه کپی مصدق چک خرید خودرو با پرینت 
حسابی که چک مورد نظر وصول شده است و همچنین قولنامه و وکالتنامه ضمیمه که همگی حکایت از 
خرید خودرو توسط خواهان و مالکیت نامبرده بوده است لذا عنایت به بررسی صورت گرفته و مدارک موجود 
حکم به ماده ۱۴7 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر رفع توقیف خودرو پراید به شماره شهربانی ۵۳7-۵۳ 
و ۱۶ صادر و اعام می گردد رای صادره سوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در دادگاه 

حقوقی برخوار می باشد.
دفتر شعبه ۱۰۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳۹۵/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۴/۱۳
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: رسول عباسیان به نشانی خورزوق کلینیک ساختمان عباسیان محکوم علیهم علی 
عسگری به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره ۵۹7 به تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴ حوزه ۶ شورای 
حل اختاف برخوار محكوم عليه محکوم است به :پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۱۱۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم 
رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا به عهده ی محکوم علیه می باشد . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید.  
قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳۹۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۳/۳۰
دادنامه

خواهان : آقای مرتضی مهوری حبیب آبادی فرزند رضا به نشانی حبیب آباد  شهرک آیت اله ادیب خانه 
های صنایع شیمی ک شقایق پ  خواندگان : ۱-داوود منصوری اصل فرزند عبداله ۲- اصغر پور احمدی 
همگی  به نشانی مجهول المکان خواسته ها : ۱- مطالبه درخواست تاخیر تادیه ۲- مطالبه خسارات دادرسی 

۳- مطالبه وجه بابت ...
رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای مرتضی مهوری حبیب آبادی به طرفیت آقای داوود منصوری اصل 
و اصغر پور احمدی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
۲۱۱۴/۲۰۴۴۳۸ مورخ ۹۴/۰۳/۱۵ با توجه به شرح دادخواست تصویر مصدق چک صادره و گواهینامه عدم 
پرداخت که توسط خواهان وارد تشخیص به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ 
و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم طبق 
شاخص ساالنه بهای کاال ها و خدمات مصرفی توسط خواندگان در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳7/۳۹۶/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۴/۰۱
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

۳ قانون و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد 
اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل  رسمی مالکیت مشاعی  و 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده ۳  لذا طبق  محرز گردیده است 
رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 
از مراجعه  اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع  و عدم وصول 

متضرر به دادگاه نیست.
آقای   ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۹۰۰ پرونده  کاسه   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۴۰۹ شماره  اصاحی  رای  برابر 
به  نسبت  کربکند  از  صادره   ۱۵۳۳ شناسنامه  بشماره  قدمعلی  فرزند  کربکندی  هاشمیان  حسن 
 ۳۲۳ پاک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  به  مربع  متر   ۲۹۳ مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
هاشمیان  قدمعلی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  اصفهان  ثبت   ۱۶ بخش  آباد  دولت  در  واقع   اصلی 

کربکندیتاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/۰۵/۳۸۳/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۴/۱۰
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت   تعیین  قانون  ذیل هیات موضوع  آرای شماره های  برابر 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد 
اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل  رسمی مالکیت مشاعی  و 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده ۳  لذا طبق  محرز گردیده است 
رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 
از مراجعه  اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع  و عدم وصول 

متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۲۹۳ کاسه پرونده ۱۳۹۲۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۱۲7۴ آقای حسن ابراهیمی دولت 
آبادی فرزند کرمعلی شماره شناسنامه 7۶۸۹ صادره از دولت آباد نسبت به شش دانگ یک باب سوله به 
مساحت ۲۸۸.۵۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳۲۰ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/۰۵/۳۲۴/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۳/۲۶

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت   تعیین  قانون  ذیل هیات موضوع  آرای شماره های  برابر 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد 
اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل  رسمی مالکیت مشاعی  و 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده ۳  لذا طبق  محرز گردیده است 
رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 
از مراجعه  اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع  و عدم وصول 

متضرر به دادگاه نیست.
دولت  زارعان  مرتضی  آقای   ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۸۰۰۱۵۶۱ پرونده  رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۳۰۴ کاسه  برابر 
به  باب گاراژ  به شش دانگ یک  از اصفهان نسبت  آبادی فرزند محمد علی شماره شناسنامه ۵۱۳ صادره 

مساحت ۸۴۹۰.۸۸ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳۱۱ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت 
اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی زارعان دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/۰۵/۳۲۰/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۳/۲۶
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت   تعیین  قانون  ذیل هیات موضوع  آرای شماره های  برابر 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد 
اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل  رسمی مالکیت مشاعی  و 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده ۳  لذا طبق  محرز گردیده است 
رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 
از مراجعه  اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع  و عدم وصول 

متضرر به دادگاه نیست.
جهانگیری  محمود  آقای   ۱۳۹۲۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۱۰۰۸ پرونده  ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۳۱۳ کاسه  شماره  رای  برابر 
به مساحت  باب خانه  دانگ یک  به شش  نسبت  الیگودرز  از  ۱۸۹۰ صادره  فرزند محمد شماره شناسنامه 
۱۶۸.۲۲ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۲۸ اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش ۱۶ ثبت اصفهان 

خریداریبطور مع الواسطه از آقای قدیر سعیدی خورزوقی 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/۰۵/۳۲۶/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۳/۲7

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
۳ قانون و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

فتحی  ندا  خانم  پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۵۴۶  رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۱۴۴ کاسه  نیست.برابر   
فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۴۵7۲ صادره از خورزوق نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۵۱.۲۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۲۲۳۲ فرعی از ۴۴۵ اصلی واقع در خورزوق بخش ۱۶ ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/۰۵/۳۲۳/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۳/۲۶

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
۳ قانون و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
و عدم  انقضای  مدت مذکور  بدیهی است در صورت   . نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست.۱-برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰7۳۹۲ کاسه پرونده ۱۳۹۳۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۰۴۰ خانم صدف 
حیدری فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه و کدملی ۱۲7۲7۱۲۳۴۶ صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ۲۹۶.۹۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳۱۳ اصلی 
واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

۲-برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰7۳۹۱ کاسه پرونده ۱۳۹۳۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۰۳۹ خانم صفورا لیث صفار 
فرزند غامحسین بشماره شناسنامه ۵۶۶ صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
کارگاه به مساحت ۲۹۶.۹۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳۱۳ اصلی واقع در دولت آباد بخش 

۱۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰۳/۳۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/۰۵/۳۱۸/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۲/۲۶

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره ۱۹/۸7۸ واقع در جعفر اباد فاورجان بخش ۹ 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین محمودی  فرزند علی حسین  در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۵/۱۴ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۹۵/۴/۱۵ اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
ابالغیه 

شعبه:۹۵۰۳۹۵تاریخ  بایگانی  پرونده:۹۵۰۹۹۸۰۳۶۰۲۰۰۴۸۴شماره  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۲۸۰۱۸۶۳شماره  اباغنامه:  شماره 
تنظیم:۱۳۹۵/۰۴/۰۳مشخصات اباغ شونده حقیقی:نام : محمد  نام خانوادگی:پاک نژاد  نام پدر:عباس  نشانی 
:مجهول المکان  تاریخ حضور:۱۳۹۵/۰۵/۱۶ شنبه ساعت ۱۲:۰۰محل حضور : اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه ۲ اتاق شماره ۲۱۶علت حضور:درخصوص شکایت 
احسان شکفته گان  و مهدی شادنوش ومرتضی طاهری و محسن خالقی و محمد تورجی زاده و فخرالدین 
افشاری و سعید نوری خواه علیه شما دائر بر پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.شماره ۱۰۰۳۰/م الف دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به طرفیت مسعود  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پرونده کاسه ۹۵۰۲۸۲ خواهان هوشنگ کاظمی   در خصوص 
جعفری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ ۹۵/۵/۱۸ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ 
شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱۰۰۰۹/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره ۲ شورای 

حل اختاف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۶/۹۵خواهان رضوان منشی  دادخواستی مبنی بر:واخواهی  به طرفیت رحیم رمضانی 
تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه۹۵/۵/۱7 ساعت ۴:۰۰ عصر تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پاک ۵7 کد پستی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه     شورای حل اختاف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۹۹۶7/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۰ شورای حل اختاف اصفهان
دادنامه

شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹7۰۳۵۱۴۰۱۴۹۲ تاریخ تنظیم : ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۱۴۰۱۳۱۴ 
حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۴ شعبه   ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۱۴۰۱۳۱۴ پرونده کاسه   ۹۳۱۴۲۳  : شعبه  بایگانی  شماره 
شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره...... خواهان : صندوق مهر امام رضا به نمایندگی مهدی خلجی با 
وکالت خانم مهنوش حبیبه ذبیحی فرزند محمد به نشانی – اصفهان – خ نیکبخت – مجتمع ماکان ۵ واحد 
۳۵ خواندگان : ۱. آقای سید علی هاشمی فرزند سید عباس به نشانی اصفهان خ آبشار سوم ردان جنب 
مسجد امیر المومنین ۲. آقای مجتبی عدالتی شایسته فرزند نصرت به نشانی اصفهان خ هزار جریب کوی 
بهار بلوک ۳۱ واحد ۲۳ ۳. آقای مجید زارعی اندوانی فرزند حسین به نشانی اصفهان خ جی خ پروین ک 
جیران بن بست نیک رخ پ ۳۱ خواسته : مطالبه وجه رای دادگاه در خصوص دعوی صندوق مهر امام رضا 
)ع( با نمایندگی اقای مهدی خلجی و با وکالت خانم ذبیحی بطرفیت ۱- اقای سید علی هاشمی ۲- اقای 
مجید زارعی ۳- اقای مجتبی عدالتی بخواسته مطالبه مبلغ ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرار داد تسهیات با نضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطاع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده 
و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی ، دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا به مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۲۲، قانون ایین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص قرار داد از تاریخ دادخواست تا زمان وصول در حق خواهان محکوم  
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شماره 

:۱۰۰۶۳/ م الف رئیس شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی اصفهان – روح اله اقبالی
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افطارى دادن )2(
قال الکاظم )علیه السالم( :

فطرك اخاك الصائم خیر من صیامك.
امام کاظم )علیه السالم( فرمود:

ــتحبی(  ــن روزه )مس ــرادر روزه دارت از گرفت ــه ب ــارى دادن ب افط
بهتــر اســت.

الکافی، ج 4 ص 68، ح 2

-«  حدیث روز   »-

ــازک  ــته ن ــال گذش ــک س ــی ی ــت: ط ــان گف ــهردار اصفه ش
کــردن مــرز بیــن شــهروندان و مدیریــت شــهری، مهم تریــن 

ــود. ــان ب ــهرداری اصفه ــای ش ــور فعالیت ه مح
ــان  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ  ب
روز  تبریــک  عــرض  ضمــن  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر 
شــهرداری ها  در  همکارانــش  بــه  دهیــاران  و  شــهرداران 
اصفهــان  اســتان  به ویــژه  و  کشــور  دهیاری هــای  و 
ــت  ــه فعالی ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــت: بای ــار داش اظه
ــر  ــت و ه ــر اس ــل یکدیگ ــا، مکم ــهرداری ها و دهیاری ه ش
ــات  ــات و امکان ــوازن خدم ــع مت ــا توزی ــه در دهیاری ه  آنچ
را داشــته باشــیم در واقــع بــه کاهــش مهاجــرت بــه شــهرها 

ــم. ــک کرده ای کم
ــان  ــهرداری اصفه ــاله اش در ش ــت یکس ــه، فعالی وی در ادام
ــد  ــت: بای ــراز داش ــرد و اب ــف ک ــیرین توصی ــاده ش را فوق الع
ــردم افتخــاری  ــرای م ــردن ب ــه کار ک ــاور داشــته باشــیم ک ب
اســت کــه همچــون گردن آویــزی  بــه گــردن انســان آویــزان 

می شــود.
ــه  ــاب ب ــش از انتص ــا پی ــرد: ت ــه ک ــان اضاف ــهردار اصفه ش
ــت  ــی فعالی ــان در ســمت های مختلف ســمت شــهردار اصفه
داشــته ام؛ امــا شــیرینی ای کــه در ایــن یــک ســال بــه دنبــال 
خدمــت مســتقیم بــه مــردم داشــته ام، بســیار خــاص بــوده 

اســت. 
در  فعالیــت  نقصان هــای  از  بعضــی  بــه  همچنیــن  وی 

ــا  ــن نقصان ه ــا ای ــت: م ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــهرداری نی  ش
ــم و ســعی در برطــرف کــردن آن هــا داشــته ایم؛  را پذیرفته ای
ضمــن اینکــه بایــد یــادآور شــوم کــه همــه کشــور و به ویــژه 
شــدید  رکــود  بــا  اخیــر  ســال های  طــی  شــهرداری ها 
اقتصــادی مواجــه بوده انــد و ایــن امــر عامــل بعضــی از ایــن 

ــت. ــوده اس ــز ب ــا نی نقصان ه
جمالی نــژاد شــهر را بــه خانــواده ای بــزرگ و شــهرداری را نیــز 
بــه عنــوان پــدر خانــواده توصیــف کــرد و بیــان داشــت: بایــد 
ــه  ــان دارای 200 محل ــه شــهر اصفه توجــه داشــته باشــیم ک
اســت و شــهرداری بــه عنــوان پــدر ایــن خانــواده بایــد توزیــع 
ــه خدمــات در همــه ایــن محله هــا داشــته باشــد کــه  عادالن

ایــن کار بســیار ســخت اســت.
وی مدیریــت شــهر را فعالیتــی بســیار پیچیــده توصیــف کــرد 
ــوان خــود را در یــک ســال گذشــته  و بیــان داشــت: همــه ت
بــه کار گرفته ایــم کــه تــا کمتریــن نقــص را داشــته باشــیم.

پشــتیبان  بزرگ تریــن  را  شــهروندان  اصفهــان   شــهردار 
و حامــی  شــهرداری عنــوان کــرد و افــزود: بایــد توجــه داشــته 
 باشــیم کــه شــهروندان اصفهانــی بســیار نجیــب، کــم توقــع 
و منصــف بوده انــد و خدمــت کــردن بــه آن هــا بســیار 

شــیرین اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمــام تــاش خــود را بــرای 
 نــازک کــردن مــرز بیــن شــهروندان و مدیــران شــهری 
را بــه کار گرفته ایــم، گفــت: بــر اســاس نظرســنجی های 

صورت گرفتــه در ایــن زمینــه، بــه انــدازه قابــل توجهــی موفــق 
ــم. ــل کرده ای عم

ــک ســال گذشــته  ــه طــی ی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــژاد ب جمالی ن
ســعی بــر آن داشــته ایم تــا در همــه حوزه هــای ارایــه 
خدمــت بــه شــهروندان ورود پیــدا کنیــم و برنامه ریزی هایــی 
ــه داد:  ــم، ادام ــام داده ای ــتا انج ــن راس ــز در ای ــی را نی خوب
ــی از  ــن و رونمای ــته، تدوی ــال گذش ــاس در س ــن اس ــر ای ب
ــهرداری،  ــال 95 ش ــه س ــهرداری، بودج ــای 1400 ش برنامه ه
شــهر  اطلــس  اصفهــان،  شــهر  فرهنگــی  اولویت هــای 
انجــام   -3 فرهنــگ  و   +6 فرهنــگ  برنامــه   اصفهــان، 

شده است.
بــرای  راه  نقشــه  تعریــف  واقــع  در  را  برنامه ریــزی  وی 
فعالیت هــای شــهری بــا توجــه بــه چالش هــا و تهدیدهــای 
موجــود در شــهر تلقــی کــرد و افــزود: در ایــن راســتا در همــه 
زمینه هــا و حتــی در برنامه هــای عمرانــی و ورزشــی بــا 

برنامه هایــی جامــع و دقیــق عمــل کرده ایــم.
شــهردار اصفهــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه در ابتــدای فعالیت 
خــود در شــهرداری اصفهــان، 17 برنامــه را در اولویــت داشــته 
ــه  ــن برنام ــه ای ــی ب ــب توجه ــزان جال ــه می ــته ام ب و توانس
ــن  ــن ای ــه مهم تری ــزود: از جمل دســتیابی داشــته باشــم، اف
ــان دانش محــوری اســت  ــن و اجــرای گفتم ــا تبیی اولویت ه
کــه بــا همــکاری همکارانــم در شــهرداری اصفهــان بــه میــزان 

جالــب توجهــی محقــق شــد.

رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی 
برپایــی هــر چــه  بــه منظــور  انتظامــی  اســتان 
فطــر ســعید  عیــد  نمــاز  مراســم   باشــکوهتر 

محدودیت هــای ترافیکــی در خیابان هــای اطــراف 
ــام  ــان را اع ــهر اصفه ــم در ش ــزاری مراس ــل برگ مح

ــرد.  ک
بــه گــزارش خبرگــزاری پلیــس، رییــس پلیــس 
ــتان  ــی  اس ــی انتظام ــی فرمانده ــی و رانندگ راهنمای
ــر  ــعید فط ــد س ــیدن عی ــک فرارس ــا تبری ــان ب  اصفه
ــاره  ــادات روزه داران درب ــات و عب ــی طاع و آرزوی قبول
اطــراف  خیابان هــای  ترافیکــی  محدودیت هــای 
اصفهــان گفــت:  شــهر  مراســم  برگــزاری  محــل 
ــاز  ــد آغ ــب عی ــاعت 24 ش ــا از س ــن محدودیت ه ای
می شــود و توقــف هــر گونــه وســیله نقلیــه در مســیر 
شــرقی خیابــان مصلــی از ایــن ســاعت ممنوع اســت. 
تــردد  عیــد،  روز  از ســاعت 6 صبــح  افــزود:  وی 
هرگونــه وســیله نقلیــه بــه غیــر از اتوبوس هــای 
ــه  ــیلو ب ــی، س ــع مصل ــرانی از تقاط ــازمان اتوبوس س
 ســمت محــل مصلــی امــام خمینــی)ره( ممنــوع

 است. 
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: بــه هنــگام اتمــام 
ــردد از  ــای ت ــزاران محدودیت ه ــروج نمازگ ــاز و خ نم
ــیرهای  ــمت مس ــه س ــی)ره( ب ــام خمین ــای ام مص
منتهــی از چهــارراه فرایبــورگ بــه ســمت خیابــان 
ــه ســمت  ــی ب ــد، مصل ــی، از تقاطــع شــیخ مفی مصل

ــی، از  ــان مصل ــه خیاب ــی)ره(، ب ــام خمین ــای ام مص
ــه  ــمت آزادگان و ب ــه س ــن ب ــو امی ــره بان ــع مقب تقاط
ــاری  ــت ا... خوانس ــان آی ــوالد، خیاب ــت ف ــمت تخ  س

و تکیه بابا رکن الدین اعمال خواهد شد. 
ســرهنگ رضایــی گفــت: بــا توجــه بــه یکطرفــه شــدن 
مســیر خیابــان آیــت ا... خوانســاری بــه ســمت 
شــمال توقــف وســایل نقلیــه می بایــد صرفــا در 
ــای  ــرد و اتوبوس ه ــام پذی ــان مســیر شــمال انج هم
ســازمان اتوبوســرانی جهــت انتقــال نمازگــزاران ، صرفــا 
در مســیر ســیلوی بــزرگ اصفهــان اســتقرار می یابنــد. 
رییــس پلیــس راهــور اســتان درخصــوص محــل پارک 
موتورســیکلت ها بیــان داشــت: راکبــان موتورســیکلت 
پارکینــگ  در  را  خــود  نقلیــه  وســایل  می تواننــد 
همســطح روبــه روی فروشــگاه  هایپــر واقــع در خیابــان 
مصلــی قــرار داده و بــرای پــارک خودروهــای جانبــازان 
و معلــوالن نیــز پارکینــگ فروشــگاه  هایپــر پیش بینــی 

شــده اســت. 
ایــن مقــام انتظامــی  در پایــان از شــهروندان خواســت 
ــهولت در  ــک و س ــازی ترافی ــه روانس ــک ب ــرای کم ب
عبــور و مــرور تــا حــد ا بــرای رفتــن بــه محــل مراســم 
 از نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی  ســازمان اتوبوســرانی 
از ســوی  رایــگان  بــه صــورت  تاکســیرانی کــه  و 
شــهرداری اصفهــان بــرای جابه جایــی نمازگــزاران 
ــای  ــتفاده و از آوردن خودروه ــه، اس ــاص یافت اختص

شــخصی خــودداری کننــد. 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  اســتان از شناســایی و مســدود 
ــا هــدف  ــه ب ــی جمــع آوری فطری کــردن 16 صفحــه و وب ســایت جعل
ــن ســایت ها  ــی ای ــده اصل ــردم و دســتگیری 3 گردانن ــرداری از م کاهب

ــر داد.  خب
ــری  ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــی، در گفت وگ ــر کریم ــرهنگ جهانگی س
ــد فطــر  ــام عی ــودن ای ــه در پیــش ب ــا توجــه ب ــار داشــت: ب پلیــس اظه
ــای  ــاده در ســال های گذشــته، پلیــس فت ــاق افت ــای اتف و کاهبرداری ه
اســتان در عملیــات رصــد و پایــش فضــای مجــازی، ســایت ها و صفحاتی 
را شناســایی کــرد کــه اقــدام بــه تبلیغــات کــذب بــرای جمــع آوری فطریه 
می کردنــد. ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: بــا اقدامــات تخصصــی و 
تــاش کارشناســان پلیــس فتــا، ســه نفــر از گرداننــدگان ایــن ســایت ها 
ــا  ــایی و ب ــه شناس ــایت مربوط ــه و وب س ــداد 16 صفح ــتگیر و تع دس
دســتور مراجــع قضایــی نســبت بــه مســدود کــردن آن هــا اقدام شــد. وی 
افــزود: یکــی از امتیــازات فضــای مجــازی در دســترس بــودن امکانــات 
و خدمــات متنــوع اســت؛ امــا کاهبــرداران از ایــن امتیــاز سوءاســتفاده 
کردنــد و در موقعیت هــای زمانــی خــاص از شــهروندان کاهبــرداری 
ــت.  ــر اس ــعید فط ــد س ــز عی ــا نی ــن موقعیت ه ــی از ای ــد و یک می کنن
ســرهنگ کریمــی  گفــت: از آنجــا کــه عــده ای ســودجو بــا سوءاســتفاده 
ــه  ــه بهان ــی ب ــدازی ســایت های جعل ــه راه ان از اعتقــادات مــردم اقــدام ب
ــا  ــم حتم ــه می کنی ــهروندان توصی ــه ش ــد ب ــه کرده ان ــع آوری فطری جم
بــرای پرداخــت فطریــه خــود بــه مراکــز مجــاز و قابــل اطمینــان مراجعــه 
کننــد و فطریــه خــود را بــه صــورت حضــوری پرداخــت کننــد و از پرداخــت 
اینترنتــی یــا رفتــن بــه عابربانک هــا و انجــام عملیــات بانکــی بــه دســتور 

شــخص خــاص خــودداری نماینــد.

شهردار اصفهان:

یک سال گذشته، بهترین دوران زندگی ام بود

 دستگیری 3 گرداننده سایت جعلی محدودیت های ترافیکی نماز عید سعید فطر در اصفهان 
جمع آوری فطریه در اصفهان 
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خدایا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزى کن مرا در آن توفیق وخوددارى 
وپاک کن دلم را از تیرگیها وگرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با 

ایمان خود.

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

آگهیمناقصهعمومی

ادارهکلزندانهایاستاناصفهان

نوبت  دوم

م الف :3153

کل زندانهای استان اصفهان  اداره 

 اداره کل زندانهای استان اصفهان

نشانی: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن

 دستگاه مناقصه گزار

  واگذاری خدمات بهداشتی درمانی

اداره زندانهای استان

 

موضوع مناقصه

ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان

 مبلغ: 1/400/000/000 ریال 

تضمین شرکت در مناقصه

محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

 

مهلت: 7 روز پس از انتشار آخرین آگهی

دریافت اسناد

محل: دبیرخانه - اداره کل زندانهای استان اصفهان

 مهلت: ده روز پس از اولین مهلت دریافت اسناد مناقصه

تحویل پیشنهادها

 اداره کل زندانهای استان اصفهان

زمان: تاریخ اعام شده در اسناد
گشایش پیشنهادها

مدیــر روابــط عمومــی  و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
ــل  ــت آب در فص ــرف درس ــاره مص ــع درب ــانی جام ــا اطاع رس ــه ب در رابط
ــع  ــام مقاط ــا در تم ــرکت آبف ــر ش ــال های اخی ــی س ــت: ط ــتان گف تابس
ــه  ــدام ب ــتان، اق ــانی در اس ــای اطاع رس ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــال ب س
ــش  ــال افزای ــه دنب ــت. ب ــرده اس ــه آب ک ــرف بهین ــگ مص ــج فرهن تروی
بی ســابقه دمــا در تابســتان ســال جــاری کــه مصــرف بیــش از پیــش آب 
 را بــه همــراه داشــته، بــر ایــن اســاس، معاونــت اطاعــات و اخبــار اســتان

ــرر را  ــای مک ــری و مصاحبه ه ــای خب ــه گزارش ه ــژه تهی ــورت وی ــه ص ب
ــه  ــی را ک ــع و توصیه های ــود مناب ــت موج ــاره وضعی ــا درب ــران آبف ــا مدی ب
ــد. ســید  ــرار دادن ــه مصــرف درســت آب اســت در دســتور کار ق منجــر ب
اکبــر بنی طبــا افــزود: درحــال حاضــر معاونــت صــدای مرکــز اصفهــان نیــز 
ــاون  ــح، مع ــر روز صب ــان« ه ــام اصفه ــه »س ــتمر در برنام ــور مس ــه ط ب
ــرف آب  ــد و مص ــت تولی ــاره وضعی ــه درب ــران مربوط ــرداری و مدی بهره ب
ــت  ــترکین جه ــه مش ــای الزم را ب ــد و توصیه ه ــوان می کنن ــی را عن مطالب
مصــرف درســت کــه در نهایــت توزیــع عادالنــه آب را بــه همــراه دارد 
ــی  ــوزش همگان ــی  و آم ــط عموم ــر رواب ــرد: مدی ــام ک ــد. وی اع می کنن
ــه طــور مکــرر در برنامــه »پیــام اصفهــان« از مرکــز  آبفــای اســتان نیــز ب
صــدای اصفهــان راهکارهــای مصــرف بهینــه آب را در پایان فصل گرم ســال 
بــه مشــترکین گوشــزد می کنــد کــه ایــن برنامــه بــه طــور متنــاوب در طــول 
روز پخــش می شــود. بنی طبــا بــه دیگــر برنامه هایــی کــه از مرکــز صــدا و 
ســیمای اصفهــان در طــول تابســتان تولیــد و پخــش می شــود اشــاره کــرد 
ــن شــده توســط مســئوالن  ــای تدوی و خاطرنشــان ســاخت: زیرنویس ه
شــرکت آبفــای اســتان دربــاره مصــرف بهینــه آب در ذیــل برنامه هــای پــر 
بیننــده از جملــه برنامــه »یــک شــهر ضیافــت« و نیــز برنامــه ســحرگاهی 
و ســایر برنامه هــای پربیننــده از ســیمای مرکــز اصفهــان، مکــرر در حــال 
ــان  ــه می ــی ک ــر همکاری های ــه دیگ ــا ب ــت. بنی طب ــش اس ــام و پخ انج
مرکــز صــدا و ســیمای اصفهــان بــا شــرکت آبفــای اســتان وجــود داشــته، 
پرداخــت و اعــام کــرد: در ســال جــاری هماننــد ســال گذشــته، تولیــد و 
پخــش برنامــه قطــره از ســیمای مرکــز اصفهــان در دســتور کار قــرار گرفته؛ 
ــه در حــال انجــام  ــون 42 برنامــه طــی 630 دقیق ــه طــوری کــه هم اکن ب
ــار در هفتــه برنامــه قطــره از مرکــز ســیمای  اســت و در حــال حاضــر 2 ب
اصفهــان پخــش می شــود. همچنیــن مقــرر شــده برنامــه رادیویــی جــاری 
ــدت  ــه م ــال 95 ب ــود، در س ــد می ش ــی تولی ــال متوال ــه 3 س ــات ک حی
ــه ای در روزهــای شــنبه  ــه طــی 240 برنامــه 15 دقیق 3 هــزار و 600 دقیق
ــاعات 10:15  ــان روز در س ــرار آن در هم ــار تک ــنبه و یکب ــنبه و چهارش  دوش
ــد برنامــه  ــی اســت کــه تولی و 14:30 تولیــد و پخــش شــود. ایــن درحال
ــی   ــکار عموم ــردن اف ــت حســاس ک ــه جه ــات در ســال 95 ب ــاری حی ج
مــردم در ســطح اســتان بــه موضــوع اســتفاده از روش هــای مصــرف بهینه 
ــا حضــور مــردم و در میــان آن هــا تولیــد  آب در شهرســتان های اســتان ب

ــا از نقطــه نظــرات مــردم هــم در ایــن برنامــه اســتفاده شــود   می شــود ت
و نیــز بــه رغــم ارایــه راهکارهــای مصــرف بهینــه آب توســط کارشناســان آبفا 

بــه ســواالت مــردم درحــوزه مدیریــت مصــرف نیــز پاســخ داده می شــود.
مدیــر روابــط عمومــی  و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــای اســتان 
ــج  ــوص تروی ــری درخص ــبکه سراس ــه از ش ــی ک ــه برنامه های ــان ب اصفه
ــرد:  ــح ک ــد و پخــش می شــود، پرداخــت و تصری ــه آب تولی مصــرف بهین
ــج  ــت آب و تروی ــوع اهمی ــا موض ــا« ب ــمتی »اون یکی ه ــه 90 قس برنام
 فرهنــگ مصــرف بهینــه آب بــا جامعــه هــدف رده ســنی کــودکان از شــبکه 
ــه مــدت 2 هــزار و 700  ــان ســال ب ــا پای ــوری اســامی  ت 2 ســیمای جمه
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــه 7 دقیق ــن 52 برنام ــود؛ همچنی ــش می ش ــه پخ دقیق
»دانایــی« کــه بــه صــورت )موشــن گرافــی( اســت؛ ایــن برنامــه بــا جامعــه 
هــدف رده ســنی کــودکان و نوجوانــان بــه مــدت 364 دقیقــه از تیرمــاه 95 

از شــبکه 2 سراســری پخــش می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان اهتمــام ویــژه ای بــه 
ــرف  ــه مص ــب ب ــردم را ترغی ــر، م ــزار هن ــتفاده از اب ــا اس ــا ب ــرج داده ت خ
ــکاری  ــم هم ــه رغ ــاری ب ــال ج ــت: در س ــان داش ــد، بی ــت آب کن درس
بی ســابقه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا رســانه ملــی نســبت 
ــان  ــز ســیمای اصفه ــری از مرک ــه دیگ ــد برنام ــه ســنوات گذشــته، تولی ب
 30 دســت کم  تلویزیونــی  برنامــه  ایــن  اســت.  شــده  برنامه ریــزی 
قســمت اســت تــا از ایــن طریــق اصفهانی هــا بیشــتر از پیــش ترغیــب بــه 
مصــرف درســت آب شــوند. بنی طبــا طــی 2 ســال گذشــته فرهنگســازی 
ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــط ش ــدی توس ــور ج ــه ط ــه ب ــی را ک و آگاهی بخش
ــت  ــز اهمی ــیار حای ــده، بس ــال ش ــرف دنب ــت مص ــاره مدیری ــان درب اصفه
ــی   ــط عموم ــاش رواب ــته ت ــال گذش ــی 3 س ــت: ط ــار داش ــد و اظه خوان

ــای  ــی  ظرفیت ه ــا از تمام ــوده ت ــرآن ب ــان ب ــای اســتان اصفه شــرکت آبف
ــوب  ــانه های مکت ــیما، رس ــدا و س ــم از ص ــانی اع ــم اطاع رس ــز مه مراک
ــال  ــتا در س ــن راس ــرد. در ای ــتفاده را بب ــت اس ــری نهای ــایت های خب و س
ــرف  ــت مص ــازی مدیری ــی و فرهنگس ــا آگاهی بخش ــاط ب ــته در ارتب گذش
بهینــه آب، بیــش از 5 هــزار خبــر در رســانه های جمعــی ملــی و اســتانی 
منعکــس شــد و ایــن امــر در ســال جــاری نیــز بــا جدیــت هرچــه تمام تــر 
ــات محیطــی را هــم  و وســعت بیشــتر در حــال انجــام اســت. وی تبلیغ
ــوان  ــر برشــمرد و عن ــه آب بســیار موث ــر فرهنگســازی مصــرف بهین در ام
ــه نحــو مناســب در ســطح تمامــی  شــهرهای  ــرد: تبلیغــات محیطــی ب ک
ــورد  ــورت بیلب ــه ص ــه ب ــی« ک ــه جوی ــای »صرف ــر پیام ه ــا ذک ــتان ب  اس
ــیت  ــا حساس ــده ت ــب ش ــردد نص ــن پرت ــن و اماک ــت در میادی و لمپوس
 موضــوع صرفه جویــی در مصــرف آب در افــکار عمومــی  زنــده بمانــد 
و بتــوان تابســتان ســال جــاری کــه گرمــای آن بی ســابقه بــوده 
اســت را پشــت ســر بگذاریــم تــا مشــترکین بــا هیــچ مشــکلی در 
رابطــه بــا دسترســی بــه آب شــرب مواجــه نشــوند. مدیــر روابــط 
عمومــی  و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: 
در تابســتان ســال جــاری، تمامــی  ظرفیت هــا و منابــع آب اســتان 
در مــدار بهره بــرداری قــرار دارد تــا آب شــرب ســالم و بهداشــتی 
ــن  ــه بهتری ــت ک ــی اس ــن درحال ــود. ای ــن ش ــترکین تامی  مش
ــر  ــال حاض ــی در ح ــم آب ــران ک ــا بح ــه ب ــن راه مقابل و موثرتری
ــه  ــت. البت ــترکین اس ــط مش ــرف آب توس ــی در مص صرفه جوی
ــز در  ــته و نی ــنوات گذش ــا در س ــی آبف ــی و اجرای ــات فن اقدام
ســال جــاری در بخــش مدیریــت هوشــمند شــبکه توزیــع، 
راه انــدازی سیســتم تله متــری و تلــه کنتــرل جهــت تعدیــل 
ــه صــورت کامــا  ــه آب ب ــع عادالن فشــار شــبکه در راســتای توزی
تخصصــی و حرفــه ای در حــال اجراســت و تــاش بــر آن اســت 
کــه از جدیدتریــن تکنولــوژی روز دنیــا در ارتبــاط بــا اقدامــات فنی 
ــوان در  ــه می ت ــرداری از تاسیســات اســتفاده شــود ک ــره ب در به
ــا  ــان ب ــای اســتان اصفه ــکاری شــرکت آبف ــه هم ــه ب ــن زمین ای
ــت آب  ــاره نشــت یابی و کاهــش هدررف ــی درب شــرکت های ژاپن
ــوژی روز جهــان اشــاره کــرد. تمامــی  ایــن  ــا جدیدتریــن تکنول ب
ــر مصــرف آب  ــت بهت ــه مدیری ــا هــم، منجــر ب ــوام ب تاش هــا ت
می شــود تــا اســتان اصفهــان از مرحلــه تنــش آبــی بــه ســامت 
بگــذرد. همچنیــن الزم بــه یــادآوری اســت در هفتــه صرفه جویــی 
ــه  ــون ائم ــه همچ ــر جامع ــیار موث ــر بس ــت قش ــی  ظرفی از تمام
جمعــه و جماعــات اســتان در ارتبــاط بــا تبییــن موضــوع مصــرف 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــی در خطبه ه ــان راهکارهای ــا بی ــه آب ب بهین
شهرســتان های اســتان اســتفاده شــده و آنــان مــردم را بــه 

ــد. ــود کردن مصــرف درســت آب رهنم

مدیر روابط عمومی  و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان:

پوششوسیعخبری،آگاهیبخشیوفرهنگسازیمصرفبهینهآب

ــا موضــوع مدیریــت  ســومین نشســت برنامــه رادیویــی جــاری حیــات ب
مصــرف بهینــه آب در میــان شــهروندان نجف آبــادی برگــزار شــد. امســال 
روابــط عمومــی  آبفــای اســتان اصفهــان در نظــر گرفتــه کــه برنامــه جــاری 
ــتان های  ــردم شهرس ــان م ــتودیوم در می ــط در اس ــای ضب ــه ج ــات ب حی
اســتان تولیــد و ضبــط شــود کــه ایــن تصمیــم در ترویــج مصــرف بهینه آب 
ــت اســت.  ــز اهمی ــف در شهرســتان ها بســیار حای ــان قشــرهای مختل می
ــر بســزایی در  ــردم تاثی ــا حضــور م ــه ب ــن برنام ــد ای ــی رود تولی ــار م انتظ

مدیریــت مصــرف آب داشــته باشــد.
ــم لیموچــی  ــد شــد، مری ــاد تولی ــات کــه در نجف آب در برنامــه جــاری حی
برنامــه  کارشــناس  از  فرزانــگان  مدرســه  هفتــم  کاس  دانش آمــوز 
ــه  ــوزش مصــرف بهین ــه منظــور آم ــری ب ــا، تدابی ــا شــرکت آبف پرســید آی
آب در مــدارس دارد؟ کارشــناس آبفــا در پاســخ گفــت: طبــق بنــد ب 
ــوزش و  ــتایی، آم ــهری و روس ــرب ش ــازی آب ش ــعه بهینه س ــون توس قان
پــرورش بــا تعامــل بــا وزارت نیــرو بایــد روش هــای مصــرف بهینــه آب را 
در کتــب درســی تدویــن و ســپس ابــاغ کنــد؛ ضمــن اینکــه آبفــای اســتان 
ــه آب در  ــی فرهنگســازی مصــرف بهین ــوت اصل ــوان پایل ــه عن ــان ب اصفه
خانــه فرهنــگ آب اصفهــان اقــدام بــه آموزش هایــی در ایــن زمینــه نمــوده 
اســت و دانش آمــوزان در خانــه فرهنــگ آب بــا راهکارهــای مصــرف بهینــه 

ــوند. ــنا می ش ــرب آش ــان مج ــط مربی آب توس

ســپس فــردی بــه نــام مهــدی فاتح کــه خــود را عضــو جمعیت دوســتداران 
طبیعــت و محیــط زیســت معرفــی کــرد، پرســید: مســئوالن آبفــای 
ــی  ــه برنامه های ــه چ ــن منطق ــه آب در ای ــرف بهین ــرای مص ــاد ب  نجف آب

را لحاظ کردند. 
ــرای 53  ــاد ب ــای نجف آب ــاری آبف ــال ج ــت: در س ــخ گف ــری در پاس صف
مباحــث  دربرمی گیــرد  را  دانش آمــوز  هــزار   12 حــدود  مدرســه کــه 
بــرای  همچنیــن  گرفــت.  درنظــر  را  آب  درســت  مصــرف  آمــوزش 
ــود  ــده ب ــده ش ــی دی ــای آموزش ــا برنامه ه ــگاهی، NGOه ــز دانش  مراک
ــی  ــن درحال ــد. ای ــب گردی ــع و نص ــان ادارات توزی ــده در می ــوازم کاهن و ل
ــال های  ــی س ــاد در ط ــای نجف آب ــی آبف ــای فرهنگ ــه برنامه ه ــت ک اس
اخیــر  موجــب شــد مصــرف آب در پایــان ســال گذشــته نســبت بــه مــدت 

ــد. مشــابه ســال قبــل 6/7 درصــد کاهــش یاب
بــا توجــه بــه توضیــح کارشــناس برنامــه دربــاره توزیــع تجهیــزات کاهنــده 
میــان ادارات و نهادهــا یکــی از شــهروندان ســوال کــرد آیــا برنامــه ای جهــت 

توزیــع رایــگان لــوازم کاهنــده میــان مــردم وجــود دارد؟ 
ــع  ــه توزی ــدام ب ــرمایه گذار اق ــرکت س ــک ش ــت: ی ــه گف ــناس برنام  کارش
و نصــب لــوازم کاهنــده در ادارات دولتــی کــرد؛ بــه گونــه ای کــه بــا نصــب 
 ایــن تجهیــزات مصــرف آب در ایــن ادارات کاهــش یابــد و از محــل 
ایــن شــرکت ســرمایه  التفــاوت قیمــت آب بهــا، هزینه هــای  مابــه 

ــن در ســال جــاری طــی طــرح توســعه  ــذاری پرداخــت شــود؛ همچنی  گ
و بهینه ســازی آب شــرب شــهری و روســتایی مقــرر شــد ابــزار کاهنــده بــه 
صــورت اقســاطی در اختیــار مشــترکین قــرار گیــرد؛ ولــی هنــوز اجــرای این 

طــرح اباغ نشــده اســت.
ــی  ــع زندگ ــک مجتم ــوم ی ــه س ــن در طبق ــت: م ــری گف ــهروند دیگ ش
می کنــم و بــه دلیــل اینکــه مــدام بــا افــت فشــار آب روبــه رو بــودم، پمــپ 
نصــب کــردم؛ ولــی نگــران خامــوش و روشــن کــردن مــدام پمــپ هســتم. 

ــرای رفــع ایــن مشــکل چــه راهــکاری پیشــنهاد می کنیــد؟  ب
کارشــناس در پاســخ گفــت: افــرادی کــه پمــپ را مســتقیم و بــه صــورت 
ــپ آن  ــدازی پم ــرای راه ان ــد؛ ب ــب کردن ــبکه نص ــر روی ش ــی ب  غیرقانون
را خامــوش و روشــن می کننــد؛ در حالــی کــه بــرای نصــب درســت 
ــر  ــه بهت ــه همکــف ک ــک مخــزن اســتراتژیک در طبق پمــپ الزم اســت ی
ــام نصــب  ــا مخــزن هوایــی در روی پشــت ب اســت در زیرزمیــن باشــد ی
ــا اگــر  شــود. ســپس بعــد از نصــب، مخــزن پمــپ نصــب شــود. مطمئن
بدیــن روش پمــپ نصــب شــود بــا یکبــار روشــن شــدن، مخــزن آبگیــری 
ــپ  ــدام پم ــردن م ــوش ک ــن و خام ــه روش ــازی ب ــر نی ــود و دیگ می ش
ــر  ــاوه ب ــبکه، ع ــر روی ش ــپ ب ــتقیم پم ــب مس ــن نص ــت؛ همچنی نیس
امــکان بــروز خســارت بــه ســاختمان، موجــب تضییــع حقــوق شــهروندان 

ــت. ــی اس ــر غیرقانون ــن ام ــود و ای ــم می ش ه
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