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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

پایان عمر شرارت 
قداره به دست ها   

بی توجهی
 به یک روز ملی

کل حفاظت محیط زیست  مدیر 
 چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 تولید روزانه 725 تن زباله 
در چهارمحال و بختیاری

 دعوت از مستندسازان
 برای اربعین

استقبال بی نظیر، انتظارات بی حد

افق بدون برنامه، فقط یک 
آرزوست!
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کاهش 20 درصدی 
جرایم خشن در اصفهان

کیمیای وطن بررسی کرد:

سقوط معنادار 
خودروسازی 

ایران

ایستادگی، رمز پیروزی         

له
قا

رم
س به  می تواند  که  وقایعی  از  است  پر  اسالم  تاریخ 

استفاده  مورد  عبرت،  و  ارزشمند  تجربیات  عنوان 
مسلمانان قرار گیرد؛ یکی از این وقایع، جنگ حنین 

و شکست اولیه و پیروزی نهایی آن است؛ این جنگ 8 
سال پس از فتح مکه  در»حنین« حادث شد. »حنین« 
دلیل  به  و  »طایف«  شهر  نزدیکی  در  است  سرزمینی 
 وقوع این غزوه در آنجا، به »غزوه حنین« معروف شد.

اشاره  آن  آیه ۲۵به  توبه،  مبارکه  نیز  در سوره  قرآن  در   
شده است:

ِإذ  ُحَنیٍن  َوَیوَم  َکثیَرٍة   َمواِطَن  في  اهَّلُل  َنَصَرُکُم  َلَقد   
َکثَرُتُکم َفَلم ُتغِن َعنُکم َشیًئا َوضاَقت َعَلیُکُم  عَجَبتُکم 

َ
أ

یُتم ُمدِبریَن.
َ
رُض ِبما َرُحَبت ُثّمَ َوّل

َ
األ

کرد )و بر  ترجمه: خداوند شما را در جاهای زیادی یاری 
دشمن پیروز شدید( و در روز حنین )نیز یاری نمود(؛ در 
آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساخت؛ ولی 
)این فزونی جمعیت( هیچ به دردتان نخورد و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شد؛ سپس پشت )به دشمن( 

و فرار کردید!...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 فراموش شدن فلسطین، هدف 
آمریکا از فاجعه آفرینی در منطقه

سالم ما را به خانه دوست برسان

 وزارت آموزش  و پرورش 

تقاضای استخدام 10هزار نیرو را داده است

5

کیارستمی به بهانه درگذشت عباس 

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 شــهرداری اصفهــان در اقدامــی نــو و متفــاوت بــا همــکاری صــدا 
ــاه رمضــان  ــی م ــان در شــب ها و ســحرهای نوران ــز اصفه و ســیمای مرک
خانه هــای  میهمــان  اصفهــان«  »اینجــا  ویژه برنامــه ســحرگاهی  بــا 

شــهروندان نصف جهــان شــد.
ــاه رمضــان  ــان، م ــات رســانه ای شــهرداری اصفه ــزارش اداره ارتباط ــه گ  ب
ــی  ــای اخالق ــای ارزش ه ــلمانان و احی ــی مس ــبک زندگ ــالح س ــاه اص م
 توصیــه شــده در دیــن مبیــن اســالم و فصــل بازگشــت بــه معبــود 

و خودسازی است.
امســال شــهرداری اصفهــان در اقدامــی نــو و متفــاوت و همچنیــن 
همــکاری و تعامــل خــوب بــا صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان در شــب ها 
ــا ویژه برنامــه ســحرگاهی  ــی مــاه پرفضیلــت رمضــان ب و ســحرهای نوران
ــد. ــان ش ــهروندان نصف جه ــای ش ــان خانه ه ــان«، میهم ــا اصفه »اینج

پــس از پخــش موفقیت آمیــز ویژه برنامــه »اینجــا اصفهــان« از آغــاز 
ــن  ــری دوم ای ــان، س ــارک رمض ــاه مب ــش از م ــا پی ــت ت ــه نکوداش هفت
برنامــه نیــز در ســحرهای مــاه بندگــی خــدا بــه روی آنتــن رفت و توانســت 

ــه خــود جلــب کنــد. نظــر مخاطبــان، مســئوالن و منتقــدان را ب
ــا  ــه »اینج ــش برنام ــرای پخ ــی ب ــچ توقع ــدون هی ــهرداری ب   ش

ــد ــدان آم ــه می ــان« ب اصفه
ــش  ــتودیوی پخ ــه در اس ــان ک ــز اصفه ــیمای مرک ــدا و س ــر کل ص مدی
ــود ــه ب ــور یافت ــان« حض ــا اصفه ــحرگاهی »اینج ــه س ــن ویژه برنام  آخری

ضمــن تقدیــر از تمامــی دســت اندرکاران اجــرای ایــن برنامــه اظهــار کــرد: 
ــان از  ــارک رمض ــاه مب ــحرهای م ــان در س ــتان اصفه ــردم اس ــال م امس
ــی از  ــد و بازخوردهــای بســیار خوب ــذت بردن ــان« ل ــه  »اینجــا اصفه برنام

ــان رســید.  ــه صــدا و ســیمای مرکــز اصفه ســوی آن هــا و مســئوالن ب
ــچ  ــدون هی ــز ب ــان نی ــهرداری اصفه ــزود: ش ــزادی اف ــعود احمدی اف مس
توقــع و چشمداشــتی بــرای برگــزاری ایــن برنامــه بــه میــدان آمــد و در 
ــن  ــارک رمضــان، شــریک اجــرای ای ــاه مب ــی ســحرهای م ــت رحمان وق

برنامــه شــد. 
وی افــزود: ایــن برنامــه، نــام علمــای بــزرگ را زنــده کــرد و تشــییع پیکــر 
شــهید مدافــع حــرم در یکــی از ســحرهای مــاه مبــارک رمضــان در ایــن 

برنامــه بــا اســتقبال چشــمگیر بیننــدگان مواجــه شــد.

ــه نشــاط معنــوی    »اینجــا اصفهــان« زمین
مــردم در ســحرهای مــاه رمضــان را فراهــم کــرد

عضــو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان نیــز 
ــت:  ــان« گف ــا اصفه ــه »اینج ــوص برنام درخص
ــه  ــدی ک ــا رویکــرد جدی ــه ب ــن برنام ــزاری ای برگ
ــیار  ــته بس ــال های گذش ــه س ــبت ب ــت، نس داش
ــردم را در  ــوی م ــاط معن ــه نش ــود و زمین ــر ب بهت

ــرد. ــم ک ــحر فراه ــان س زم
ــت  ــه تقوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوش ب ــان زاده عدن
ایــن برنامــه و اســتفاده از کارشناســان برجســته 
تاثیــر  ارایــه آمــوزش مســایل دینــی  بــرای 
بســزایی در جــذب مخاطبان داشــت، اضافــه کرد: 
بــا وجــود اینکــه ایــن برنامــه بــرای نخســتین بــار 
در ســحرهای مــاه مبــارک رمضان تولیــد و پخش 
ــود  ــه خ ــادی را ب ــان زی ــت مخاطب ــد، توانس ش
ــد و از ایــن رو پیش بینــی می شــود در  جلــب کن

ــری داشــته باشــد. ــده خروجــی بهت آین
عضــو کمیســیون فرهنگی شــورای اســالمی شــهر 
ــن برنامــه در  ــم ای ــان کــرد: امیدواری ــان بی اصفه

ــا برطــرف کــردن نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت  ســال های آینــده ب
خــود ادامــه پیــدا کنــد.

 اینجا اصفهان، برنامه ای با مخاطبان کشوری
ــی  ــز در گفت وگوی ــان« نی ــا اصفه ــحرگاهی »اینج ــه س ــری ویژه برنام مج
ــوان  ــه عن ــن برنامــه ب ــار کــرد: خــدا را شــاکرم کــه توفیــق اجــرای ای اظه
ــفره های  ــر س ــردم و س ــای م ــا در خانه ه ــد ت ــن ش ــب م ــری نصی مج

ــم. ــدا کن ــان حضــور پی ســحری آن
ــوان  ــه عن ــان ایــن برنامــه مــا را ب ــان اینکــه مخاطب ــا بی ــد راســتی ب حمی
محــرم خــود می دانســتند و دردودل هــای خــود را بــا مــا در میــان 
می گذاشــتند، تصریــح کــرد: ایــن موضــوع نشــان  از میــزان رضایتمنــدی 
ــن  ــان روی آنت ــهرداری اصفه ــکاری ش ــا هم ــه ب ــه ک ــن برنام ــردم از ای م

ــت، دارد.  رف
وی ادامــه داد: از بیــن هــزاران پیامکــی کــه هــر شــب بــرای برنامــه ارســال 
ــرد؛  ــدا می ک ــر رضــوی را پی ــارت حــرم مطه ــق زی ــر توفی ــک نف می شــد ی
امــا بــا ایــن وجــود مــردم حضــور خــود را در ایــن برنامــه بــه دلیــل اینکــه 
ــران  ــره زائ ــان در زم ــا نامش ــد ت ــالم می کردن ــود، اع ــوی ب ــه ای معن برنام

حــرم مطهــر قــرار بگیــرد.

مجــری ویژه برنامــه ســحرگاهی »اینجــا اصفهــان« بــا بیــان اینکــه 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــد، تاکی ــور بودن ــر کش ــی و از سراس ــا دایم ــای م بیننده ه
ــت  ــم، دق ــه دهی ــود ارای ــرار ب ــه ق ــا در کاری ک موضــوع ســبب می شــد م
ــول مــردم و اهــل  بیــت)ع(  ــا برنامــه، مــورد قب ــادی داشــته باشــیم ت زی

ــرد. ــرار بگی ق
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد یــک میلیــون پیامــک میــزان مشــارکت مــردم 
در طــول یــک مــاه بــود، افــزود: همچنیــن بــا طــرح ختــم صلــوات تقدیــم 
ــب  ــه در ش ــن برنام ــه در ای ــج( ک ــدس صاحب الزمان)ع ــاحت مق ــه س ب
23 مــاه مبــارک رمضــان بــه نمایــش درآمــد، نزدیــک بــه 6 میلیــون ذکــر 
صلــوات بــه ســاحت مقــدس ایشــان تقدیــم شــد کــه مــردم آن را تقبــل 
ــم  ــود پرچ ــا، وج ــه م ــای برنام ــر ویژگی ه ــت: از دیگ ــتی گف ــد. راس کردن
بــارگاه ملکوتــی امــام حســین)ع( و حضــرت اباالفضــل)ع( بــود کــه مــورد 

اســتقبال بســیاری از مــردم قــرار گرفــت.  
 وی اضافــه کــرد: اگــر حمایــت روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان نبــود

این برنامه هیچ گاه روی آنتن نمی رفت.  
  شــناخت درســت ذائقــه مخاطبــان در ویژه برنامــه ســحرگاهی 

ــان«  ــا اصفه »اینج
شــهردار اصفهــان هــم ضمــن تقدیــر از تعامــل و همــکاری صــدا و ســیمای 

ــه  ــش ویژه برنام ــهرداری در پخ ــا ش ــان ب ــز اصفه مرک
ســحرگاهی »اینجــا اصفهــان« گفــت: امســال شــبکه 
ــان  ــته میهم ــال های گذش ــر از س ــان متفاوت ت اصفه
ــارک رمضــان  ــاه مب خانه هــای مــردم در ســحرهای م

بــود.
مهــدی جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان 
ــهروندان  ــا ش ــتر ب ــی بیش ــل اجتماع ــال تعام ــه دنب ب
ــه  ــا ک ــه برنامه ه ــش این گون ــرد: پخ ــار ک ــت، اظه اس
مخاطبــان زیــادی را در لحظــات ملکوتــی مــاه مبــارک 
رمضــان بــه خــود جــذب می کنــد، اعتمــاد را مــردم بــه 

ــد. ــش می ده صــدا و ســیما افزای
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری اصفهــان 
ــانه ها  ــام رس ــا تم ــتر ب ــل بیش ــاط و تعام ــدد ارتب درص
رســانه ها  افــزود:  صداوسیماســت،  به ویــژه  و 
بهتریــن یــار و همــراه مدیریــت شــهری در بحث هــای 
خدمات رســانی، اجتماعــی و تعامــالت بــا مــردم 
ــا برگــزاری  هســتند و تعامــل شــهرداری و رســانه ها ب
ــه روز  ــان« روز ب ــا اصفه ــون »اینج ــی همچ برنامه های

بیشــتر می شــود.
ــن  ــارک رمضــان، بهتری ــاه مب ــحرهای م ــرد: س ــان ک ــان بی  شــهردار اصفه
و معنوی تریــن لحظــات در مــاه مبــارک رمضــان اســت و برنامــه »اینجــا 
ــش  ــا پخ ــت ب ــردم توانس ــه م ــت از ذائق ــناخت درس ــا ش ــان« ب اصفه
آیتم هــای متفــاوت و جــذاب کــه ارتبــاط زیــادی بــا حــال و هــوای زمــان 

ــد. ــه خــود جــذب کن ــادی را ب ــان بســیار زی ســحر داشــت، مخاطب
پخش سری جدید برنامه »اینجا اصفهان« از یکشنبه هفته آینده

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان نیــز در ادامــه ضمــن قدردانــی 
ویــژه از حمایت هــا و تعامــل صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان و همچنیــن 
ــا  ــحرگاهی »اینج ــه س ــل ویژه برنام ــی عوام ــردان و تمام ــده، کارگ تهیه کنن
اصفهــان« گفــت: از ابتــدای ســال جــاری، جلســات فراوانــی بــرای تغییــر 
ــدف  ــا ه ــا حضــور کارشناســان و مســئوالن ب ــه ســیمای شــهر ب در برنام
افزایــش رکــن اصلــی برنامــه، یعنــی مخاطــب برگــزار شــد و ایــن برنامــه 
ــار  ــم دچ ــکل ه ــوا و ش ــان«، در محت ــا اصفه ــه »اینج ــام ب ــر ن ــا تغیی ب

تغییــرات فراوانــی شــد.
ــه  ــاز هفت ــا آغ ــان ب ــان« همزم ــا اصفه ــزود: »اینج ــژاد اف ــادی نباتی ن ه
ــارک  ــاه مب ــاز م ــش از آغ ــا پی ــت ماه ت ــان در اردیبهش ــت اصفه نکوداش
رمضــان در فضــای متفــاوت میــدان امــام)ره( بــه روی آنتــن رفــت و بــه 

مــرور زمــان جــای خــود را در میــان بیننــدگان شــبکه اصفهــان بــاز کــرد و با 
اســتقبال گســترده  مــردم در محــل پخــش برنامــه و تماشــاگر تلویزیونــی 

مواجــه شــد.
ــحرگاهی  ــه س ــان، ویژه برنام ــارک رمض ــاه مب ــاز م ــا آغ ــرد: ب ــان ک وی بی
ــا  ــت و ب ــن رف ــه روی آنت ــان ب ــز اصفه ــان« از ســیمای مرک »اینجــا اصفه
پخــش قســمت های مختلــف متناســب بــا حــال و هــوای ســحر توانســت 

مخاطبــان بســیار زیــادی بــه خــود جــذب کنــد.
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: هــر شــب بــه طــور 
میانگیــن 60 تــا 70 هــزار پیامــک بــه ســامانه پیامکــی ایــن برنامــه ارســال 
ــق  ــرای موف ــاط  و اج ــت و ارتب ــزی درس ــان  از برنامه ری ــه نش ــد ک می ش

برنامــه »اینجــا اصفهــان« دارد.
ــرح  ــای مط ــزرگان و علم ــه ب ــم وصیت نام ــش آیت ــرد: پخ ــح ک وی تصری
ــر  ــییع پیک ــف و تش ــای مختل ــهدا در آیتم ه ــه ش ــژه ب ــه وی ــور، توج کش
ــای  ــه ، از بخش ه ــن برنام ــب های ای ــی از ش ــرم در یک ــع ح ــهید مداف ش
ــاه  ــان« در ســحرهای م ــد و پرمخاطــب ویژه برنامــه »اینجــا اصفه پربازدی
مبــارک رمضــان بــود کــه بــا اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان همــراه 

شــد.
ــان«  ــه »اینجــا اصفه ــد برنام ــن از پخــش ســری جدی ــژاد همچنی نباتی ن
از روز یکشــنبه هفتــه آینــده خبــر داد و اظهــار کــرد: ســری ســوم »اینجــا 
ــر  ــعید فط ــد س ــژه عی ــن وی ــب جش ــه ش ــش س ــس از پخ ــان« پ اصفه
 در اســتودیوی جهان نمــا از ســیمای مرکــز اصفهــان پخــش خواهــد 

شد.
ــعی  ــز س ــان نی ــا اصفه ــه اینج ــد برنام ــری جدی ــرد: در س ــه ک وی اضاف
 شــده تــا احتــرام بــه مخاطــب حفــظ شــود و ســیر صعــودی برنامــه ادامــه 

یابد.
ــاط  ــا ارتب ــده ب ــزود: در آین ــان اف ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــا  ــژه از ظرفیت ه ــای وی ــده، برنامه ه ــرار ش ــانه ها برق ــا رس ــه ب ــی ک  خوب
و معرفــی اصفهــان بــه روی آنتــن شــبکه های اســتانی و سراســری 
ــد  ــای جدی ــا برنامه ه ــهرداری ب ــی ش ــط عموم ــه رواب ــی رود و مجموع  م

و خالق در شهر، وظایف خود را انجام می دهد.

نگاهی به ویژه برنامه سحرگاهی شبکه اصفهان؛

از شناخت درست ذائقه مخاطبان تا ساخت سری جدید »اینجا اصفهان« 

می
اش

 ه
ام

هن
ز: ب

س ا
عک

||  
 

2

3



ایستادگی، رمز پیروزی         
ادامه از صفحه یک: 

ــن  ــک ب ــه مال ــد خــورد ک ــن از آنجــا کلی ــگ ُحنی ــان جن جری
ــنه  ــوال« س ــاه »ش ــا در م ــان« ی ــاه »رمض ــر م ــوف در آخ ع
 هشــتم هجــرت، روســاى طایفــه هــوازن را جمــع کــرد 
و گفــت کــه پیامبــر و لشــکرش قصــد حملــه بــه مــا را دارنــد. 
ــان  ــدان و زن ــوال، فرزن ــا ام ــوازن ب ــه ه ــال آن، طایف ــه دنب ب
خــود نــزد مالــک آمدنــد تــا بــه هنــگام درگیرى بــا مســلمانان 
هیچ کــس فکــر فــرار در ســر نپرورانــد و بــه ایــن ترتیــب بــه 
ســرزمین »اوطــاس« وارد شــدند. خبــر ایــن توطئــه و آمادگــی 
بــرای جنــگ بــا لشــکر اســام بــه پیامبــر رســید. پیامبــر صلى 
ــه دســت  ــزرگ لشــکر را بســت و ب ــه، پرچــم ب ــه وآل هللا علی
ــح  ــراى »فت ــه ب ــانى ک ــام کس ــام داد و تم ــه الس ــى علی عل
مکّــه« پرچمــدار بخشــى از لشــکر اســام بودنــد، بــه دســتور 
پیامبــر بــا همــان پرچــم بــه ســوى میــدان »حنیــن« حرکــت 
کردنــد. 2 هــزار نفــر از مســلمانانى کــه در فتــح مکــه اســام 
را پذیرفتــه بودنــد، بــه اضافــه 10هــزار نفــر از ســربازان اســام 
ــه  ــح مک ــراى فت ــه ب ــه وآل ــى هللا علی ــر صل ــراه پیامب ــه هم ک
ــگ  ــدان جن ــراى می ــر، ب ــزار نف ــا 12 ه ــد، مجموع ــده بودن آم
ــت  ــرد پرجرئ ــه م ــوف« ک ــن ع ــک ب ــد. »مال ــت کردن  حرک
ــاى  ــتور داد: غاف ه ــود دس ــه خ ــه قبیل ــود، ب ــهامتى ب و باش
 شمشــیر را بشــکنند و در شــکاف هاى کــوه، دره هــاى اطــراف

ــد  ــن کنن ــام کمی ــپاه اس ــر راه س ــر س ــان ب ــه اى درخت و البل
ــا  ــه آنج ــلمانان ب ــح مس ــى اول صب ــه در تاریک ــى ک و هنگام
رســیدند، یــک بــاره بــه آنــان حملــه ور شــوند و لشــکر را در هــم 
بکوبنــد. او اضافــه کــرد: محمــد بــا مــردان جنگــى هنــوز رو بــه 
ــا طعــم شکســت را بچشــد! هنگامــى کــه  رو نشــده اســت ت
ــا یــاران خوانــد  پیامبــر صلــى هللا علیــه وآلــه نمــاز صبــح را ب
ــدند. ــرازیر ش ــن« س ــرزمین »حنی ــرف س ــه ط ــان داد ب فرم
در ایــن موقــع بــود کــه ناگهــان لشــکر »هــوازن« از هــر ســو 
مســلمانان را زیــر رگبــار تیرهــاى خــود قــرار دادنــد. گروهــى 
ــازه  کــه در مقدمــه لشــکر قــرار داشــتند )و در میــان آن هــا ت
مســلمانان مکــه بودنــد( فــرار کردنــد و ایــن امــر ســبب شــد 

ــد. ــرار کنن ــد و ف ــه وحشــت بیفتن ــده لشــکر ب ــه باقی مان ک
خداونــد در اینجــا آن هــا را بــا دشــمنان بــه حــال خــود واگذارد 
و موقتــا دســت از حمایــت آن هــا برداشــت؛ زیــرا بــه جمعیــت 
ــکار  ــان آش ــت در آن ــار شکس ــد. آث ــرور بودن ــود مغ ــوه خ انب

گشــت و امــان از غــرور!
ــا عــده  امــام علــى علیــه الســام کــه پرچمــدار لشــکر بــود ب
کمــى در برابــر دشــمن ایســتادند و همچنــان بــه پیــکار ادامــه 
ــر در قلــب ســپاه قــرار داشــت.  ــگام پیامب ــد. در ایــن هن دادن
ــر  ــد نف ــه و چن ــه وآل ــى هللا علی ــر صل ــوى پیامب ــاس، عم عب
ــد  دیگــر از بنى هاشــم کــه مجموعــا از 9 نفــر تجــاوز نمى کردن
و دهمیــن آن هــا »َایَمــن«، فرزنــد »ُاّم َایَمــن« بــود، اطــراف 
ــه  ــپاه ب ــه س ــد. مقدم ــه را گرفتن ــه وآل ــى هللا علی ــر صل پیامب
ــه  ــى هللا علی ــر صل ــار پیامب ــرار و عقب نشــینى از کن ــگام ف هن
وآلــه عبــور کردنــد. پیامبرصلــى هللا علیــه وآلــه بــه عبــاس کــه 
ــه اى  ــورا از تپ ــتور داد ف ــت، دس ــایى داش ــد و رس ــداى بلن ص
کــه در آن نزدیکــى بــود بــاال بــرود و فریــاد زنــد: »یــا َمْعَشــَر 
ــَل  ــا َاْه ــَرِه! ی ــوَرِه اْلَبَق ــا َاْصحــاَب ُس ــَن َو االَْنصــاِر! ی اْلُمهاِجِرْی
وَن هــذا َرُســوُل الّلــِه )صلــى هللا  ــَجَرِه! اِلــى َاْیــَن َتِفــرُّ َبْیَعــِه الشَّ
علیــه وآلــه(«؛ اى گــروه مهاجــران و انصــار! و اى یــاران ســوره 
ــد؟  ــرار مى کنی ــا ف ــه کج ــجره! ب ــت ش ــل بیع ــره! و اى اه بق

پیامبــر صلــى هللا علیــه وآلــه اینجاســت!
 هنگامــى کــه مســلمانان صــداى »عبــاس« را شــنیدند
ــار در  ــا انص ــَک«. مخصوص ْی ــَک، َلبَّ ْی ــد: »َلبَّ ــتند و گفتن بازگش
ایــن بازگشــت پیشــقدم بودنــد و حملــه ســختى از هــر جانــب 
بــه ســپاه دشــمن کردنــد و بــا یــارى پــروردگار بــه پیشــروى 
ادامــه دادنــد؛ آنچنــان کــه طایفــه »هــوازن« بــه طــرز 
وحشــتناکى بــه هــر ســو پراکنده شــدند و پیوســته مســلمانان 
آن هــا را تعقیــب مى کردنــد. پــس از پایــان جنــگ نماینــدگان 
قبیلــه »هــوازن« خدمــت پیامبــر آمدنــد و اســام را پذیرفتنــد 
و پیامبــر بــه آن هــا محبــت زیــاد کــرد و حتــى »مالــک بــن 
ــر  ــت. پیامب ــا اســام را پذیرف ــزرگ آن ه ــوف«، رییــس و ب ع
 صلــى هللا علیــه وآلــه امــوال و اســیرانش را بــه او بــر گردانــد 

و ریاست مسلمانان قبیله اش را به او واگذار کرد.
ــاز کار  ــلمانان در آغ ــت مس ــم شکس ــل مه ــت عام در حقیق
عــاوه بــر غــرورى کــه بــه خاطــر زیــادی جمعیــت پیــدا کردند 
ــا  ــه طبع ــود ک ــلمان ب ــازه مس ــراد ت ــر از اف ــزار نف ــود 2 ه وج
ــى  ــم جنگ ــب غنای ــراى کس ــده اى ب ــان و ع ــى از منافق  جمع
ــرار  ــتند و ف ــود داش ــا وج ــان آن ه ــدف در می ــى بى ه و گروه

آن هــا در بقیــه نیــز اثــر گذاشــت. 
ــه  ــى هللا علی ــر صل ــتادگى پیامب ــى، ایس ــروزى نهای ــل پی عام
وآلــه و علــى علیــه الســام و گــروه اندکــى از یــاران و یــادآورى 
ــه  ــه ب ــداو توج ــه خ ــان ب ــین، ایم ــاى پیش ــره پیمان ه خاط

ــود.      حمایــت خــاص او ب

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

راه رسیدن به اوج قله انسانیت                                                          
استاد دانشگاه
جواد قاسمی 

ــوَن َو مــا ُتْنِفُقــوا  ــا ُتِحبُّ ــى ُتْنِفُقــوا ِممَّ َلــْن َتناُلــوا اْلِبــرَّ َحتَّ
ــَه ِبــِه َعلیــٌم )آل عمــران: 92( ِمــْن َشــیْ ٍء َفــِإنَّ اللَّ

هرگــز بــه )حقیقــت( نیکــوکارى نمى رســید؛ مگــر 
اینکــه از آنچــه دوســت مى داریــد )در راه خــدا( انفــاق 
کنیــد؛ و آنچــه انفــاق مى کنیــد، خداونــد از آن آگاه 

اســت. 
مفهــوم کمــال نهایــی یــا هــدف نهایــی انســان بــا تعابیر 
مختلفــی در فرهنــگ دینــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــتگاری( ــاح )رس ــوز و ف ــون ف ــری همچ ــت. تعابی  اس
ســعادت )خوشــبختی(، بهشــت، مقــام عندیــت و نــزد 

خــدا بــودن، بــّر و نیکــی، خوبــی و زیبایــی و...
ــاى  ــت و پ ــودن دس ــاز ب ــاى ب ــه معن ــّر« ب ــه »ب کلم
ــزان  ــیر المی ــه تفس ــر. )ترجم ــت در کار خی ــى اس آدم
ــه تعلــق  ــودن از هــر گون  ج 3، ص 532(؛ یعنــی رهــا ب
و دلدادگــی بــه محبوب هــای دســت وپاگیر. کلمــه 
 بــّر بــه معنــی بهشــت)نمونه(؛ یعنــی بــه بهشــت 
ــا انفــاق محبوب هــا  و کمــال نهایــی نمی رســید، مگــر ب
و شــاید بــه دلیــل ســخت بــودن آن بــرای افــراد عــادی 
در قــرآن همــگان توصیــه شــده اند کــه در انجــام »بــّر« 
« )مائــده:  همدیگــر را یــارى کننــد. »َتعاَوُنــوا َعَلــى اْلِبــرِّ

.)2
ــی  ــا، یعن ــا و زیبایی ه ــه خوبی ه ــه اوج قل ــیدن ب رس
همــه  آرزوی  حقیقــی،  خوشــبختی  بــه  رســیدن 
ــتباه  ــه اش ــیاری راه را ب ــه بس ــر چ ــت؛ اگ انسان هاس
می رونــد. بــرای  رســیدن بــه خوشــبختی حقیقــی 
ــا در  ــه محبوب ه ــردن هم ــدا ک ــز ف ــت ج ــی نیس راه

ــوب. ــک محب ــای ی پ
محبوبــی کــه منبــع کامــل کمــال اســت و خالــق 
ــا  ــه، ابراهیم ه ــن قل ــه ای ــل ب ــرای نی ــال. ب ــام جم تم
ــت  ــد را و در نهای ــدا خــود را ســپس همســر و فرزن ابت

اســماعیل های خــود را بــه قربانــگاه برده انــد.
علــی ابــن ابــی طالب هــا جوانــی و عمــر خــود را، مــال 
ــرا)س( را  ــود زه ــر خ ــی همس ــود را، حت ــوال خ و ام
ــت شمشــیر  ــه ضرب ــان هنگامی ک ــد و در پای ــدا کردن ف
ــزت  ــد: »ف ــد، فرمودن ــاس کردن ــود احس ــرق خ ــر ف ب
ــادی  ــا ش ــد و ب ــگ بلن ــا بان ــی ب ــه«؛ یعن و رب الکعب
ــال  ــه کم ــح قل ــود را در فت ــروزی خ ــری پی وصف ناپذی
ــوب رســاندند. ــوی محب ــوش عاشــقان ک ــه گ ــی ب نهای

رفتنــد  مســلخ  بــه  علی هــا  ابــن   حســین 
و علی اکبرهــای خــود را عاشــقانه در راه دوســت انفــاق 
ــا  ــوا ِممَّ ــى ُتْنِفُق ــرَّ َحتَّ ــوا اْلِب کردنــد؛ چــرا کــه »لــن َتناُل

ــوَن«. ُتِحبُّ
ــی  ــت. جوانان ــرم اس ــی گ ــازار اله ــن ب ــم ای ــروز ه ام
بــرای رســیدن بــه کــوی معشــوق از شــهر و دیــار خــود 
ــگ اهریمــن  ــه جن ــت ب ــار غرب ــد و در دی ــوچ می کنن ک
ــا افتخــار بگشــایند. ــی را ب ــه نهای ــن قل ــا ای ــد ت می رون

 مــا هــم بایــد از خــود بپرســیم، مــا کجــا هســتیم؟ بــه 
ــدام  ــم؟ ک ــد بکنی ــه بای ــم برســیم؟ چ ــا می خواهی کج
ــه از الک خــود  قلــه را می خواهیــم فتــح کنیــم؟ چگون

بایــد بیــرون بیاییــم؟
ــی ــتی و تنبل ــی، سس ــگاری فرهنگ ــا ولن ــن ب ــه یقی  ب
ــوده  ــاد اینترنتــی و پرســه زدن در فضاهــای آل ــا اعتی ب
مجــازی، بــا دور شــدن از مســجد و  روحانــی، بیگانــه 
شــدن بــا فضاهــای معنــوی و آســمانی و دوری از 
بــه مقصــد رســید؛ امــا  الهــی نمی تــوان  اولیــای 
ــی  ــد توانای ــم در ح ــا ه ــیم. م ــدوار باش ــم امی می توانی
از محبوب هــای خــود  بخشــی  از  خــود می توانیــم 
مــال و دارایــی، امکانــات و توانمندی هــای خــود بــرای 

ــم. ــتفاده کنی ــوب اس ــت محب ــب رضای کس
مــا در رمضــان همیــن نکتــه را تمریــن کرده ایــم؛ یعنــی 
بخشــی از خواهش هــای نفســانی را در راه محبــوب 
ــت  ــش رضای ــی گزین ــاد، یعن ــن جه ــم. ای ــدا کرده ای ف
ــاد  ــد در ابع ــان بای ــر خواســت خــود، همچن ــوب ب محب
مختلــف، اســتمرار یابــد؛ شــاید کــه مــا هــم بــه جایــی 

برســیم.

یادداشت

نماینده مردم اردستان در مجلس:
 نمایندگی 

موقعیتی برای خدمت به مردم است
طباطبایی نــژاد  االســام  حجــت   

اردستان
  رضا محمودی

ــی اســت  ــی موقعیت ــت: نمایندگ گف
ــار  ــا در مــدت چه ــه  ت ــرار گرفت ــا ق ــار م کــه در اختی
ســاله کــه در اختیــار ماســت بــه کمــک دوســتان بــه 
خدمتــی  خــود  همشــهری های  و  هم میهنــان 

بکنیم.
مــردم  نماینــده  وطــن،   بــه گــزارش کیمیــای 
ــم  ــامی  در مراس ــورای اس ــس ش ــتان در مجل اردس
افتتــاح دفتــر نمایندگــی اظهــار کــرد: دفتــر مــا 
ــه بعــد هــم هــر کــس  ــروز ب مردمــی  اســت و از ام
ــت  ــود زحم ــد، خ ــردم باش ــخگوی م ــا پاس در اینج
کشــیده و جهــت رفــع مشــکات مــردم کــه وظیفــه 

ــت.  ــرده اس ــک ک ــت، کم ماس
حجــت االســام ســید صــادق طباطبایی نــژاد پیــش 
از ظهــر روز پنجشــنبه در مراســم افتتــاح دفتــر خــود 
در اردســتان گفــت: در زمــان غیبــت امــام زمــان)ع( 
ــان   ــه در زم ــت ک ــه ای اس ــان وظیف ــا هم ــه م وظیف
ظهــور امــام زمــان خواهیــم داشــت. وی تاکیــد 
ــار  ــه در اختی ــت ک ــی اس ــی، موقعیت ــرد: نمایندگ ک
ــه در  ــاله ک ــار س ــدت چه ــا در م ــه  ت ــرار گرفت ــا ق م
ــان  ــه هم میهن ــه کمــک دوســتان ب ــار ماســت ب اختی

ــم. ــی بکنی ــود خدمت ــهری های خ و همش
 طباطبایی نــژاد بــا بیــان اینکــه مشــکل اصلــی 
کــرد:  تصریــح  اســت،  اشــتغال  مــا  منطقــه 
اینکــه  نــه  گفته ایــم   بارهــا  کــه  همان طــور 
اصلــی  مشــکل  آن  ولــی  نداریــم،  مشــکاتی 
بتوانــد کارگاهــی  کــس  هــر  و  اســت   اشــتغال 
را فعــال کنــد و بــه ایــن گــردش اشــتغال کمــک کنــد 

مــا از او حمایــت خواهیــم کــرد.

خبر

 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
نظــام  مســئوالن  بــا  دیــدار  در  چهارشــنبه  ظهــرروز  از    پیــش 
 و جمعــی از قشــرهای مختلــف مــردم، منبــع اصلــی جنــگ

ناامنــی و تروریــزم در منطقــه و دنیــای اســام را قدرت هــای 
اســتکباری و در راس آن هــا آمریــکا دانســتند و بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــتی  ــم صهیونیس ــرای رژی ــس ب ــای تنف ــاد فض ــا، ایج ــدف آن ه  ه
ــه فراموشــی ســپرده شــدن موضــوع محــوری فلســطین اســت  و ب
گفتنــد: تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن توطئه هــا، شــناخت دشــمن واقعــی 
ــا راه  ــه تنه ــران نشــان داده اســت ک ــت ای و ایســتادگی اســت و مل

پیشــرفت، ایســتادگی اســت.
ــه شــرایط  ــر ب ــد ســعید فط ــک عی ــا تبری ــاب اســامی  ب ــر انق رهب
ــن در  ــای خونی ــی و انفجاره ــای اســام و کشــتار، ناامن ــی دنی کنون
ــناخت  ــم، ش ــایل مه ــی از مس ــد: یک ــد و گفتن ــاره کردن ــه اش منطق
اســامی   امــت  امــروز  مشــکات  نامبــارک  و  خبیــث   منبــع 

و دست های پنهانی است که تروریزم را ترویج می کنند.
ــت ظاهــری  ــام برائ ــه اع ــا اشــاره ب ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
ــن  ــاف دروغی ــزم و تشــکیل ائت ــا از تروری ــه کشــورها و قدرت ه هم
ادعاهــای  برخــاف  خاطرنشــان کردنــد:  تروریــزم  بــا  مبــارزه 
ــج  ــت و تروی ــزم را حمای ــل تروری ــا در عم ــا، آن ه ــری قدرت ه ظاه
ــع  ــکا در جم ــفیر آمری ــور س ــادآوری حض ــا ی ــان ب ــد. ایش می کنن
ــرای  ــازی ب ــوریه و زمینه س ــای س ــای اول قضای ــان در روزه معترض
تبدیــل منازعــه سیاســی ایــن کشــور بــه یــک جنــگ داخلــی 
ــد  ــی کردن ــه برادرکش ــل ب ــی را تبدی ــه سیاس ــک منازع ــد: ی  افزودن

ــا درآمدهــای نفتــی  ــی و تســلیحاتی و ب ــا حمایــت مال و ســپس ب
ــد  ــراق آوردن ــوریه و ع ــه س ــف، ب ــق مختل ــرادی را از مناط ــرام، اف  ح

و ناامنی ها و گرفتاری های امروز منطقه را ایجاد کردند.
ــر  ــی ب ــرر مبن ــه تاکیدهــای مک ــا اشــاره ب ــاب اســامی  ب ــر انق رهب
ــه  ــال تجرب ــل آن را 3۷ س ــران، دلی ــت ای ــا مل ــکا ب ــمنی آمری  دش
و شــناخت دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: آمریــکا، از همــان ابتــدای 
ــا امــام بزرگــوار)ره(   پیــروزی انقــاب اســامی، کمــر بــه دشــمنی ب
و حرکــت عظیــم او بســت کــه ایــن دشــمنی تــا بــه امــروز نیــز ادامــه 
 دارد؛ امــا بــا بیــداری ملــت، هوشــیاری دولــت و آمادگــی مســئوالن

نقشه های آمریکا عملی نشده است.
ــامی  ــت اس ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض

اوســت طراحی هــای  از  آگاهــی  و  دشــمن  شــناخت    نیازمنــد 
افزودنــد: نمونــه دیگــری از تــاش بــرای تبدیــل منازعــه سیاســی بــه 

جنــگ داخلــی را در بحریــن شــاهد هســتیم.
تاکیــد کردنــد: جمهــوری اســامی  ایــران در مســایل  ایشــان 
ــی  ــر آگاه ــا اگ ــرد؛ ام ــد ک ــرده و نخواه ــی نک ــچ دخالت ــن هی  بحری
و خــرد سیاســی در ایــن کشــور وجــود دارد، نبایــد بگذارنــد منازعــه 
سیاســی تبدیــل بــه جنــگ داخلــی شــود و نبایــد مــردم را در مقابــل 
ــا  ــی طراحی ه ــت اصل ــاب اســامی  عل ــر انق ــد. رهب ــرار دهن ــم ق ه
و فاجعه آفرینی هــای اســتکبار جهانــی و در راس آن آمریــکا را در 
ــه فراموشــی ســپرده شــدن مســئله فلســطین دانســتند  ــه، ب منطق
ــت  ــک مل ــا و ی ــک جغرافی ــود ی ــد وج ــا می خواهن ــد: آن ه  و گفتن

ــاله  ــزاران س ــخ ه ــه فلســطین، دارای تاری ــد؛ در حالی ک ــکار کنن  را ان
ــوان  ــز صاحــب یــک ســرزمین اســت و نمی ت ــت فلســطین نی و مل

ایــن واقعیــات را انــکار کــرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تاکیــد کردنــد: رژیــم صهیونیســتی قطعا 
ســیلی فشــارهایی را کــه بــه ملــت مظلــوم و در محاصــره فلســطین 

وارد می کنــد، خواهــد خــورد.
ایشــان افزودنــد: مســئله فلســطین، مســئله محــوری دنیــای اســام 
اســت و هیچ یــک از کشــورهای اســامی  و حتــی کشــورهای 
غیراســامی  برخــوردار از وجــدان انســانی، نبایــد آن را فرامــوش کنند.

رهبــر انقــاب اســامی  بــه شــرایط یمــن و بمبــاران روزمــره 
ــاره  ــاخت ها اش ــاجد و زیرس ــتان ها، مس ــردم، بیمارس ــای م  خانه ه
ــای  ــردارد و دنی ــاوز ب ــت از تج ــد دس ــاوز بای ــد: متج ــد کردن و تاکی
 اســام نیــز بایــد متجــاوز را کــه بــه یــک دلیــل واهــی، مــردم یمــن 

را مورد تهاجم قرار داده است، تنبیه کنند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه ایســتادگی ملــت 
ــتادگی  ــه ایس ــامی،  نتیج ــران اس ــرفت های ای ــد: پیش ــران گفتن ای
ــد ــلیم می ش ــا تس ــل قدرت ه ــران در مقاب ــت ای ــر مل ــت و اگ  اس

پیشرفت های امروز نصیب او نمی شد.
ــزم  ــی و ع ــت ســاخت داخل  ایشــان، »ایســتادگی و مقاومــت، تقوی
و اراده ملــی و ارتبــاط بــا خــدا« را عوامــل اصلی پیشــرفت برشــمردند 
و خاطرنشــان کردنــد: اگــر ملتــی بــه  واســطه ایمــان، مســتحکم شــد 
و فقــط بــه خــدا تــوکل کــرد و از غیرخــدا نهراســید، بــه ســمت اهداف 

عالــی خــود حرکــت خواهــد کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با مسئوالن و جمعی از قشرهای مختلف مردم بیان کردند:

 فراموش شدن فلسطین، هدف آمریکا از فاجعه آفرینی در منطقه

ــتی  ــات تروریس ــورمان، حم ــه کش ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ســید  امامــزاده  زیارتــگاه  بــه  را  تکفیــری  گروه هــای 
شــهادت  بــه  عــراق کــه  الدیــن  صــاح  اســتان  در   محمــد 
 و مجــروح شــدن عــده ای از شــهروندان عراقــی منجــر شــد

قویا محکوم کرد و این گونه اقدامات را شرم آور خواند.
ــا از مرکــز دیپلماســی عمومــی  و رســانه ای وزارت  ــه گــزارش ایرن ب
خارجــه، بهــرام قاســمی  بــا ابــراز همــدردی بــا خانواده هــای شــهدا 
ــه  ــت ها ب ــات تروریس ــت، حم ــن جنای ــی از ای ــان ناش و قربانی

ــن اماکــن را شــرم آور  ــی و زوار ای ــی و مذهب اماکــن مقــدس دین
توصیــف کــرد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــار دیگــر ضــرورت وحــدت جهانــی 
بــرای مقابلــه موثــر بــا تروریســم تکفیــری و رفتارهــای جنون آمیــز 

ایــن گروه هــا را مــورد تاکیــد قــرار داد.
گــروه تروریســتی داعــش، بامــداد جمعــه بــا نیروهــای انتحــاری 

خــود عملیــات ســنگینی را در مرقــد »ســید محمــد« در شــهر بلــد 
ــد  ــام کرده ان ــتانی اع ــع بیمارس ــام داد و مناب ــامرا انج ــع س از تواب
کــه تاکنــون 35 تــن از زائــران و اهالــی منطقــه کشــته و 65 تــن 
ــع  ــل از مناب ــه نق ــا ب ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ــده اند. ب ــی  ش زخم
امنیتــی در منطقــه، ابتــدا دو تروریســت انتحــاری پــس از درگیــری 
ــد  ــر کردن ــود را منفج ــد خ ــراف مرق ــی در اط ــای امنیت ــا نیروه  ب

و لحظاتی بعد سومین انتحاری نیز خود را منفجر کرد.
ــاری  ــده، دو انتح ــته ش ــاری کش ــه انتح ــر از س ــه غی ــون ب تاکن
شــدند دســتگیر  امنیتــی  نیروهــای  بــا  درگیــری  در   هــم 
ــه دنبــال وقــوع  ــان خنثــی شــده اســت. ب و کمربنــد انفجــاری آن
ایــن درگیــری، نیروهــای الحشــد الشــعبی بــه ســرعت بــه جانــب 
ــرل اســت.  ــون اوضــاع تحــت کنت ــه راهــی شــدند و هم اکن منطق
ــوری نیــز نیروهــای امنیتــی   اســتاندار صــاح الدیــن احمــد الجب

را برای کمک به نیروهای حاضر در بلد فراخواند.

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: در 
 موضــوع حقوق هــای نجومــی،  دولــت بایــد شــجاعانه 
و صادقانــه برخــورد کنــد تــا ریشــه ایــن انحــراف ســوزانده 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــادل در گفت وگ ــداد ع ــی ح ــود. غامعل ش
ــی   ــای نجوم ــاره موضــوع حقوق ه ــان درب تســنیم در اصفه
ــوری اســامی  ــن مســئله در جمه و ریشــه شــکل گیری ای
ــه  ــان ک ــر زم ــوع از ه ــن موض ــش ای ــت: پیدای ــار داش  اظه

بــوده، فعــا بایــد بــرای حــل آن تــاش کــرد؛ دولــت بایــد 
بــا شــفافیت و قاطعیــت برخــورد کنــد تــا بــرای مــردم ایــن 
ســوال ایجــاد نشــود کــه چــرا در شــرایطی کــه تــا ایــن حــد 
از نظــر اقتصــادی و معیشــتی در فشــار هســتند، عــده ای به  

عنــوان مدیــران ســطح بــاال، حقوق هــای چنــد ده میلیونــی 
و چنــد صدمیلیونــی می گیرنــد؟ عضــو مجمــع تشــخیص 
ــی  و  ــای نجوم ــوع حقوق ه ــزود: موض ــام اف ــت نظ مصلح
ــه برخــی  ــی ب ــد صــد میلیون ــد ده و چن ــای چن پرداخت ه

مدیــران مســئله ای نیســت کــه بتوان بــه ســادگی از کنارش 
ــا ایــن توجیــه کــه تقصیــر چــه کســی اســت  گذشــت و ب

این مسئله حل نمی شود. 
 حــداد عــادل بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد شــجاعانه 
ــا ایــن موضــوع برخــورد کنــد، تصریــح کــرد:  و صادقانــه ب
بایــد بــه صــورت شــفاف، ریشــه پیدایــش چنیــن انحرافــی 

ســوزانده شــود.

 امــام جمعــه موقــت یــزد 
کیمیای وطن

حمید ایزدی

گفــت: مــردم اســتان از 
مســایل فرهنگــی، به ویــژه مشــکات 

حجاب و عفاف رنج می برند. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت 
ــا  ــی ب ــت  الله ــواد آی ــید ج ــام س  االس
اشــاره بــه مســایل و مشــکات فرهنگــی 
اســتان یــزد تصریــح کــرد: مــردم اســتان 
ــکات  ــژه مش ــی، به وی ــایل فرهنگ از مس
ــد و الزم  ــج می برن ــاف رن ــاب و عف حج
ــه  ــورد توج ــتر م ــوارد بیش ــن م ــت ای  اس

و آسیب شناسی قرار گیرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم یــزد 
ــتند  ــان هس ــا ایم ــن و ب ــی  متدی مردم
حــال  یــزد  در  رمضــان  مــاه   گفــت:  
و هــوای ویــژه ای داشــت و روزه داری 
ــوای  ــای شــدید، اوج ایمــان و تق در گرم
مــردم ایــن دیــار را بــه نمایــش گذاشــت.

امــام جمعــه موقــت یــزد افــزود:  مــردم 
ــه  ــان را در صحن ــور خودش ــواره حض هم
ادا  را  خــود  دیــن  و  کرده انــد  ثابــت 

در  مســئوالن  مســئولیت  و  کرده انــد 
ــن مردمــی  ســنگین تر اســت  ــال چنی قب
ــع  ــرای رف ــری ب ــای مؤثرت ــد گام ه و بای

ــود. ــته ش ــردم برداش ــکات م مش
مســایل  بــه  اشــاره  بــا   آیت اللهــی 
و مشــکات فرهنگی اســتان یــزد تصریح 
 کــرد: مــردم اســتان از مســایل فرهنگــی 
عفــاف  و  حجــاب  مشــکات  به ویــژه 
ــوارد  ــن م ــد و الزم اســت ای ــج می برن رن
بیشــتر مــورد توجــه و آسیب شناســی 

ــرد. ــرار گی ق
آیت اللهــی خواســتار رســیدگی جــدی 
معیشــتی مشــکات  بــه   مســئوالن 

ــژه در  اشــتغال و اقتصــادی مــردم، به وی
اســتان یــزد شــد.

موقــت  جمعــه  امــام   
کرمان
 زهرا کریمی

کرمــان گفــت: دشــمنان 
همــواره بــرای ضربــه زدن بــه اصــول 
کــه  کرده انــد  اســامی  برنامه ریــزی 
از مــوارد آن، موضــوع حجــاب  یکــی 

است.
وطــن حجــت  بــه گــزارش کیمیــای 
در  قاســمی زاده  محمــد  االســام 
کرمــان  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای 
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــزود: رهب اف
  فرموده انــد کــه ایــن کار غیرمنصفانــه 
 و ظالمانــه از بیــت المــال، هــم گنــاه 

و هم خیانت است.
وی گفــت: رهبــری تاکیــد کرده انــد ایــن 
ــن  ــه ای ــردد. کســانی ک ــد برگ ــا بای پول ه
کار را کرده انــد، بایــد محکــوم و از کار 

ــار شــوند. برکن
خطیــب جمعــه کرمــان افــزود: یکــی 
از سیاســت های بــزرگ دشــمن ایــن 
ــر اشــتباه و مشــکلی در  ــه از ه اســت ک
ــه  ــردم ب ــردن م ــن ک ــرای بدبی ــه ب جامع

ــد. ــتفاده کن ــام، اس نظ
وی همچنیــن بــا گرامیداشــت روز عفــاف 
و حجــاب گفــت: عفــت عمومــی  جامعــه 
بایــد حفــظ شــود و خداونــد متعــال 
حجــاب را مقدمــه عفــاف معرفــی کــرده 

اســت. 
حجــت االســام قاســمی زاده بیــان کــرد: 
بــرای ضربــه  همــواره  نیــز  دشــمنان 
زدن بــه اصــول اســامی  برنامه ریــزی 
کرده انــد کــه یکــی از مــوارد آن، موضــوع 

ــت. ــاب اس حج
وی عنــوان کــرد: دشــمنان می داننــد 
ــته  ــق داش ــه رون ــاب در جامع ــر حج اگ
ــه  ــر ضرب ــه کمت ــت در جامع ــد، عف باش

. می بینــد
امــام جمعــه موقــت کرمــان حجــاب را از 
ضروریــات دیــن برشــمرد و گفــت: نقش 
عفیــف  و  پاکدامــن  بانــوان محجبــه، 
جامعــه بایــد افزایــش یابــد و ایــن افــراد 
بایــد نقشــی منطقــی، مادرانــه، دلســوزانه 

و واقعــی داشــته باشــند.

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه شــرایط 
ــن  ــون ای ــام در آزم ــان ثبت ن ــرای متقاضی ــتخدامی  ب اس
ــز  ــه گایه آمی ــود، نام ــده ب ــام ش ــل اع ــه از قب وزارتخان
آن هــا بــه رییــس جمهــور را بامحــل دانســت. بــه 
در  فانــی  اصغــر  علــی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش 
گفت  وگــو بــا خبرنــگار خانــه ملــت بــا بیــان اینکــه 
 10 اســتخدام  درخواســت  پــرورش  و  آمــوزش  وزرات 
ــرده اســت  ــه ک ــت ارای ــه ســازمان مدیری ــرو را ب ــزار نی ه
اظهــار داشــت: در صــورت تاییــد ایــن تعــداد، حتمــا 
ــرد. ــم ک ــاز خواهی ــرو را آغ ــداد نی ــن تع ــذب ای ــد ج رون
ــز  ــه گایه آمی ــوص نام ــرورش درخص ــوزش و پ ــر آم وزی
آمــوزش  اســتخدامی  وزارت  آزمــون   پذیرفته شــدگان 
 و پــرورش بــه رییــس جمهــور و بیــان بعضــی انتقــادات
 بیــان کــرد: مــن هــم از طریــق ســایت، ایــن نامــه 
ــه  ــان روز ک ــا از »هم ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب ــدم. فان را دی
می خواســتیم ایــن آزمــون را برگــزار کنیــم، شــرایط 
شــرایط  طبــق  بــر  مــا  اعــام کرده ایــم«، گفــت:  را 
اعام شــده، عمــل کردیــم و همــه نیــز از آن اطــاع 
داشــتند. وی افــزود: ایــن افــراد، زمــان ثبت نــام بــه ایــن 
شــرایط توجهــی نمی کننــد و وقتــی مــا می خواهیــم 
ــد. ــی می کنن ــراز ناراحت ــم، اب ــرا کنی ــود را اج ــررات خ مق

امام جمعه موقت یزد:

مردم از مسایل فرهنگی رنج می برند
امام جمعه موقت کرمان:

دشمن همواره برای ضربه زدن به اسالم برنامه دارد
وزارت آموزش  و پرورش، تقاضای 
استخدام 10هزار نیرو را داده است

اصــل  کمیســیون  از  مجلــس  رییــس 
حقوق هــای  موضــوع  خواســت  نــود 
غیرمتعــارف را بررســی کــرده و بعــد از 
ــرح  ــا ط ــراه ب ــی را هم ــه، گزارش دو هفت
ایــن  از  جلوگیــری  بــرای  پیشــنهادی 

پدیــده ارایــه کنــد.
ــل  ــه نق ــن،  ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــس  ــی، ریی ــی الریجان ــت، عل ــه مل از خان
روز  اســامی  در  شــورای  مجلــس 
ــا حضــور در نشســت  ــر ب سه شــنبه 15 تی
کمیســیون اصــل نــود بــا بیــان اینکــه »بــا 
حضــور در جلســات کمیســیون اصــل نــود 
ــوه ورود  ــوص نح ــی درخص ــد چارچوب بای
ــه مســایل داشــته باشــیم، اظهــار کــرد:  ب
یکــی از مباحــث مهمــی  کــه بایــد در 
ــت  ــن کمیســیون در نظــر گرف تشــریح ای
زمــان اســت؛ چــرا کــه اعضــای غیردایــم 
بــه حضــور در کمیســیون های  مجبــور 
اصلــی هســتند و بایــد فکــری درخصوص 
زمــان برگــزاری جلســات کمیســیون اصــل 

ــود داشــته باشــیم. ن
قانونگــذاری کشــور  دســتگاه  رییــس 

در ادامــه بــا طــرح ایــن موضــوع کــه 
نحــوه کار کمیســیون اصــل نــود بایــد 
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــع باش ــا موّس ــق ی مضّی
در ورود بــه مســایل کان کشــور بایــد 
نــگاه موســع داشــته باشــیم و در مســایل 
ــی در  ــه  عبارت ــق؛ ب ــی مضی کوچــک نگاه
 زمــان رســیدگی بــه پرونده هــای جــز

ــد  ــف تکــرار شــد، بای ــه تخل ــی ک در صورت
ــی  ــف را بررس ــرار تخل ــد تک ــت و رون عل
کنیــم؛ نــه اینکــه اصــل پرونــده را در 

دســتور کار قــرار دهیــم.
در  کار  مبنــای  اینکــه  تذکــر  بــا  وی 
بایــد طــرز کار در مســایل  کمیســیون 
کان کشــور باشــد، گفــت: اگــر بتوانیــم دو 
ــر  ــا آن درگی ــور ب ــه کش ــئله کان را ک مس
اســت حــل کنیــم، همــه می پذیرنــد 
ــام داده  ــود کاری انج ــل ن ــیون اص کمیس
اســت؛ در غیــر ایــن صــورت پرونده هــای 

جزیــی نتیجــه ای نخواهــد داشــت.
الریجانــی تاکیــد کــرد: دربــاره حقوق هــای 
اصــل  اســت کمیســیون  الزم  نجومــی  
90 ورود کنــد؛ البتــه مرکــز پژوهش هــا 
بــا  پیشــنهادهایی داده، امــا اصــل کار 
ــود اســت؛ الزم اســت  کمیســیون اصــل ن
ســازمان  و  محاســبات  دیــوان  از  ک 
ــا در جلســه  ــم ت ــوت کنی بازرســی کل دع
مســایل  و  باشــند  داشــته   حضــور 
ــم؛  ــری کنی ــتمر پیگی ــورت مس ــه  ص را ب
به طــوری کــه بعــد از دو هفتــه گزارشــی از 
کمیســیون اصــل نــود و طــرح پیشــنهادی 
ــای  ــوع حقوق ه ــری از موض ــرای جلوگی ب

نجومــی  ارایــه شــود.

 فرصت 2 هفته ای به کمیسیون اصل۹0 برای بررسی حقوق های نجومی

نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و امــام جمعــه شــهرکرد 
ــک  ــن ی ــت و ای ــه اس ــور در منطق ــن کش ــران امن تری ــرد: ای ــد ک تاکی

ــرای کشــور اســت. ســرمایه ب
ــای  ــام در خطبه ه ــی نکون ــام محمدعل ــت االس ــا، حج ــزارش ایرن ــه گ ب
ایــن هفتــه نمــاز جمعــه شــهرکرد افــزود: گروه هــای تروریســتی، منطقــه 
را ناامــن کرده انــد و ایــن بــرای کشــورهای اســامی  یــک تهدیــد اســت.

ــدات و فعالیت هــای گســترده گــروه  ــن تهدی ــا وجــود ای ــه وی ب ــه گفت ب
ــوری  ــی و نظامــی  جمه ــه، نیروهــای امنیت تروریســتی داعــش در منطق
اســامی  ایــران در برابــر تحــرکات تروریســت ها هوشــیار هســتند و اجــازه 

ــد. ــران نمی دهن ــه خــاک ای ورود هیــچ تروریســتی را ب
ــاف  ــت: عف ــرد و گف ــاره ک ــاب اش ــاف و حج ــاه روز عف ــه 21 تیرم   وی ب
و حجــاب بــرای زنــان و دختــران یــک ســرمایه اســت کــه قــرآن بــه آن 

نیــز اشــاره کــرده اســت.
 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهرکرد یــادآور 
ــد  ــگاه می کنن ــزار ن ــک اب ــوان ی ــه عن ــه زن ب ــی ب ــورهای غرب ــد: کش  ش
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــت می دانن ــرای زن کرام ــی را ب ــی و بی عفت و بی حجاب
عفــاف و حجــاب بــرای زنــان ماننــد یــک حصــار در برابــر نامحــرم اســت.
ــردم  ــی م ــاب، راهپیمای ــاف و حج ــا روز عف ــان ب ــه وی همزم ــه گفت ب
ــزار ــهرکرد برگ ــاب در ش ــت از حج ــران در حمای ــان و دخت ــن و زن  موم

 می شود.
ــوان و روز  ــودک و نوج ــات ک ــی ادبی ــهرکرد روز جهان ــه ش ــام جمع  ام

ــت. ــی  داش ــز گرام ــی را نی ــن اجتماع ــتی و تامی بهزیس

امام جمعه شهرکرد:
ایران، امن ترین کشور منطقه است

 امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: امــروز ســیل دالرهــای وهابیــت 
کیمیای وطن

  وحیده اسالمی
 بــه ســمت داعــش و هواپیماهایــی کــه مــردم مظلــوم یمــن 

را بمباران می کنند و در مسیر مبارزه با اسام هزینه می شوند، سرازیر است.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت  االســام ســید مجتبــی میردامــادی ظهــر دیــروز  ب
در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان اظهــار کــرد: مشــکات امــروز مــا بــه 
ــر اســاس وعــده الهــی  ــه خــدا حــل می شــود؛ ایــن ب وســیله ایمــان، تقــوا و توجــه ب

در قــرآن اســت.
وی افــزود: متاســفانه برخــی بــا سوءاســتفاده از شــعارهای آزادی در حــال بــه حاشــیه 
رانــدن فریضــه بــزرگ حجــاب هســتند و بی حجابــی و بدحجابــی در جامعــه در حــال 

شــیوع اســت.
 امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا تقبیــح ناهنجاری هــای اجتماعــی نظیــر دزدی 
و رشــوه خواری بیــان کــرد: حضــور بــا اوضــاع نامناســب در جامعــه نیــز نوعــی خیانــت 
ــد  ــه می زنن ــه لطم ــی جامع ــامت روان ــه  س ــراد ب ــن اف ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــی اس  اجتماع

و باید با آن ها مانند سایر خطاکاران مقابله شود.
امــام جمعــه موقــت اصفهــان افــزود: مقولــه حجــاب، تنهــا مربــوط بــه بانــوان نیســت 
ــط خــود  ــاف را در رواب ــز حــدود عف ــد شــده کــه الزم اســت مــردان نی ــرآن تاکی و در ق

رعایــت کننــد.
میردامــادی بــا اشــاره بــه برنامه هــای آمریــکا بــرای دشــمنی بــا ایــران گفــت: گاهــی بــا 
کودتــا، زمانــی بــا گزینه هــای روی میــز، گاهــی بــا تحریــم و در بعضــی مواقــع بــا تهدیــد 

نظامــی  تــاش داشــتند کــه بــا ملــت و کشــور ایــران دشــمنی کننــد.
وی افــزود: طبــق وعــده الهــی مــا پیــروز ایــن جــدال خواهیــم بــود و آمریــکا را زیــر پــا 

می گذاریــم، بــه شــرط اینکــه مؤمــن باشــیم.

امام جمعه موقت اصفهان:
ما آمریکا را زیر پا می گذاریم

وزارت امور خارجه: 
حمالت تروریستی به اماکن مقدس دینی و مذهبی، شرم آور است

حدادعادل: 
در موضوع حقوق های نجومی،  دولت باید شجاعانه برخورد کند

حتما بخوانید!
وزارت آموزش و پرورش تقاضای ... شنبه 19 تیرماه  21395
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 اجرای موفقیت آمیز 
پروژه نوسازی خط برش فوالد مبارکه

رضــا دراهکــی، کارشــناس کنتــرل فرآینــد نــت 
ــروژه  ــز پ ــرای موفقیت آمی ــام اج ــا اع ــرد ب نوردس
تعویــض و نوســازی سیســتم کنتــرل در خــط بــرش 
ســبک نــورد ســرد گفــت: سیســتم کنتــرل قدیمــی 
ــتینگهاوس«  ــی »وس ــای قدیم ــر plc ه ــی ب مبتن
متعلــق بــه چنــد دهــه پیــش بــود کــه در مجمــوع 
ــن  ــرد؛ ضم ــرل می ک ــی را کنت 1400 ورودی خروج
اینکــه نبــود HMI در خــط، مشــکات زیــادی را بــه 
ــرایط  ــن از ش ــی و آنای ــات کاف ــدم اطاع ــل ع دلی
تجهیــزات در خــط بــه وجــود مــی آورد کــه ایــن امــر 
ــزود:  ــرد. وی اف ــروری ک ــروژه را ض ــن پ ــرای ای اج
ــه  ــتم ب ــن سیس ــل ای ــت تبدی ــور جه ــن منظ بدی
مربوطــه  طراحی هــای  زیمنــس  سیســتم های 
 Remot/i/o ــتفاده از ــا اس ــاس plcs7 و ب ــر اس ب
 CPU ــا ــاط ب ــع آوری ســیگنال ها و ارتب ــت جم جه
در نظــر گرفتــه شــد؛ ضمــن اینکــه اســتفاده از 
زیمنــس  شــرکت   414-S7 مــدل   PLC  یــک 
 HMI ــدد ــی شــامل 4 ع ــر صنعت ــدد کامپیوت  و 5 ع
و یــک عــدد ES بــرای خــط نیــز پیش بینــی شــد. 
ــادآور  ــرد ی ــت نوردس ــد ن ــرل فرآین ــناس کنت کارش
 STEP7 نرم افزارهــای  از  طــرح  ایــن  در   شــد: 
و WinCC ویرایــش جدیــد زیمنس اســتفاده شــد؛ 
همچنیــن در ایــن ســاختار بــرای سیســتم کنتــرل از 
یــک شــبکه اترنــت صنعتــی مســتقل بــرای ارتبــاط 
PLC بــا HMI اســتفاده شــده اســت و نکتــه جالــب 
ــردن از  ــتفاده نک ــرح اس ــن ط ــام ای ــه در انج توج
ــت  ــط اس ــوی واس ــا تابل ــالینگ« ی ــوی »مارش تابل
ــی های  ــل کش ــا و کاب ــذف تابلوه ــه آن ح ــه نتیج ک
اضافــی در اتــاق بــرق اســت. جمشــید ذوالفقاربیک 
کارشــناس بــرق و اتوماســیون خطــوط نهایــی نیــز 
ــروژه  ــن پ ــام ای ــده انج ــای عم ــه مزای ــه ب  در ادام
ــرد  ــاره ک ــد اش ــرل جدی ــتم کنت ــی سیس و جایگزین
ــرل  ــت کنت ــوژی روز جه ــتفاده از تکنول ــت: اس و گف
ــت اســتانداردهای  ــا رعای ــگ سیســتم ب و مانیتورین
جدیــد، یکسان ســازی سیســتم کنتــرل بــر اســاس 
ــکان  ــاد ام ــس«، ایج ــیماتیک زیمن ــوژی »س تکنول
ــرل  ــتم های کنت ــا سیس ــاده ب ــبکه ای س ــاط ش ارتب
ــا  ــگ ب ــع مانیتورین ــتم جام ــاد سیس ــد، ایج جدی
آالرم مدیریــت  گزارش گیــری،  انــواع   قابلیــت 

امــکان  و  تنظیمــات  نقطــه  و  پارامترهــا  تغییــر 
ــن  ــا در کمتری ــخیص خط ــریع و تش ــی س عیب یاب
زمــان ممکــن و آدرس دهــی دقیــق محــل خطــا از 
جملــه ایــن مزایــا بــه شــمار می آیــد. وی در پایــان 
ــش دار ــوالت پوش ــرد و محص ــورد س ــت ن  از مدیری
 رییــس خطــوط نهایــی و دفتــر فنــی تعمیــرات

سرپرســت و کارکنــان تعمیــرات واحــد و همچنیــن 
از مدیریــت اجــرای پروژه هــای نوردســرد و شــرکت 
فــوالد تکنیــک کــه در بــه ثمــر رســیدن ایــن طــرح 
 نهایــت همــکاری و حمایــت را داشــتند، تشــکر 

و قدردانی کرد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری 
کاهش می یابد

ــاری از  ــال و بختی ــی چهارمح ــر کل هواشناس مدی
ــر داد.  ــتان خب ــن اس ــوا در ای ــت ه ــش کیفی کاه
ــوا  ــت ه ــه کیفی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــره ب ــرداد قط مه
ــد  ــدا می کن ــش پی ــاری کاه ــال و بختی در چهارمح
اســتان  در  شــدید  بــاد  وزش  داشــت:  اظهــار 
ــت  ــده اس ــی ش ــاری پیش بین ــال و بختی چهارمح
ــای  ــدن کانون ه ــال ش ــب فع ــر موج ــن ام ــه ای ک
گــرد و غبــار محلــی می شــود. وی افــزود: فعالیــت 
ــن  ــب پایی ــی، موج ــار محل ــرد و غب ــای گ کانون ه

آمــدن کیفیــت هــوا در ایــن اســتان می شــود.
ــان کــرد: نقشــه های پیشــیابی هواشناســی   وی بی
ــو از  ــی ج ــراز میان ــف ت ــواج ضعی ــور ام ــر عب بیانگ
ــن  ــت. در ای ــده اس ــی 3 روز آین ــه ط ــطح منطق س
ــری در  ــی اب ــا کم ــاف ت ــتان ص ــمان اس ــدت آس م
ــرای  ــی و ب ــار محل ــا غب ــراه ب ــق هم ــی مناط برخ
ســاعات بعدازظهــر، وزش بــاد نســبتًا شــدید و گــرد 

پیش بینــی می شــود. و خــاک 

7 سالن به سالن های سینمای 
اصفهان افزوده می شود

فرهنــگ  کل  اداره  ســینمایی  هنــری   معــاون 
و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان از اضافــه شــدن 
اصفهــان  ســینمای  ســالن های  بــه  ســالن   7
معــاون   - آقاییــان زاده  حســینعلی  داد.  خبــر 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  هنری ســینمایی 
ــعی  ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــامی اس اس
ــوازن در شــهر  ــه طــور مت ــه ســینماها ب ــم ک می کنی
ــه  ــم ک ــد را می دهی ــن نوی ــت: ای ــود، گف ــش ش پخ
در آینــده نزدیــک در سیتی ســنتر )قلــب شــهر( 
ســالن های ســینما افتتــاح شــود و 7 ســالن دیگــر 
نیــز بــه ســالن های ســینمای اصفهــان اضافــه 
شــود. وی افــزود: از طــرف دیگــر در بهارســتان 
ــه  ــالن ب ــا 2 س ــینما ب ــک س ــت ی ــرار اس ــم ق ه
ــدازی ســینمای مجتمــع  ــرداری برســد و راه ان بهره ب
فرهنگــی و هنــری اســتاد فرشــچیان هــم در دســت 
ــینمایی اداره  ــاون هنری س ــت. مع ــرداری اس بهره ب
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه شهرســتان هایی کــه فاقــد ســالن ســینما 
 هســتند، خاطرنشــان کــرد: در گلپایــگان، نطنــز 
ــت  ــینما در دس ــالن های س ــداث س ــان، اح و دهاق
برنامه ریــزی اســت کــه امیدواریــم پــس از تامیــن 
ــن 3 شــهر  ــا آخــر ســال، ســینمای ای ــزات ت تجهی
راه انــدازی شــود. در مجمــوع 20 ســالن ســینما 
در اســتان داریــم کــه امیدواریــم بــا راه انــدازی 
ــری در  ــت مطلوب ت ــه وضعی ــد ب ــالن های جدی س

اکــران فیلم هــا برســیم.

اخبار کوتاه

  بــر اســاس گــزارش انجمــن جهانــی خودروســازان
سرویس اقتصاد
 بردیا عباس زاده 

ایــران بــا هفــت پلــه ســقوط بــه رده بیســتم 
تولیدکننــدگان خــودرو رســیده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــران در 
ســال 2010 در رده ســیزدهم جهــان قــرار داشــت. طبــق گــزارش انجمــن 
ــه  ــران در حــدود 10 درصــد کاهــش یافت ــد ای ــی خودروســازان، تولی  جهان
و بــه 980 هــزار دســتگاه در ســال رســیده اســت؛ در حالــی کــه ایــران تــا 
ســال 90 خــود را بــه آرامــی بــه 10 کشــور برتــر تولیدکننــده خــودرو از نظــر 
 تیــراژ نزدیــک کــرده بــود، طــی چنــد ســال اخیــر بــا کاهــش رشــد تولیــد

چندین پله سقوط را در رده بندی جهانی تجربه کرده است.
چین در صدر

آمــار انجمــن جهانــی خودروســازان از میــزان تولید خــودرو در کشــورهای 
مختلــف جهــان طــی ســال 2010 میــادی، حاکــی از آن اســت کــه ایــران 
بــا تولیــد یــک میلیــون و 500 هــزار خــودرو، رتبــه 13 را بیــن کشــورهای 
خودروســاز دنیــا داشــت. در ســال 2014 رتبــه ایــران بــه جایــگاه 17 بــا 
میــزان تولیــد یــک میلیــون و 90 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال کاهــش 
پیــدا کــرده بــود. در ســال 2015 هــم جایــگاه ایــران بــا تولیــد 980 هــزار 
ــی  ــن جهان ــزارش انجم ــاس گ ــر اس ــود. ب ــتم ب ــکان بیس ــودرو، م خ
ــون و 500 هــزار  ــد 24 میلی ــا تولی خودروســازان در ســال 2015، چیــن ب
ــودرو  ــزار خ ــون 100 ه ــد 12 میلی ــا تولی ــکا ب ــام اول آمری ــودرو در مق خ
در مقــام دوم و ژاپــن بــا تولیــد 9 میلیــون 278 هــزار خــودرو در مقــام 

ســوم اســت.
فناوری 20 سال پیش

بــا ایــن رونــد، موضوعــی کــه اکنــون واقعــی و ملمــوس بــه  نظــر می رســد 
آن اســت کــه ایــران بــا تولیــد ســاالنه 980 دســتگاه خــودرو- کــه فنــاوری 
بیــش از 80 درصــد آن نیــز حداقــل بــه 20 ســال قبــل بازمی گــردد 
بیســتمین کشــور تولیدکننــده خــودرو در جهــان اســت؛ ولــی اگــر تولیــد 
خودروهــای بــه روز در کشــورمان را حســاب کنیــم ایــران بــا تولیــد حــدود 

ــدرت  ــش نصــف ق ــای مدرن ــد خودروه ــدرت تولی ــزار دســتگاه، ق 200 ه
ــا ســاخته  ــه ب ــدی ک ــار تولی ــوان اســت. آم ــد در کشــور کوچــک تای تولی
شــدن خودروهــای بی کیفیــت و تاریخ گذشــته و در یــک بــازار انحصــاری 
بــه دســت آمــده، شــاید بــرای برخــی مدیــران عامــل خوبــی برای ســرگرم 
کــردن افــکار عمومــی باشــد، ولــی واقعیــت ایــن اســت تکنولــوژی تولیــد 
تنهــا بــه کمیــت تولیــد بازنمی گــردد؛ چــرا کــه کشــورهای پیشــرویی مانند 
ــون دســتگاه و انگلســتان  ــراری حــدود یــک میلی ــات و ف ــا فی ــا ب ایتالی

بــا لنــدرور، جگــوار، مینــی ماینــر و واکســهال یــک میلیــون و 700 هــزار 
ــد. ــد می کنن خــودرو در ســال تولی

فروش 2.5 میلیون خودرو؟
طبــق برنامه ریزی هایــی کــه توســط ســازمان گســترش و نوســازی 
ــا  ــران ب ــت، ای ــده اس ــام ش ــش انج ــال پی ــد س ــران از چن ــع ای صنای
بازاریابــی در خاورمیانــه، شــمال آفریقــا، آســیای میانــه و شــرق اروپــا در 
خوشــبینانه ترین حالــت می توانــد 2 میلیــون و 500 هــزار خــودرو تولیــد 

ــا  ــه اوال ب ــت ک ــن اس ــرایطی ممک ــز در ش ــدف نی ــن ه ــق ای ــد. تحق کن
شــکوفا شــدن اقتصــاد و خــروج مناســب خودروهــای فرســوده تقاضــای 
ــران در فضــای آرام  ــد و در ادامــه همــکاری ای ــی کاهــش نیاب ــازار داخل ب
ــزرگ خودروســازی، جهــت تولیــد مشــترک  ــا شــرکت های ب سیاســی ب
افزایــش یابــد. خودروســازان بــرای افزایــش تولیــدات خــود بایــد بــه فکر 
یافتــن بازارهــای جدیــد باشــند و بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی نیــاز 
بــه کیفیــت و فنــاوری مناســب دارنــد. حــال آنکــه اصلی تریــن محصــول 
بــازار خــودروی ایــران کــه پرایــد اســت بــا فنــاوری 20 ســال قبــل، تــوان 
رقابــت بــا محصــوالت هــم کاس خــود را کــه توســط تولیدکننــدگان بزرگ 
ــا  ــن خــودرو ب ــه محصــوالت مشــابه ای ــدارد؛ چــرا ک عرضــه می شــود، ن
فنــاوری روز، 50 درصــد مصــرف ســوخت کمتــر و کیفیــت بیشــتری دارنــد 
ــب بیشــتر در بازارهــای  ــه مرات ــا امنیــت ب ــد ب ــی مشــابه پرای ــا قیمت و ب
ــودروی  ــه خ ــمند ک ــه س ــوان نمون ــا به عن ــوند ی ــه می ش ــی عرض جهان
ــت  ــود، وضعی ــوب می ش ــادرات محس ــرای ص ــودرو ب ــران خ ــی ای اصل

ــا محصــوالت هــم کاس خــود در جهــان دارد. مشــابه پرایــد را ب
زنگ خطر

در اینکــه صنعــت خــودروی کشــورمان در مقایســه بــا شــرکت های بــزرگ 
خودروســاز جهانــی هیــچ حرفــی بــرای گفتــن نــدارد، بحثــی نیســت؛ چرا 
کــه حتــی در قیــاس بــا خودروســازان شــرقی ماننــد کــره و چیــن نیــز 
ــد  ــوع تولی ــش تن ــال افزای ــر روز در ح ــن کشــورها ه ــه ای در شــرایطی ک
 و ارتقــای فنــاوری و کیفیــت هســتند، آمارهــای ســازمان گســترش 
و نوســازی صنایــع ایــران، نشــان از ایرادهــای فنــی بســیار در خودروهــای 
ــور ملــی ــه غیــر از موت ــاوری هــم ب ــی دارد. همچنیــن در بخــش فن  ایران
ســمند، تنــدر 90 و خــودروی بومــی ســایپا کــه همگــی طرح هــای 
ســال های 80 تــا 84 هســتند، در 10 ســال اخیــر هیــچ طــرح جدیــدی در 
صنعــت خــودروی ایــران شــکل نگرفتــه اســت. همــه اینهــا گواهــی اســت 
بــر اینکــه زنــگ خطــر بــرای خودروســازان کشــور بــه صــدا در آمده اســت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

سقوط معنادار خودروسازی ایران
زنگ خطر برای خودروسازان ایرانی به صدا درآمد

ــث  ــرانجام باع ــا س ــش اجاره به ــرای افزای ــکان ب ــل مال تمای
شــد تــا رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک کشــور از موضــع 
قبلــی خــود مبنــی بــر افزایــش نیافتــن اجــاره کوتــاه بیایــد. 
کاهــش نــرخ ســود بانکــی بــه 15 درصــد کــه طــی هفته هــای 

ــی  ــه اقدام ــم اینک ــد، علی رغ ــام ش ــر انج اخی
ــود  ــد اقتصــاد ب ــای مول ــرای بخش ه خــوب ب
بــا فصــل نقــل و انتقــاالت مســتاجران همــراه 
ــر  ــاره ب ــش اج ــی در بخ ــرات منف ــه اث ــد ک ش
جــای گذاشــت؛ تــا جایــی کــه برخــی موجــران 
کرایه هــا را تــا 40 درصــد هــم افزایــش دادنــد. 
ایــن مســئله را رییــس اتحادیــه مشــاوران 
امــاک هــم در یــک برنامــه تلویزیونــی تاییــد 

کــرد و در عیــن حــال گفــت: اجاره بهــا نبایــد بیــش از 10 
ــه  ــت گفت ــه 11 اردیبهش ــی البت ــد. عقبای ــش یاب ــد افزای درص
ــد«؛ امــا شــاید او  ــود کــه »امســال اجــاره افزایــش نمی یاب ب
پیش بینــی نمی کــرد کــه چنــد روز بعــد، برخــی مالــکان بــرای 
جبــران خســارت کاهــش ســود بانکــی بــه جیــب مســتاجران 
طمــع کننــد. عقبایــی اظهــار کــرد: مــا بایــد حقــوق مســتاجران 

و مالــکان را بــا هــم لحــاظ کنیــم تــا حــق کســی ضایع نشــود؛ 
ــت مســکن اســت.  ــا قیم ــن شــاخص اجاره به ــا اصلی تری ام
قیمــت مســکن در ســال 1395 حتــی نســبت بــه ســال 1392 
ــد؛  ــدا کن ــش پی ــا افزای ــد اجاره به ــذا نبای ــش نداشــته؛ ل افزای
ــی در  ــرد افزایش ــران رویک ــی موج ــی بعض ول
 پیــش می گیرنــد و حتــی فایل هــای خــود 

را گاه تا 40 درصد افزایش می دهند. 
حســام عقبایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا مشــاوران امــاک بــه دلیــل حق کمیســیون 
ــر  ــا خی ــتند ی ــا هس ــش اجاره به ــل افزای عام
اظهــار کــرد: خیــر، این گونــه نیســت. اول اینکــه 
 مســتاجران دارای بینــش و شــعور هســتند 
ــد. دوم اینکــه مشــاوران امــاک  ــق می دهن ــا را تطبی و نرخ ه
ــد؛  ــان بگوین ــه متعام ــت روز را ب ــق قیم ــات دقی ــد اطاع بای
همچنیــن اگــر در ایــن حــوزه گزارشــی بــه مــا داده شــود کــه 
ــا  ــا ت ــد، مطمئن ــن می زنن ــی دام ــه گران ــاک ب ــاوران ام مش
ــورد  ــا برخ ــا آن ه ــازه داده ب ــا اج ــه م ــذار ب ــه قانونگ ــی ک جای

ــم کــرد. خواهی

کاهش سود بانکی و افزایش اجاره بها

چشم طمع صاحبخانه ها به جیب مستاجران
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلــس شــورای 
ــران آب  ــا بح ــا ب ــور م ــه کش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی ب اس
مواجــه اســت و بایــد منابــع آبــی حفــظ و مدیریــت شــود، 
ــت از  ــب اضافه برداش ــر مکع ــارد مت ــاالنه 6 میلی ــت: س گف

ــی در کشــور صــورت  ســفره های آب زیرزمین
بــه  انارکــی  محمــدی  احمــد  می گیــرد. 
ــرد  ــاره ک ــور اش ــی آب در کش ــاع بحران  اوض
و ادامــه داد: در کشــور بــه طــور میانگیــن 
ــارش  ــب ب ــر مکع ــارد مت ــاالنه، 364 میلی س
حــدود 247  میــزان  ایــن  از  داریــم کــه 
صــورت  تبخیــر  مکعــب  متــر  میلیــارد 
ــز  ــب نی ــر مکع ــارد مت ــرد و 117 میلی می گی

ــی  ــه آب ــن اینک ــم؛ ضم ــاری را داری ــای ج روان آب و آب ه
کــه از کشــورهای همســایه داریــم، 6 میلیــارد متــر مکعــب 

ــت.  اس
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلــس شــورای 
ــران آب  ــا بح ــا ب ــور م ــه کش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــامی ب اس

مواجــه اســت و بایــد منابــع آبــی حفــظ و مدیریــت شــود، 
ــت از  ــب اضافه برداش ــر مکع ــارد مت ــاالنه 6 میلی ــت: س گف
ســفره های آب زیرزمینــی در کشــور صــورت می گیــرد. 
محمــدی انارکــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه 6 میلیــارد متر 
مکعــب نیــز تبخیــر غیــر از بارندگــی داریــم، 
یــادآور شــد: کل مصــارف مــا 96 میلیــارد متر 

مکعــب در کشــور اســت. 
در  انــار  و  رفســنجان  مــردم  نماینــده 
ــر اســاس اســتاندارد  مجلــس اظهــار کــرد: ب
ــه  ــبت ب ــارف نس ــر مص ــی، حداکث ــع آب  مناب
منابــع موجــود در جهــان، 40 درصــد اســت و 
ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور مــا ایــن 

میــزان بــه 78 درصــد رســیده اســت. 
 وی بــا اشــاره بــه لــزوم ســرمایه گذاری در شهرســتان

اضافــه کــرد: بایــد اعتمــاد ســرمایه گذاران را در منطقــه 
جلــب کنیــم تــا شهرســتان بــه ســمت صنعتــی شــدن بــرود 

ــویم. ــد ش ــی بهره من ــتی کوچک ــع پایین دس و از صنای

معــاون ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از کاهش 7 درصــدی قاچاق 
کاالهــای ممنوعــه در ســال گذشــته نســبت بــه ســال قبــل از آن و همچنیــن 
احتمــال کاهــش تعرفــه واردات موبایــل خبــر داد. علیرضــا گلســتانی زاده اظهــار 
کــرد: قاچــاق کاالهــای ممنوعــه شــامل دو بخــش اساســی، یعنــی مشــروبات 
الکلــی و تجهیــزات دریافــت ماهــواره می شــود کــه مشــروبات الکلــی عمدتــا از 
طریــق جاســازی و کامیون هــای ترانزیتــی قاچــاق می شــود و حجــم بیشــتر 
ــت. از  ــی اس ــای جنوب ــم از مرزه ــری ه ــش کمت ــی و بخ ــای غرب آن از مرزه
ایــن جهــت تمرکــز مســئوالن مرزبانــی عمدتــا بــه کنتــرل ورود قاچــاق از ایــن 
مرزهــا رفتــه اســت. وی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش دربــاره قاچــاق 
ــل در داخــل، تولیــدی  ــه موبای ــل توضیــح داد: در بعضــی کاالهــا از جمل موبای
ــد انجــام می شــود کــه  نداریــم و فقــط تولیــد بســیار محــدود در منطقــه ارون
حــدود 60 هــزار قطعــه اســت کــه البتــه آن هــم ســاخت داخــل نیســت؛ بلکــه 
ــی  ــود؛ یعن ــرهم بندی می ش ــل س ــود و در داخ ــل آورده می ش ــات موبای قطع
ــی اســت  ــن در حال ــدارد؛ ای ــل وجــود ن ــه موبای ــی در زمین ــد داخل ــا تولی عم
کــه مصــرف داخــل ســاالنه 14 میلیــون قطعــه اســت. گلســتانی زاده افــزود:  
ــه  ــا را ب ــد تعرفه ه ــم، نبای ــد داخــل نداری ــت تولی ــه مزی ــی ک ــن در جای بنابرای
گونــه ای لحــاظ کنیــم کــه اســمش را حمایــت از تولیــد بگذاریــم؛ لــذا بــه دنبــال 
ایــن موضــوع هســتیم کــه تعرفــه واردات موبایــل کاهــش یابــد و ایــن تعرفــه 

از 7 بــه 5 درصــد برســد. 

علــی اصانــی، عضــو کانــون شــورای اســامی کار گفــت: افزایــش نیافتــن 
حقــوق و دســتمزدها در طــول دوران هشــت ســال جنــگ تحمیلــی 
موجــب شــده کــه امــروز نــرخ تــورم بــا ســبد معیشــت خانوارهــا 
ــدواری  ــراز امی ــی اب ــی اصان ــد. عل ــته باش ــازگاری نداش ــی و س همخوان
ــرخ ســود تســهیات در حــد یــک شــعار و بخشــنامه  کــرد کــه کاهــش ن
ــزار  ــغ 16 ه ــه داد: مبل ــود. وی ادام ــرا ش ــی اج ــای واقع ــه معن ــد و ب نمان
ــزی  ــک مرک ــی بان ــا همراه ــت ب ــرار اس ــه ق ــاری ک ــان اعتب ــارد توم  میلی
و شــبکه بانکــی بــه واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط اختصــاص داده 
شــود، گام بســیار خوبــی اســت کــه دولــت یازدهــم در جهــت حمایــت از 
تولیــد و اشــتغال برداشــته اســت. اصانــی تصریــح کــرد: اگرچــه تزریــق 
ــای  ــکل بنگاه ه ــدودی مش ــا ح ــد ت ــم می توان ــود ک ــرخ س ــا ن ــن وام ب ای
تولیــدی را حــل کنــد، امــا در حــال حاضــر مشــکل اصلــی مــردم، قــدرت 
خریــد و مشــکل کارخانه هــا دپــو شــدن کاالهای شــان اســت. ایــن مقــام 
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــرد پول ــنهاد ک ــال پیش ــن ح ــری در عی ــئول کارگ مس
ــا  ــوض ی ــب وام باع ــرد در قال ــرار گی ــا ق ــا و کارخانه ه ــار بنگاه ه در اختی
افزایــش یارانــه بــه مــردم داده شــود تــا قــدرت خریدشــان افزایــش یابــد. 
وی گفــت: وقتــی تحریــم هســتیم، نمی توانیــم کاال صــادر کنیــم؛ درنتیجــه 
بایــد تولیــد را بــه مصــرف داخــل برســانیم؛ امــا مــردم تــوان خریــد ندارنــد 
ــود.  ــار می ش ــا انب ــا و کارگاه ه ــا در کارخانه ه ــاس و کااله ــه اجن و در نتیج

بــر اســاس اطاعــات گمــرک ایــران در خردادمــاه امســال 56 هــزار تــن هندوانــه 
ــف صــادر  ــه کشــورهای مختل ــان ب ــون توم ــارد و 806 میلی ــه ارزش 125 میلی ب
شــده اســت. بــر اســاس اطاعــات گمــرک ایــران، در ســه مــاه نخســت ســال 
جــاری، 246 هــزار تــن هندوانــه بــه ارزش 41 میلیــون و 496 دالر یــا 125 میلیارد 
و 806 میلیــون تومــان بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده اســت. وزن صــادرات 
هندوانــه ایــران فقــط در خردادمــاه معــادل 56 هــزار تــن بــوده اســت. مقاصــد 
عمــده هندوانــه ایرانــی در ایــن مــدت بــه ایــن شــرح اســت: عــراق معــادل 157 
هــزار تــن بــه ارزش 80 میلیــارد و 62 میلیــون تومــان - امــارات متحــده عربــی 
معــادل 53 هــزار تــن بــه ارزش 28 میلیــارد و 260 میلیــون تومــان- ترکیــه 23 
هــزار تــن بــه ارزش 11 میلیــارد و 224 میلیــون تومــان - کویــت 3.6 هــزار تــن 
ــه ارزش  ــن ب ــزار ت ــتان 2 ه ــون- افغانس ــارد و 431 میلی ــک میلی ــه ارزش ی ب
یــک میلیــارد و 318 میلیــون تومــان. همچنیــن اطاعــات گمــرک ایــران نشــان 
ــی  ــه صادرات ــز وزن هندوان می دهــد کــه در ســه مــاه نخســت ســال گذشــته نی
ــارد  ــه ارزش 160 میلی ــن ب ــزار ت ــادل 248 ه ــف مع ــه کشــورهای مخال ــران ب ای
تومــان بــوده اســت. حجــم صــادرات هندوانــه ایرانــی در ســه مــاه نخســت ســال 
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در حالــی تغییــر چشــمگیری 
نکــرده اســت کــه طــی یــک ســال گذشــته بســیاری از کارشناســان حــوزه محیط 
زیســت و همچنیــن مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی نســبت بــه ادامــه رونــد 

ــد. صــادرات آب مجــازی در شــرایط کم آبــی هشــدار داده ان

احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل

ی ع چهارمحال و بختیار آغاز برداشت کلزا از مزار
ــه دارد.  ــاه ادام ــط مردادم ــا اواس ــت ت ــن برداش ــد. ای ــاز ش ی آغ ــار ــال و بختی ــتان چهارمح ی اس ز ــاور ــی کش ــزا از اراض ــت کل برداش

ی ایــن اســتان برداشــت شــود. ز وغنــی کلــزا از اراضــی کشــاور امســال پیش بینــی می شــود 200 تــن دانــه ر

در قاب تصویر

صادرات آب مجازی به 246 هزار تن رسیدقدرت خرید مردم کم شده است

کوتاه از اقتصاد
 مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان 

عنوان کرد:
 گازرسانی مستمر و بی وقفه 

به نیروگاه های برق استان اصفهان
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
ــتان  ــای اس ــه نیروگاه ه ــه ب ــانی بی وقف ــه گازرس ب
اظهــار داشــت: اســتفاده از ایــن ســوخت پــاک 
نعمــت و فرصتــی ارزشــمند برای اســتان اســت؛ چرا 
کــه ایــن ســوخت تاثیــر بســزایی در تولیــد انــرژی 
ــر در کاهــش آلودگــی هــوا دارد.  ــرق و از آن مهم ت ب
ســید مصطفــی علــوی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه 
بــه مصــرف ســاالنه بیــش از 7 میلیــارد متــر مکعــب 
گاز در نیروگاه هــای اســتان در نیــروگاه 1200 مگاواتی 
شــهید محمــد منتظــری کــه بــه عنــوان بزرگ تریــن 
نیــروگاه اســتان بــه شــمار مــی رود، روزانــه حــدود 8 
ــود  ــرف می ش ــب گاز مص ــر مکع ــون مت ــا 10 میلی ت
 و از خردادمــاه 1392 تاکنــون ســوخت مــازوت 
در ایــن نیــروگاه بــه طــور کامــل حــذف و گازرســانی 
ــت.  ــده اس ــام ش ــتمر انج ــورت مس ــه ص ــه آن ب ب
ــت  ــال محدودی ــن روز اعم ــه آخری ــاره ب ــا اش وی ب
مصــرف گاز در نیــروگاه 950 مگاواتــی چهلســتون از 
2 فروردیــن مــاه ســال جــاری گفــت: از ایــن تاریــخ 
تاکنــون بیــش از 388 میلیــارد و 197 میلیــون متــر 
ــازوت  ــوخت م ــن س ــی جایگزی ــب گاز طبیع  مکع
در ایــن نیــروگاه شــده اســت. مدیــر عامــل شــرکت 
ــال  ــه اعم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه گاز اس
ــال  ــرد س ــول س ــا در فص ــت در نیروگاه ه محدودی
ــه ســایر  کــه مصــارف در بخــش خانگــی نســبت ب
جلوگیــری  بــرای  می یابــد،  افزایــش  بخش هــا 
در  افــزود:  می گیــرد،  انجــام  فشــار  افــت  از 
 فصــول گــرم ســال مصــرف گاز در بخــش صنعــت 
 20 ســاالنه  حجــم  از  درصــد   46 نیروگاه هــا  و 
میلیــارد متــر مکعــب گاز توزیعــی در ســطح اســتان 

می دهــد. تشــکیل  را 

 سرطان زمین 
بر اثر خشکیدن آبخوان ها

اســتاد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت: کشــت گیاهــان 
ــن  ــای نوی ــری از روش ه ــکی، بهره گی ــه خش ــاوم ب مق
ــای  ــش به ــه ای و افزای ــت گلخان ــعه کش ــاری، توس آبی
ــرف آب  ــش مص ــاورزی 4 روش کاه ــش کش  آب در بخ
در کشــاورزی اســت. جهانگیــر عابــدی کوپایــی بــا بیــان 
اینکــه وضعیــت آبخوان هــا بســیار وخیــم اســت، افــزود: 
وضعیتــی را کــه آبخوان هــا بــا آن روبــه رو هســتند، 
ــن  ــته زمی ــرطان پوس ــا س ــوش ی ــه خام ــوان زلزل می ت
 نامیــد کــه بــا کــم آب شــدن یــا خالــی شــدن آبخوان هــا

ــت پذیر  ــه بازگش ــد ک ــاق می افت ــن اتف ــت زمی فرونشس
ــرای  ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــت. وی در پاس ــم نیس ه
حــل معضــل تبخیــر آب در کشــور چــه بایــد کــرد، گفــت: 
بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی، بیــش از 70 درصد آب 
کشــور تبخیــر می شــود؛ بنابرایــن اگــر متوســط بارندگــی 
کشــور 400 میلیــارد متــر مکعــب باشــد، 280 میلیــارد متر 
ــاد  ــت: ایج ــان داش ــود. وی بی ــر می ش ــب آن تبخی مکع
پوشــش فیزیکــی مناســب در ســطح اســتخرهای بــزرگ 
ــه شــرطی کــه  ــره آب مــزارع و آب پشــت ســدها ب ذخی
ــی اقتصــادی داشــته باشــد، یکــی از راه هــای  صرفه جوی
ــان دانشــگاه صنعتــی  ــر اســت کــه محقق کاهــش تبخی
ــب توجهــی  ــه نتایــج جال ــر ب ــان در ســال های اخی اصفه
ــا  ــی ب ــدی کوپای ــد. عاب ــاره دســت یافته ان ــن ب هــم در ای
بیــان اینکــه پســاب های شــهری پتانســیل خوبــی بــرای 
ــد  ــه بای ــه شــمار مــی رود، گفــت: البت ــاره ب اســتفاده دوب
ــه  ــد ک ــتاندارد برس ــد اس ــه ح ــا ب ــن آب ه ــه ای ــا تصفی  ب
ــن  ــه ای ــادر ب ــود ق ــا موج ــر تصفیه خانه ه ــال حاض در ح

کار نیســتند.

درآمدهای نفتی 
صرف زیرساخت ها شود

ــت  ــد اس ــس معتق ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس ــک عض ی
درآمدهــای نفتــی بایــد صــرف ســرمایه گذاری در بخــش 
علــوم پایــه و صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی شــود. 
ــه  ــت: البت ــنا گف ــا ایس ــو ب ــرفی در گفت وگ ــا ش غامرض
اگــر عایــدات نفتــی مصرفــی غیــر از ســرمایه گذاری 
ــد باشــد  ــد مول معقــول آن هــم در صنایعــی کــه می توان
ــود.  ــت ســرمایه خواهــد ب داشــته باشــد، بیشــتر هدررف
نماینــده مــردم آبــادان در مجلــس ادامــه داد: تــا بــه حال 
ــا  ــام بودجه ه ــت تم ــه نف ــول تک پای ــر روی محص ــا ب م
ــه  ــی ک ــم؛ در حال ــرف کرده ای ــا را ص ــته و هزینه ه را بس
ــد؛  ــته اند رو آین ــوز نتوانس ــاخت ها هن ــیاری از زیرس بس
لــذا بــه نظــر می رســد کــه بایــد درآمدهــای نفتــی 
ــه  ــوم پای ــش عل ــرمایه گذاری در بخ ــایل س ــرف مس  ص
و صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی شــود کــه معقول تــر 
ــس  ــرژی مجل ــود و کمیســیون ان ــد ب ــر خواه و منطقی ت
هــم همیــن درخواســت را از وزارت نفــت خواهــد داشــت 
و پیگیــری می کنــد. شــرفی در ادامــه بــا تاکیــد بــر 
اولویــت  بایــد در  اینکــه ســرمایه گذاری های داخلــی 
قراردادهــای نفتــی قــرار گیــرد، گفــت: در صورتــی از 
ــاز  ــه نی ــم ک ــد اســتفاده کنی ســرمایه گذاری خارجــی بای

ــود دارد. ــرمایه گذاری وج ــل س ــه مکم ب

افزایش ۱0 درصدی صادرات آبزیان
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه صــادرات 
ــه ســال  محصــوالت شــیاتی در ســال  جــاری نســبت ب
ــت:  ــت، گف ــته اس ــد داش ــد رش ــش از 10 درص ــل بی قب
بــرآورد می شــود امســال تولیــد قــزل آال افزایــش یابــد. 
ــاره آخریــن وضعیــت تولیــد میگــو  حســن صالحــی درب
ــن  ــا ای ــت: ت ــار داش ــال 95 اظه ــزل آال در س ــی ق و ماه
ــور  ــو در کش ــرورش میگ ــت پ ــر کش ــطح زی ــه س لحظ
ــر نیســت  ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کمت  نســبت ب
ــه  ــن اینک ــدارد؛ ضم ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای و مش
هنــوز ذخیره ســازی ادامــه دارد. رییــس ســازمان شــیات 
کشــور، شــرایط تولیــد ماهــی قــزل آال را مــورد اشــاره قــرار 
داد و گفــت: بــا توجــه بــه میــزان تخــم چشــم زده توزیــع 
شــده و مقــدار بچــه ماهــی تولیــد شــده، ارزیابــی مــا این 
اســت کــه تولیــد ایــن ماهــی نســبت بــه ســال گذشــته با 

افزایــش همــراه اســت.

حتما بخوانید!
3چشم طمع صاحبخانه ها به جیب ... شنبـــــه  19 تیرماه 1395

ـــمـــاره 196 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کمترین دستمزدها در جهان )تومان( مقایسه 

استرالیا

31.416لوکزامبورگ

29.138بلژیک

28.764ایرلند

28.016فرانسه

27.880هلند

4.600ایران

32.436

نماینده مردم رفسنجان خبر داد:

6 میلیارد متر مکعب، اضافه برداشت از سفره های آب زیرزمینی
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ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــت چهارمح ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
 روزانــه 725 تــن زبالــه در چهارمحــال و بختیــاری تولیــد می شــود کــه 
از ایــن میــزان، حــدود 505 تــن زباله شــهری و 220 تن زباله روســتایی 
اســت. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، شــهرام احمــدی اظهــار کــرد: 
ــد ــواد جام ــه م ــماندها ب ــت پس ــون مدیری ــا قان ــق ب ــماند مطاب  پس
ــا غیرمســتقیم  ــه طــور مســتقیم ی ــه ب ــه می شــود ک ــع و گاز گفت مای
ــی  ــد تلق ــده زای ــر تولیدکنن ــوده و از نظ ــان ب ــت انس ــل از فعالی حاص
می شــود. مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه اینکــه پســماندها بــه 5 گــروه تقســیم می شــوند، گفــت: 
ــاورزی  ــژه، کش ــتانی، وی ــا بیمارس ــکی ی ــادی، پزش ــماندهای ع  پس
ــا  ــن مســئول ب ــروه پســماندها هســتند. ای ــه 5 گ ــی از جمل و صنعت
بیــان اینکــه قانــون مدیریــت پســماندها در تاریــخ اردیبهشــت ســال 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــب ش ــره تصوی ــاده و 9 تبص ــامل 23 م 83 ش
همچنیــن آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون نیــز در تاریــخ مــرداد ســال 
84 و بــا 39 مــاده و 12 تبصــره بــرای مقابلــه بــا پســماندها مصــوب 

شــد.
  مدیریت پسماند

 احمــدی افــزود: مطابــق بــا مــاده 7 قانــون مدیریــت پســماند
 مدیریــت اجرایــی کلیــه پســماندهای غیرصنعتــی و ویــژه در شــهرها
ــا و در  ــهرداری ها و دهیاری ه ــده ش ــر عه ــا ب ــم آن ه ــتاها و حری روس
ــده بخشداری هاســت.  ــر عه ــاد ب ــن دو نه ــف ای خــارج از حــوزه وظای

ــی  ــماندهای صنعت ــی پس ــت اجرای ــه مدیری ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
و ویــژه بــر عهــده تولیدکننــده خواهــد بــود، تصریــح کــرد: در صــورت 
ــا  ــهرداری ها، دهیاری ه ــده ش ــه عه ــادی ب ــماند ع ــه پس ــل آن ب  تبدی
و بخشداری هاســت. مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و 
بختیــاری بــه 725 تــن در روز میــزان زبالــه تولیدی این اســتان اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: از ایــن میــزان، حــدود 505 تن زباله شــهری و 220 
تــن زبالــه روســتایی اســت کــه جمعا در ســال، بیــش از 264 هــزار تن 
زبالــه در ایــن اســتان تولیــد می شــود. احمــدی ادامــه داد: بیشــترین 

زبالــه تولیــدی چهارمحــال و بختیــاری در شهرســتان شــهرکرد اســت 
ــامان، اردل ــار، س ــان، کی ــردگان، فارس ــن، ل ــتان های بروج  و شهرس

ــن  ــه در ای ــده زبال ــترین تولیدکنن ــب بیش ــه ترتی ــن، ب ــگ و ب کوهرن
ــتند. ــتان هس اس

  سوزاندن و دفن زباله
ــماند در  ــع پس ــرح جام ــدان ط ــه فق ــه ک ــن نکت ــان ای ــن بی وی ضم
ــکالت  ــده مش ــی از عم ــتان، یک ــن اس ــتان های ای ــیاری از شهرس بس
 درزمینــه مدیریــت پســماند اســت، افــزود: ســوزاندن زباله هــا 

ــاد  ــث ایج ــت و باع ــون اس ــالف قان ــه خ ــه ک ــن زبال ــل دف در مح
گازهــای مضــر، ســمی، ســرطان زا، بــوی نامطبــوع، دود و آلودگــی هــوا 

ــت.  ــودی پسماندهاس ــاره ناب ــر درب ــکل دیگ ــود، مش می ش
ــن  ــودن ای ــتانی ب ــه کوهس ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــه بی وی در ادام
 اســتان، اغلــب مــکان مناســبی بــرای دفــن زباله هــا در شــهرها 
ــه  ــرف در 6 ماه ــارش ب ــه ب ــه ب ــا توج ــدارد. ب ــود ن ــتاها وج و روس
ــی پســماندهای شــهری و روســتایی  ــت اجرای  دوم هــر ســال مدیری
در زمســتان بــا مشــکل مواجــه اســت. اغلــب مدیریت هــای اجرایــی 
پســماندها، امکانــات و اعتبــارات الزم نــدارد و عــدم اجــرا شــدن طــرح 
تفکیــک از مبــدأ زبالــه در ســطح شــهرها از اهــم مشــکالت در بخــش 

پســماندهای ایــن اســتان اســت.
  پایش محل های دفن پسماند

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری بــا تاکیــد 
بــر اینکــه پایــش محل هــای دفــن پســماند توســط اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت ایــن اســتان در ســال 94 نســبت بــه 93 از 407 مــورد 
بــه 724 مــورد رســیده اســت، بیــان داشــت: این رقــم افزایــش 77.8 
ــه را نشــان می دهــد. احمــدی  درصــدی تعــداد پایــش صــورت گرفت
ــای  ــده از محل ه ــام ش ــش انج ــداد پای ــن تع ــت: همچنی ــان داش بی
ــبت  ــال 95 نس ــه ماهه اول س ــتان در س ــن اس ــماند در ای ــن پس دف
بــه مــدت مشــابه ســال 94 از 188 مــورد بــه 206 مــورد رســیده کــه 

ــد. ــش 9.5 درصــدی را نشــان می ده افزای

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تولید روزانه 725 تن زباله در چهارمحال و بختیاری

ــت:  ــزد گف ــای اســتان ی ــی بانک ه ــر شــورای هماهنگ دبی
می شــود.  تقســیط  مــردم،  عامــه  بانکــی  معوقــات 
ــای  ــه پرداخت ه ــانی ک ــت: کس ــار داش ــی اظه محمدرضای
معــوق دارنــد می تواننــد بــا مراجعــه بــه بانک هــای 

ــد.  ــدام کنن ــود اق ــی خ ــیط بده ــرای تقس ــتان ب اس
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه 
سررســید  تســهیالت  اســتمهال 
کار  دســتور  در  نیــز  گذشــته 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــتان ق ــای اس بانک ه
بانک هــا  تســهیالت  از  کــه  کســانی 
دلیلــی  هــر  بــه  و  اســتفاده کردنــد 
خــود  تســهیالت  اقســاط   نتوانســتند 
ــرای  ــد ب ــون بای ــد، اکن ــت کنن را پرداخ

تقســیط آن اقــدام کننــد.
 دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان یــزد افــزود: 
ــرای  ــی ب ــات بانک ــا معوق ــده ت ــیده ش ــی اندیش تمهیدات
ــا  ــم ت ــا داری ــوند و تقاض ــیط ش ــال تقس ــه س ــدت س م
شــهروندان بــرای تقســیط اقــدام کننــد کــه از حالــت معوق 

بدهــی و سررســید گذشــته خــارج شــوند.
ــکالت  ــایل و مش ــروز مس ــل ب ــه دلی ــرد: ب ــوان ک  وی عن
ــه  ــازار را ب ــرایط ب ــه ش ــا ک ــی از تحریم ه ــادی ناش اقتص
هــم زد و موجــب رکــود شــد، بســیاری از خوشــنامان 
ــا  ــه بانک ه ــون خــود ب اقتصــادی اســتان در پرداخــت دی
بــا مشــکل مواجــه و بــه دنبــال آن نیــز 
ســایر مــردم نیــز در ایــن زمینــه دچــار 

مشــکل شــدند.
 رضایــی تصریــح کــرد: در هــر صــورت 
شــرایط خوبــی فراهــم شــده و بــه هــر 
ــنامه های  ــا بخش ــه بانک ه ــکل، کلی ش
 اســتمهال و تقســیط را دریافــت کردنــد 

و طبق آن عمل می کنند. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بانک هــا هیــچ 
فشــاری به مشــتریان خــود نمی آورنــد، افــزود: همه تالش 
 مــا مذاکــره و گفت وگــو بــا مشــتریان بــرای حــل مشــکل

ــات  ــت معوق ــرای پرداخ ــف ب ــای مختل ــه راهکاره و ارای
ــت.  اس

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان یزد:
معوقات بانکی عامه مردم، تقسیط می شود

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــس جه ریی
خشکســالی در کرمــان گفــت: تغییــر الگــوی کشــت و تولیــد 
محصــوالت اقتصــادی در دســتور کار کشــاورزی جنــوب 
ــت: در  ــار داش ــوی اظه ــوب موس ــید یعق ــت. س ــان اس کرم
پــی خشکســالی های پیاپــی ســال های اخیــر و کمبــود 

کــه  هســتیم  شــاهد  بــاران،  بــارش 
کشــاورزان بــا کمبــود منابــع آبــی مواجــه 
ــی  ــش اصل ــی را چال ــده اند. وی کم آب ش
ــت و  ــان دانس ــوب کرم ــاورزی در جن کش
افــزود: در بیشــتر دشــت های جنــوب 
کرمــان ســطح آب کاهــش یافتــه اســت 
و ادامــه ایــن رونــد مــا را در مســیری 
قــرار داده کــه بایــد مدیریــت مصــرف 
ــم. وی ادامــه داد:  ــی کنی آب را در آن نهای

اجــرای سیســتم های آبیــاری پیشــرفته، یکــی از مهم تریــن 
اقداماتــی اســت کــه می تــوان انجــام داد و در کنــار آن 
ــت.  ــم اس ــت مه ــوی کش ــر الگ ــن و تغیی ــت جایگزی کش

وی افــزود: آب بایــد صــرف تولیــد محصــوالت اســتراتژیک 

و کــم آب بــر شــود و بیشــترین ســود را هــم در پــی داشــته 
ــاری در  ــال ج ــزا در س ــت کل ــتا کش ــن راس ــد. در همی باش
جنــوب کرمــان توســعه یافتــه اســت. رییــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: بــرای نخســتین بار در ایــن 
منطقــه، حــدود 300 تــن کلــزا از کشــاورزان خریــداری شــده 
اســت. وی بیــان داشــت: در ایــن منطقــه 
در ســال زراعــی 94 – 95 بــه رکــورد 
خریــداری بیــش از 138 هــزار تــن گنــدم 
مــازاد بــر نیــاز کشــاورزان دســت یافتیــم 
کــه 130 هــزار تــن آن گنــدم ســیلویی 
ــات  ــذری در طبق ــدم ب ــن گن ــزار ت و 8 ه
مختلــف، به ویــژه پرورشــی اســت. وی 
ــه اینکــه طــی ســال گذشــته  ــا اشــاره ب ب
ــل آن  ــال ماقب ــن و س ــزار و 400 ت 83 ه
73 هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان جنــوب کرمــان خریــداری 
ــدون  ــد ب ــیب تولی ــش، ش ــن افزای ــزود: ای ــت، اف ــده اس ش
ــه  ــت مزرع ــان از مدیری ــت نش ــر کاش ــطوح زی ــش س  افزای

رعایت اصول به نژادی و به زراعی، نوآوری و ... دارد.

شهردار اصفهان:
 فعالیت های عمرانی شهرداری اصفهان
 با جدیت در حال اجرایی شدن است

ــول  ــه در ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
ــل  ــلمین را صیق ــد روح مس ــان، خداون ــاه رمض م
ــی  ــیار بزرگ ــر، روز بس ــد فط ــت: عی ــد، گف می ده
بــرای مســلمانان بــه شــمار مــی رود؛ چــرا کــه ایــن 
ــت.  ــان اس ــاه رمض ــام م ــده تم ــع چکی روز در واق
ــهرداری  ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد ادامــه داد: پــروردگار 
 در طــول مــاه مبــارک رمضــان، همچــون پــدر 
ــود  ــک خ ــدان کوچ ــه از فرزن ــان ک ــادری مهرب  و م
ــت  ــت هدای ــیر درس ــه مس ــا را ب ــت و آن ه مراقب
روح  واقــع  در  و  ماســت  بــا  همــراه  می کننــد، 
داد:  ادامــه  وی  می دهــد.  را صیقــل  بندگانــش 
ــلمانان  ــرای مس ــت ب ــن جه ــر از همی ــد فط روز عی
روز بزرگــی اســت و در واقــع نشــان از آن دارد کــه 
بنــدگان در ایــن روزهــا دارای روحــی پــاک هســتند؛ 

ــده اند.  ــد ش ــاره متول ــی دوب گوی
شــهردار اصفهــان بیــان داشــت: حفــظ ایــن حالــت 
در واقــع تــا رمضــان بعــدی، حرکتــی بــس بــزرگ 
اســت و امیــد دارم تــا همــه مــا الیــق باشــیم کــه 
ــدن  ــک ش ــت و نزدی ــیر درس ــاب مس ــا در انتخ ت
 بــه درگاه حــق تعالــی، بهتریــن راه را انتخــاب

 کنیم. 
بــه  خــود  ســخنان  ادامــه  در  جمالی نــژاد 
ــاره  ــده اش ــان در آین ــهرداری اصفه ــای ش برنامه ه
کــرد و گفــت: فعالیت هــای عمرانــی شــهردای 
اصفهــان بــا جدیــت در حــال اجرایــی شــدن اســت 
ــی  ــرح عمران ــن ط ــگ چندی ــر آن، کلن ــالوه ب و ع
ــل از آن  ــارک رمضــان و قب ــز در مــاه مب دیگــر را نی

ــم.  ــن زده ای ــر زمی ب
وی تصریــح کــرد: بنــای کاری مــا بــر ایــن اســت تــا 
ــر زمیــن  ــی کــه کلنــگ آن ب ــن طرح هــای عمران ای
خــورده تــا پیــش از تمــام شــدن ایــن دوره شــورا به 
پایــان برســد؛ چنانچــه نمونــه ایــن ادعــا پیشــرفت 

جالــب توجــه تعریــض پــل فلــزی اســت.

اصفهان

 كاهش 20 درصدی جرایم خشن
 در اصفهان 

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از كاهــش 
20 درصــدی وقــوع جرایــم خشــن در مــاه رمضــان 
نســبت بــه مــاه قبــل از آن خبــر داد و ایــن موضــوع 
را نتیجــه بــركات ایــن مــاه پرفضیلــت عنــوان كــرد.
ــاس  ــت: براس ــین زاده گف ــین حس ــرهنگ حس  س
وقــوع  گرفتــه،  صــورت  تحقیقــات  و  آمارهــا 
آزار  قتــل،  آدم ربایــی،  ماننــد  خشــن   جرایــم 
عنــف  بــه  ســرقت های  جنســی،  اذیت هــای   و 
و انــواع زورگیری هــا در اصفهــان طــی مــاه رمضــان 
ــل از آن  ــاه قب ــه م ــا 20 درصــد كاهــش نســبت ب ب

همــراه بــود.
10 درصــدی  از كاهــش   ســرهنگ حســین زاده 
فوریت هــای  مركــز  بــا  مردمــی  تماس هــای 
پلیســی 110 در مــاه رمضــان نســبت بــه مــاه قبــل از 
آن خبــر داد و گفــت: ایــن كاهــش تماس هــا نیــز 
ــوع  ــوس وق ــش محس ــان دهنده كاه ــع نش ــه تب ب
جرایــم در ایــن مــاه پرفضیلــت اســت.  ایــن مقــام 
ــاه رمضــان  ــم در م ــوع جرای ــی، كاهــش وق  انتظام
را نتیجــه بــركات ایــن مــاه، همدلــی و توجــه 
ــا  ــش آن ه ــا و نیای ــر دع ــه یكدیگ ــردم ب ــتر م بیش
ــان  ــی از مجرم ــدن برخ ــه ش ــدا، متنب ــه درگاه خ  ب
و افزایــش خدمــات مضاعــف نیروهــای انتظامــی 

در ایــن روزهــا عنــوان كــرد. 
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره 
بــه تعطیــالت آخــر هفتــه بــه مناســبت عیــد 
داده كــه  نشــان  تجربــه  گفــت:  فطــر  ســعید 
متوالــی تعطیلــی  روز  چنــد  بــا  زمان هایــی   در 

تصادفــات جــاده ای افزایــش می یابــد؛ ضمــن 
اینكــه بــرای همــه مســافران در ایــن روزهــا آرزوی 
ــه  ــم، توصی ــه داری ــدون حادث ــوش و ب ــفری خ س
رانندگــی  و  راهنمایــی  مقــررات  بــه  می كنیــم 
احتــرام بگذارنــد، از ســرعت مطمئنــه اســتفاده 
 كننــد، خــود را بــه اســتفاده از كمربنــد ایمنــی 
و عــدم بــه كارگیــری تلفــن همــراه ملــزم كننــد تــا 
 انشــاءهللا شــاهد حــوادث ناگــواری در ایــن روزهــا 

نباشیم. 
ــار  ــاالن همی ــه نونه ــز ب ــی نی ــین زاده سفارش حس
كــه  عزیــزان  ایــن  از  گفــت:  و  كــرد  پلیــس 
همیشــه  و  فراگرفته انــد  را  الزم   آموزش هــای 
و در همــه حــال یــار و یــاور مــا در كنتــرل حــوادث 
ــد همیشــه  ــه همانن ــد، می خواهــم ك ــی بودن رانندگ
پلیــس داخــل خانــواده خــود باشــند و حتمــا 
تخلفــات رانندگــی را بــه والدیــن خــود تذكــر بدهنــد 
و رعایــت نــكات ایمنــی را بــه آنــان یــادآوری کننــد.  
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یکتا کاریز سپاهان به نشانی تهران میدان رسالت خ کرمان جنوبی ک جمشید 
رویان ط 1  خواسته ها:1.مطالبه وجه چک گردشکار:دادگاه باتوجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. 
رضا  محمد  آقای  مدیریت  به  ملت  بانک  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
ساروخانی با وکالت خانم زهرا قاسمی به طرفیت 1.شرکت فنی و مهندسی یکتا 
کاریز سپاهان 2.آقای حسین مهدی نژاد 3.آقای سید حسن مهدوی 4.خانم  
بدری سادات زارعی بخواسته مطالبه مبلغ 140/930/000 ریال بابت تسهیال ت 
ابقا اصول  به  تادیه .نظر  بانکی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین واشتغال ذمه خواندگان دارد 
بعمل  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه  مطروحه  دعوی  از  اطالع  با  خواندگان  اینکه  و 
نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است . مستند 
مطرح  دعوی  در  را  خواهان  دادگاه   . تلقی  بر صحت  محمول  خواهان  دعوی 
دادرسی  آئین  قانون   522.198.519 مواد  به  مستندا  و  تشخیص  محق  شده 
پرداخت  به  متضامنا  را  خواندگان  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
هزینه  بابت  ریال   4.377.900 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  140/930/000ریال 
دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
خواهان  حق  در  وصول  زمان  تا  دادخواست  تاریخ  از  قرارداد  اساس  بر  تادیه 
محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این می باشد./
اقبالی رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  شماره:10080/م الف

دادنامه 
شماره دادنامه:9509970352200008 تاریخ تنظیم:1395/01/16

شماره پرونده:9409980352201192       شماره بایگانی شعبه:941315      
پرونده کالسه 9409980352201192دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
تصمیم نهایی شماره 9509970352200008خواهان :آقای مهرا ن ذاکری فرزند 
تیر   7 خ  ابتدای   – پروین  خ   - پروین   خیابان   – اصفهان  نشانی  به  مظفر 
اندیشان –  دفتر حقوقی صلح   –  2 تجاری سایروس – ط  اداری  – مجتمع 

کدپستی 8199943928 – همراه 09131071291 
خوانده : آقای غالمرضا خانعلی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان 

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

به  و  اعالم  را  دادرسی  پرونده ختم  بررسی محتویات  از  گردشکار:دادگاه پس 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای 
مهرا ن ذاکری فرزند مظفر به طرفیت آقای غالمرضا خانعلی فرزند محمد علی 
یک  وجه  75000000ریال  ریال  میلیون  پنج  و  هفتاد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
مورخ 89/7/27   18890 به شماره  عباس  آقاعلی  الحسنه  قرض  حواله  فقره 
تا  مطالبه  زمان  از  تاخیرتادیه  و خسارت  قانونی  مطلق   خسارات  انضمام  به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی  به  باتوجه  اجرای حکم دادگاه 
عدم عدم پرداخت صادره از سوی قرض الحسنه محال علیه که ظهور در اشتغال 
دفاع  اینکه  داردو  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است 
دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 305-303-199-198-

306-0502-515-519-522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  خوانده به پرداخت مبلغ 75.000.000ریال 
2.575.000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  وصول که  تاتاریخ  مطالبه 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
دادگاه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  غیابی که ظرف  رای صادره 

صادرکننده رای می باشد.
رئیس شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمود شریفی   

شماره:10104/م الف  
ابالغ رای

شماره ابالغیه:9510106836201868شماره پرونده : 9409980351700637شماره 
بایگانی شعبه:940226تاریخ تنظیم :03/18/  1395

دادگاه   2 شعبه   9409980351700637 کالسه  پرونده  آگهی  متن 
شماره  نهایی  (تصمیم  قدوسی  شهید  اصفهان)مجتمع  شهرستان  خانواده 

9509976836200259
خواهان:خانم مریم براتی فرزند دالوربه نشانی اصفهان – خیابان امام خمینی 
شخصی  منزل  اول  درب  آفتاب  بست  بن  دانش   فتوت کوچه  ایستگاه   –
دالوربراتی به کد ملی1271671077 و کدپستی 8139947757 وشماره تماس 
به نشانی مجهول  09136810166 خوانده:آقای احمد شیاسی فرزند عباسقلی 
به  توجه  با  زوجه  گردشکار:دادگاه  خواست  در  به  طالق   : خواسته  المکان  
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می 
فرزند  براتی  مریم  خانم  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رای  نماید. 
دالور به طرفیت احمد شیاشی فرزند عباسعلی به خواسته صدور حکم طالق 
به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد ضمن احراز رابطه زوجیت دائمی نامبردگان 
حسب سند رسمی شماره 9994 دفتر ازدواج 97 اصفهان  به تاریخ 91/7/21 
نظر به اینکه خواهان اظهار داشته زوج از تاریخ دی ماه سال 93 زندگی مشترک 
را ترک نموده وهیچ نفقه ای نیز پرداخت ننموده است و در این خصوص به 
اند  تائید نموده  را  نیز ادعای وی  شهادت شهود استناد نموده است که شهود 
خوانده به لحاظ مجهول المکان بودن در جلسات رسیدگی حاضر نشده و دفاعی 
حل  شورای   19 شعبه   94/11/5  –  1107 دادنامه  مصدق  تصویر  است  ننموده 
پرداخت  از عدم  اختالف حکایت  95/2/19 شورای حل  نامه مورخ  و  اختالف 
از تاریخ 93/10/10 لغایت 94/8/30 دارد با توجه به مراتب فوق و نظر به عدم 
توفیق دادگاه و داوارا ن در اصالح ذات البین با احراز بند 6 شرایط ضمن عقد 
حمایت  قانون   29 و   26 مواد  رعایت  و  مدنی  قانون   11119 ماده  به  مستندا 
خانواده مصوب سال 1391 حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر 
و اعالم می نماید و خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه به احد از دفاتر 
رسمی طالق مراجعه و طبق بند ب از شروط ضمن نکاح با تعیین نوع طالق 
خود را مطللقه نماید زوجه مدخوله و غیر حامل می باشد و زوجین فاقد فرزند 
مشترک هستند خواهان در این پروند ه مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده 
است علی هذا دادگاه در این خصوص با تکلیف مواجه نمی باشد رای صادره 
ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی قابل احرار ورعایت  ترتیب شرعی 
اجرا صیغه طالق به عهده سر دفتر مجری طالق است رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر  در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد / ک رئیس شعبه 

دوم دادگاه خانواده اصفهان – فدایی تهرانی  شماره:10089/م الف
دادنامه

شماره دادنامه :9409970351401494 تاریخ تنظیم :1394/09/12
شماره پرونده:9309980351401310 شماره بایگانی شعبه : 931419

پرونده کالسه 9309980351401310 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نمایندگی  به  رضا  مهرامام  خواهان:صندوق   – شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  
نشانی  به  فرزند محمد  ذبیحی  مهنوش حبیبه  وکالت خانم  با  مهدی خلجی 

اصفهان – خ نیکبخت – مجتمع ماکان 5 واحد 35
خواندگان :1.آقای حمید رضا ناطقی فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان خ 22 
لواسانی  یعقوب  .آقای   2 بن بست کرمی پ 50  بهمن خ حمزه ک صمدانی 
فرزند مسلم به نشانی اصفهان خ مدرس خ مولوی ک ش مطهری پ 233 3. 
خانم طیبه یعقوبی کچی فرزند رمضان به نشانی اصفهان خ مدرس خ مولوی 

کوی نگارستان پ 6
خواسته : مطالبه وجه  رای دادگاه 

در خصوص دعوی صندوق مهر امام رضا)ع(بانمایندگی آقای مهدی خلجی و با 
وکالت خانم ذبیحی بطرفیت 1.آقای  یعقوب لواسانی 2.آقای حمید رضا ناطقی 
بابت قرارداد  3. خانم طیبه یعقوبی  بخواسته مطالبه مبلغ 92.0000.000 ریال 
تسهیال ت بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقا اصول 
مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد 
اینکه خواندگان بااطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد 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 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   .  522.198.519 مواد  به  مستندا  تشخیص 
عمومی انقالب امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 92.000.000ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2.720.000 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسار ت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
قرارداد از تاریخ دادخواست تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 

باشد. رئیس شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان – روح اله اقبالی 
شماره:10066/م الف

دادنامه
شماره دادنامه :9509970351400377 تاریخ تنظیم:1395/03/13

شماره پرونده :9409980351401191 شماره بایگانی شعبه:941325
خواهان :تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری 
فرزند  دستجردی  قاسمیان  امیر  آقای  وکالت  با  مهردادی  مسعود  و  توکلی 
حسین به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان توحید چهارراه 

پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه 3 واحد15
خوانده:آقای امید کاظمیان فرزند حسن به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها:1.تامین خواسته 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت دادرسی 
4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در 
خصوص دعوی تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت آقای قاسمیان به طرفیت 
آقای امیر کاظمیان بخواسته مطالبه مبلغ 147000000 ریال وجه یک فقره چک 
به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  نظر به  ابقا اصول مستندات 
نزد خواهان که داللت براستقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارداینکه خوانده 
با اطالع از دعوی  مطروحه  هیچگونه  ایرادودفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر 
پرداخت  دین و برائت  ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان 
محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان  را دردعوی مطرح شده محق تشخیص 
مستندا به مواد 519و198و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در امور مدنی خوانده  را به پرداخت مبلغ 147000000ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 5070000ریال بابت هزینه دادرسی وهمچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
سررسید  تاریخ  از  بانکی  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و 
تازمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی میباشد.الف/
 - اصفهان   حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارده  شعبه  رئیس  اقبالی  اله  روح 

شماره:10067/م الف
دادنامه

شماره دادنامه :9509970351400292تاریخ تنظیم:1395/02/29

شماره پرونده:9409980351400721شماره بایگانی شعبه:940791
حقوقی  عمومی  14دادگاه  9409980351400721شعبه  پرونده کالسه  دادنامه 
شماره9509970351400292خواهان:آقای  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 
خ   – شهر  ملک   – اصفهان  نشانی  به  صادق  فرزند  مورنانی  صدیقی  مرتضی 
همراه  شماره   8195757941 72 کدپستی  پ  شکوفه  بهاران کوچه  خ  مفتح 
09133134091خوانده:آقای محمد کیانی هرچگانی فرزند جمعه علی به نشانی 
پناه خواسته  fامالک سر  سه راه سیمین خ جانبازان شهرک ولیعصر قسمت 
خسارت  مطالبه   .3 چک  وجه  2.مطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  ها:1.مطالبه 
دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 

از ذات باریتعالی بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
آقای محمد  به طرفیت  آقای مرتضی صدیقی  دادگاه در خصوص دعوی  رای 
انضمام  به  چک  فقره  یک  وجه  400000000ریال  مبلغ  مطالبه  بخواسته  کیانی 
خسارت دادرسی وخسارت تاخیر تادیه نظر به ابقا اصول مستندات نزد خواهان 
که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده بااطالع از 
پرداخت   بر  دلیلی  و  نیاورده  بعمل  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه  مطروحه  دعوی 
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 522.198.519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  400000000ریال  مبلغ  پرداخت  به  را  مدنی خوانده  
12620000ریال بابت هزینه دادرسی وهمچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید تازمان 
وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست  روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد. /م ن
رییس شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان – روح اله اقبالی

شماره:10081/م الف
دادنامه

شماره دادنامه :9509970354400586تاریخ تنظیم:1395/03/26
شماره پرونده:940998036590127شماره بایگانی شعبه:950108

پرونده کالسه 9409980365901271 شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهراصفهان 
)118جزایی سابق(تصمیم نهایی 9509970354400586شاکی:آقای سید علی 
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حتما بخوانید!
سالم ما را به خانه دوست برسان

  دربــاره عبــاس کیارســتمی نوشــتن، کار 
سرویس فرهنگی

 دامون رشیدزاده 

 بســیار ســختی اســت. ابعــاد ســینمای او 
ــه  ــت ک ــترده اس ــدی گس ــه ح ــری اش ب ــای هن و مؤلفه ه
آوردن همــه آنچــه او بــه هنــر جهــان بخشــیده در یــک مقالــه 
 یــا حتــی یــک کتــاب نمی گنجــد. دربــاره عبــاس کیارســتمی

فقــط می توانــم بگویــم نســل مــا خوشــبخت بــود کــه 
ــد  ــزرگ ش ــار او ب ــدن آث ــا دی ــد و ب ــد او را دی ــانی مانن  کس
و ســینما را از دریچــه نــگاه کیارســتمی شــناخت. ســینمایی 
ــده  ــا آین ــرد ت ــا ک ــی را بن ــه پایه های ــر ک ــانی و بی نظی انس
ســینمای ایــران بتوانــد بــر آن اســتوار باشــد. همان گونــه کــه 
ژان لــوک گــدار گفتــه ســینما بــا گریفیــث آغــاز می شــود و بــا 
از  بعضــی  اینجــا  در  می یابــد.  پایــان  کیارســتمی 
ــان  ــزرگ جه ــخصیت های ب ــدان و ش ــای هنرمن  اظهارنظره
ــر تاییــدی باشــد  ــا ُمه ــم ت ــاره او ذکــر می کنی ــران را درب و ای
بزرگ تریــن  از  بی تردیــد  عبــاس کیارســتمی  اینکــه  بــر 

سینماگران تاریخ ایران و جهان هست و خواهد بود.
حسن روحانی 

 نــگاه متفــاوت و عمیــق عبــاس کیارســتمی بــه زندگــی 
و دوســتی، دســتاوردی  بــه صلــح  انســان ها  و دعــوت 

مانــدگار در هنــر هفتــم خواهــد بــود.
فرانسوا اوالند

عبــاس کیارســتمی فیلمســاز، شــاعر و عــکاس ایرانــی 
ــی  ــد جهان ــره، بع ــک روزم ــایل کوچ ــه مس ــود ب ــر خ ــا هن  ب
و خــاص مــی داد و روابــط هنــری نزدیــک و دوســتی عمیقــی 

میــان ایــن فیلمســاز و فرانســه وجود داشــت.
مارتین اسکورسیزی

در  هنــر  ســطح  عالی تریــن  نماینــده  کیارســتمی،   
سینماســت. او یکــی از هنرمنــدان کمیــاب بــا دانشــی ویــژه 

از جهــان بــود کــه ژان رنــوار بــه خوبــی بیــان می کنــد: 
»حقیقــت، همــواره ســحرآمیز اســت.« ایــن جملــه بــرای من 
ــت.  ــتمی اس ــاده کیارس ــای خارق الع ــوع کاره ــه مجم خالص
بعضــی از آثــار او بــه عنــوان مینیمــال یــا مینیمالیســت یــاد 
می کننــد؛ امــا در حقیقــت ماجــرا کامــال برعکــس اســت. هــر 
صحنــه از »طعــم گیــالس« یــا »خانــه دوســت کجاســت؟« 
لطافــت  بــا  اســت کــه  و شــگفتی  زیبایــی  از   سرشــار 

و بردباری ضبط شده است.
لورا مالوی

 کلوزآپ کیارستمی واقعیت را به سینما برگرداند.

اصغر فرهادی
 نگاهــی کــه کیارســتمی بــه زندگــی داشــت، در کســی ندیــده 
ــا  ــزرگ از دنی ــاز ب ــک فیلمس ــط ی ــم فق ــر نمی کن ــودم. فک ب
ــزرگ را از  ــان ب ــک انس ــا ی ــب دنی ــه امش ــت؛ بلک ــه اس رفت

دســت داد.
حمیدرضا صدر

یگانــه بــودن عبــاس کیارســتمی، قصــه نیســت؛ اغــراق هــم 
نیســت. او بی هیــچ تعــارف و مداهنــه ای شــاخص ترین 
ــه  ــوم را ب ــرز و ب ــن م ــه ســینمای ای ــود ک ــران ب فیلمســاز ای
سراســر جهــان بــرد. از آســیا تــا اروپــا و از آمریــکا تــا 

ــود  ــیفتگان خ ــد و ش ــا را دور زدن ــار او قاره ه ــیه. آث  اقیانوس
را پیــدا کردنــد. او در روزگارانــی تــب زده و لبالــب از خشــونت 

از زندگــی حــرف زد.
پیتر بردشاو، منتقد گاردین

 او اســتاد فرهیختــه و بــا اعتمــاد بــه نفــس ســینمای 
شــاعرانه بــود.

رابرت کوهلر، منتقد فیلم کامنت
ــه عبــاس کیارســتمی فقیــد فکــر می کنــم در حالــی   دارم ب
ــم؛ از همــان  ــدم می زن ــی ق ــه در جــاده ای کثیــف و طوفان ک

جاهایــی کــه دوســت داشــت عکــس بگیــرد.
دیوید بوردول

ــه  ــتر از هم ــه بیش ــی ک ــه ۹۰، فیلم ــای ده ــان فیلم ه از می
عمیقــا تکانــم داد و بــه لحــاظ شــکل و فــرم ماجراجویانــه بــه 
نظــرم آمــد، »زیــر درختــان زیتــون« عبــاس کیارســتمی بــود.

ایلیش هوپر، شاعر و نویسنده آمریکایی
ــا  ــه تنه ــی ک ــاعر واقع ــاز ش ــک فیلمس ــدون درز ی ــر ب  هن
عبــاس  نمی کــرد؛  نــگاه  فیزیکــی اش  چشــم های  بــه 

کیارســتمی
رابی کالینز، منتقد تلگراف

ــتی  ــاس تردس ــه لب ــه ب ــود ک ــری ب ــتمی، معجزه گ  کیارس
 از نمــای نزدیــک درآمــده بــود. ترفندهــای او صمیمــی 
و جــادوی واقعــی بودنــد. همــه آثــاری را کــه ســاخته تماشــا 

. کنید
ابراهیم حاتمی کیا

 روحت قرین رحمت، اصیل ترین قلندر سینمای ایران.
پرویز پرستویی

ــی  ــی حاتم ــادروان عل ــد ش ــم همانن ــتمی ه ــاس کیارس  عب
ــاد. ــان ش ــود؛ روحش ــد ب ــن خواه ــدون جایگزی ب

به بهانه درگذشت عباس کیارستمی

سالم ما را به خانه دوست برسان

بــه  رخســاره«  »لبخنــده  تلویزیونــی  مجموعــه 
تهیه کنندگــی زینــب تقوایــی و کارگردانــی بهرنــگ 
ــت هللا در  ــعید نعم ــط س ــا توس ــن روزه ــی، ای توفیق
حــال نــگارش اســت. مجموعــه تلویزیونــی »لبخنــد 
ــا  ــه ب ــت ک ــال اس ــردی میانس ــه م ــاره«، قص رخس

پســرش در شــهر مشــهد زندگــی 
ــه  ــا ب ــرد بن ــن م ــد. همســر ای می کن
دالیلــی در ســال های اول زندگــی 
مشــترک ترکــش می کنــد. او کــه 
ــغول  ــتوران داری مش ــغل رس ــه ش ب
ــا از رســتورانش  اســت، آخــر هفته ه
بــه زائــران امــام رضــا)ع( نــذری 
ــن  ــر ای ــدن پس ــول ش ــد. قب می ده
دانشــگاه های  از  یکــی  در  مــرد 
ــر  ــا دخت ــدن او ب ــنا ش ــران و آش ته

 مــورد عالقــه اش، راه ورود رخســاره، مــادر دختــر 
را به قصه باز می کند.

 ایــن مجموعــه کــه بخشــی از آن در مشــهد و تهــران 
فیلمبــرداری می شــود، قــرار اســت ســکانس هایی از 

آن در یکــی از شــهرهای مــرزی جلــوی دوربیــن برود 
ــه  ــوط ب ــه نظــر می رســد ایــن ســکانس ها مرب کــه ب
مســئله ورود جنــس قاچــاق بــه ایــران اســت. پیــچ 
ــرد میانســال، رخســاره و همســر  و خــم داســتان م
قــرار می دهــد.  عاطفــی  موقعیتــی  در  را  اولــش 
همان طــور کــه پیــش از ایــن در 
رســانه ها آمــده »لبخنــد رخســاره« 
اســت کــه  عاشــقانه  ملودرامــی 
نــگارش بیــش از ۱۰ قســمت آن 
ــن  ــروه، ای ــیده و گ ــان رس ــه پای ب
روزهــا درصــدد مشــخص کــردن 
عوامــل تولیــد و بازیگــران هســتند. 
»لبخنــده  تلویزیونــی  مجموعــه 
رخســاره« بــه تهیــه کنندگــی زینــب 
بهرنــگ  کارگردانــی  و  تقوایــی 
ــعید  ــط س ــی رود و توس ــن م ــوی دوربی ــی جل توفیق
نعمــت هللا نــگارش می شــود. گفتنــی اســت ســعید 
بــرادر  و  فیلمنامه نویــس  و  نویســنده  نعمــت هللا، 

حمیــد نعمــت  هللا فیلمســاز است.ایســنا

سعید نعمت  هللا، مشغول نگارش »لبخند رخساره« است
ــس بســتری  ــی نف ــت تنگ ــه عل ــه ب رضــا رشــیدپور ک
شــده بــود، بــا بهبــود وضعیــت ســالمتی خــود از 
بیمارســتان مرخــص شــد. روابــط عمومــی ایــن مجری 
تلویزیونــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا علــت 
بســتری شــدن او را تنگــی نفــس اعــالم کــرد و گفــت: 
علــت بــروز ایــن اتفــاق، فشــار زیــاد کاری بــوده اســت. 

 حــال آقــای رشــیدپور بهتــر اســت 
و از بیمارســتان مرخــص شــده اند. 
»حــاال  برنامــه  گــروه  همچنیــن 
خورشــید« کــه ایــن روزهــا رشــیدپور 
بــر  را  آن  اجــرای  و  تهیه کنندگــی 
از  انتشــار مطلبــی  بــا  عهــده دارد، 
و  داده  خبــر  او  بهبــود  وضعیــت 
ــیت و  ــاری را برونش ــن بیم ــت ای عل
تنگــی نفــس اعــالم کــرده اســت. 

ــروه  ــت: »گ ــر اس ــرح زی ــه ش ــده ب ــب منتشرش مطل
 »حــاال خورشــید« ضمــن تشــکر از همــه مــردم ایــران 
و کســانی کــه پیگیــر بیمــاری رضــا رشــیدپور، تهیه کننده 
و مجــری ایــن برنامــه بودنــد، اعــالم می کنــد ایشــان 

ــی  ــیت و تنگ ــل برونش ــه دلی ــته ب ــب گذش از نیمه ش
ــون  نفــس در بیمارســتان بســتری شــدند؛ امــا هم اکن
ــی  ــز، حــال عموم ــردم عزی ــای شــما م ــه لطــف دع ب
وی رو بــه بهبــودی اســت. تقاضامندیــم هرگونــه خبــر 
ــد.«  ــن رابطــه را از همیــن مرجــع پیگیــری نمایی در ای
ــران  ــاه ۱۳۵۴ در ته ــد ۱8 مردادم ــیدپور متول ــا رش رض
ــک  ــا ی ــت. تنه ــت آذری اس ــا اصال ب
دارد  از خــودش  کوچک تــر  خواهــر 
کــه مهنــدس معمــار اســت. مــادرش 
ــرق و  ــدس ب ــدرش مهن ــه دار و پ خان
ــرای  ــه ب ــوده و زمانی ک ــک ب الکترونی
ــزات لشــکر عاشــورا  جمــع آوری تجهی
ــن  ــود، حی ــزام شــده ب ــول اع ــه دزف ب
انجــام وظیفــه قطــع نخــاع شــد و در 
ســال ۷۶ درگذشــت. در دوران مدرســه 
ــی- ــم ریاض ــه دیپل ــوری ک ــه ط ــوده، ب ــخوان ب درس
ــان  ــه و همزم ــدل ۱۹٫8۶ گرفت ــا مع ــک خــود را ب فیزی
در دو دانشــگاه، در دو رشــته عمــران و کارگردانــی 

ــت.ربیع ــده اس ــل ش فارغ التحصی

بی توجهی به یک روز ملی
ــات کــودکان و  ــی ادبی ــاه، روز مل ۱8 تیرم

سرویس فرهنگی
آیدین بهاری 

ــد خــود  ــه مانن ــود؛ روزی ک ــان ب نوجوان
ــاه  ــت. ۱8 تیرم ــه اس ــد توج ــان نیازمن ــودکان و نوجوان ک
همزمــان بــا ســالگرد درگذشــت مهــدی آذریزدی بــه عنوان 
»روز ادبیــات کــودکان و نوجوانــان« در تقویــم رســمی 
کشــور ثبــت شــده اســت. البتــه از همــان ابتــدا مناقشــاتی 
ــر ســر ایــن موضــوع وجــود داشــت و برخــی از فعــاالن  ب
ایــن حــوزه معتقــد بودنــد ســالروز درگذشــت یــک 
نویســنده، زمــان مناســبی بــرای نامگــذاری روز ملــی 
ــد  ــن حــال چن ــا ای ــودک و نوجــوان نیســت. ب ــات ک ادبی
ــم ثبــت شــده اســت.  ســالی اســت کــه ایــن روز در تقوی
ــه  ــان ک ــودکان و نوجوان ــات ک ــت روز ادبی ــرای گرامیداش ب
امســال بــا روز جمعــه همزمــان شــده میزگــردی بــا عنــوان 
ــت؟«  ــوان کیس ــودک و نوج ــات ک ــروز ادبی ــب ام »مخاط
توســط انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان در روز 
دوشــنبه ۲۱ تیــر از ســاعت ۱۷ تــا ۲۰ برگــزار خواهــد شــد. 
تقویــم،  در  نــام  ایــن  بــا  روزی  نام گــذاری  البتــه 
برنامه هــای گســترده تری را بــرای توجــه بــه ادبیــات 
نهادهــای  کاش  و  می طلبــد  نوجــوان  و  کــودک 
ــرای  ــبی را ب ــای مناس ــوزه برنامه ه ــن ح ــت اندرکار ای دس
پاسداشــت ایــن روز بــا حضــور کــودکان و نوجوانــان تدارک 
ببیننــد. مهــدی آذریــزدی کــه ایــن روز هم زمــان بــا 
ســالگرد درگذشــت او نام گــذاری شــده، نویســنده ای 
ــوان  ــودک و نوج ــات ک ــدر ادبی ــوان پ ــه از او به عن اســت ک
ــاد می شــود. مهــدی آذریــزدی، در ســال ۱۳۰۰ در  ــران ی ای
روســتای خرمشــاه در حومــه یــزد در خانــواده ای تــازه شــد. 
او از هشــت ســالگی همــراه پــدرش در زمیــن رعیتــی کار 
کــرد. ۲۰ ســاله بــود کــه از کار بنایــی بــه کار در کارگاه جوراب 
ــب کارگاه  ــه صاح ــس از آنک ــد. پ ــیده ش ــزد کش ــی ی باف
جــوراب بافــی تصمیــم بــه تاســیس دومیــن کتابفروشــی 
شــهر یــزد گرفــت، او را از میــان شــاگردان کارگاه بــه 
کتاب فروشــی منتقــل کــرد. کار در کتابفروشــی زمینــه 
آشــنایی او بــا اهالــی شــعر و ادب را فراهــم کــرد تــا آنجــا 
کــه مهــدی تصمیــم گرفــت بــه تهــران بیایــد و بــا معرفــی 
همشــهری خــود حســین مکــی در چاپخانــه حــاج محمــد 
علــی علمــی واقــع در خیابــان ناصرخســرو مشــغول بــه کار 
ــوار  ــه ای از ان ــدن قص ــه خوان ــود ک ــال ۱۳۳۵ ب ــد. س ش
ســهیلی در چاپخانــه، توجــه  مهــذی آذریــزدی را بــه خــود 
ــا  ــاد ت ــه افت ــی قص ــر ساده نویس ــه فک ــرد و او ب ــب ک جل
مناســب کــودکان باشــد. ایــن ایــده، زمینه ســاز خلــق جلــد 
اول کتــاب قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای خــوب شــد. 
ــره  ــا آن خاط ــده و ب ــا خوان ــیاری از م ــه بس ــه ای ک قص
در  ســالگی   8۷ در   88 ســال  تیرمــاه   ۱8 او  داریــم. 
بیمارســتانی در تهــران درگذشــت و در حســینیه  خرمشــاه 

یزد در نزدیکی محل زندگی اش به خاک سپرده شد. 

 »شهربانو« 
اتفاقی تازه در باغ های بانوان اصفهان

ســوی  از  »شــهربانو«  ویژه برنامــه  وطــن:  کیمیــای 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  تفریحــی  امــور  مدیریــت 
ــوان  ــژه بان ــا ۳۱ شــهریور وی ــر ت ــان از ۲۱ تی شــهرداری اصفه
برگــزار می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
ــوان  ــاغ بان ــس ب ــان، ریی ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــوان  ــه عن ــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: شــهربانو ب پردیــس ب
ــوان وابســته  ــاغ بان ــرا در ســه ب ــژه اج ــازه، وی ــاق ت ــک اتف ی
بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــامل پردیــس، نــاژوان 
اظهــار  اخالقیــان  اســت.  شــده  برنامه ریــزی  طلــوع  و 
 داشــت: ویژه برنامــه »شــهربانو« بــا برپایــی نمایشــگاه 
و فروشــگاه، کارگاه هــای آموزشــی، نشســت های تخصصــی 
اجــرای مســابقات تفریحــی و ... میزبــان عمــوم بانــوان 
شــهر اصفهــان خواهــد بــود. وی افــزود: هــر یــک از 
باغ هــای بانــوان پردیــس، نــاژوان و طلــوع از ۲۱ تیرمــاه 
ــار در قالــب موضوعــات مختلــف  ــه صــورت هــر ۱۰ روز یکب ب
شــامل پوشــیدنی ها، بهداشــت پوســت و مــو، غذاهــای 
 ســالم، بــازی و تربیــت، لقمه هــای مدرســه، کارآفرینــی 
 و نوشــت افزار بــه اجــرای برنامه هــای متنــوع آموزشــی 
و تفریحــی می پردازنــد. رییــس بــاغ پردیــس تصریــح 
ــزاری از  ــه برگ ــن هفت ــهربانو« در اولی ــه »ش ــرد: ویژه برنام ک
ــا محوریــت  ــاغ پردیــس ب ــه ترتیــب در ب ــا ۳۱ تیرمــاه ب ۲۱ ت
ــت و  ــت پوس ــوع، بهداش ــاغ طل ــالم، ب ــذای س ــوزش غ آم
ــود.  ــزار می ش ــیدنی ها برگ ــوزش نوش ــاژوان، آم ــاغ ن ــو و ب م
ــت  ــوی مدیری ــه از س ــن ویژه برنام ــه داد: ای ــان ادام اخالقی
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  تفریحــی  امــور 
اصفهــان ویــژه ایــام تابســتان برنامه ریــزی شــده کــه 
از ۲۱ تیرمــاه آغــاز می شــود و تــا ۳۱ شــهریورماه ادامــه 
ــد  ــوان عالقه من ــرد: بان ــان ک ــت. وی خاطرنش ــد داش خواه
ــماره های  ــا ش ــد ب ــتر می توانن ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب
طلــوع(  ۹۵۰۱۰۱۴8)بــاغ  پردیــس(،   ۳۷۷۳۳۵۲۳)بــاغ 

و ۹۵۰۱۱۰۲۶)باغ ناژوان( تماس حاصل کنند.

دعوت از مستندسازان برای اربعین
کیمیــای وطــن: ســازمان هنــری رســانه ای اوج از فیلمســازان 
و مستندســازان بــرای تولیــد آثــار هنری بــا موضوعیــت زائران 
 اربعین در ســال ۱۳۹۵ دعوت کرد. این ســازمان از فیلمســازان 
و مستندســازان دعــوت کــرده تــا همچــون ســال های گذشــته 
ــرای  ــز ب ــن مرک ــات ای ــود از امکان ــای خ ــال طرح ه ــا ارس ب
پوشــش هــر چــه بهتــر مراســم باشــکوه زیــارت اربعیــن در 
ــط  ــه رواب ــر اســاس اطالعی ــد شــوند. ب ــراق بهره من کشــور ع
عمومــی ایــن ســازمان، فیلمســازان و مستندســازان عرصــه 
ــان  ــاه همزم ــهریور م ــا روز ۲۱ ش ــر ت ــد حداکث ــر می توانن هن
ــامانه  ــن س ــود در ای ــای خ ــال طرح ه ــا ارس ــه، ب ــا روز عرف ب
ــا آدرس ایمیــل  ــرای کســب اطالعــات بیشــتر ب ــام و ب ثبت ن
ــماره تلفن های  ــا ش ــا ب Mostanadhome@gmail.com ی

ــد. ــل کنن ــاس حاص 88۷8۳۶۴۵ و 88۷8۳۶۵۰ تم

اخبار کوتاه 

مفاد آراء 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  »آگهی 
 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت  شمال شرق اصفهان 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
دو  در  گردیده  متقاضی صادر  مفروزی  یا سهم  و  عادی  انتقال  تایید  بر  مبنی 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
 خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

۱۳۹۵/۰۴/۱۳ سید  مورخ  اصالحی شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۵۶۷  رای   -۱
اصفهان  از  صادره   ۱۹۴ شناسنامه  بشماره  سیدحسن  فرزند  سادات   قاسم 
بشماره ملی ۱۲۹۱۳۶۵۶8۰ در پنج دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۱۲۳ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

به مساحت ۱8۹/۲۹
 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

زهرا   ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ اصالحی شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۵۶8 مورخ  رای   -۲
كشتكار پزوه فرزند محمد بشماره شناسنامه 8۴۵ صادره از اصفهان بشماره 
ملی ۱۲۹۱۴۵۵۶۱۲ در یک دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۵۱۹۲ اصلی  از  فرعی   ۱۲۳ پالک  زمین 

مساحت ۱8۹/۲۹ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسنعلی    ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۱۲۵۱ شماره  رای   -۳
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   ۳۱۹ شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  زارعی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   ۱۲8۴۰۰۳۴۲۶
 ۲۰۹/۲۵ مساحت  به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۱۵۴8 پالک  زمین 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نرجس    ۱۳۹۵/۰۲/۱8 مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۱8۲۷ شماره  رای   -۴
بشماره  مباركه  از  صادره   ۲۷ شناسنامه  بشماره  فرزند حسین  دانش  خاتون 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   ۵۴۱۹۵۶۲۳۶۷ ملی 
قطعه زمین پالک ۱۰۳۹۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۹۷/۴۲ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عبدالرسول   ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۱۴۱ شماره  رای   -۵
كمالی دهكردی فرزند حیدر بشماره شناسنامه ۶۲۶ صادره از شهركرد بشماره 
ملی ۴۶۲۱۴۰۵۴۱۱ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
 ۱۹۴/۲8 مساحت  به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۰۳۹۳ پالک  زمین 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسن   ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۲۴۵ شماره  رای   -۶
ملی  بشماره  جرقویه  از  صادره   ۵۱ شناسنامه  بشماره  ایرج  فرزند  رضائیان 
قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  در سه   ۵۶۴۹8۴۷۱۲۶
به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۵۲۰۱ اصلی  از  فرعی   ۲۳۷ پالک  زمین 
مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   ۱۳۴/۶۰ مساحت 

رسمی سید صادق شاهزیدی .
رجایی  زهرا   ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۲۴8 شماره  رای   -۷
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   ۱۱۹۴ شناسنامه  بشماره  علی  سید  فرزند 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  در سه   ۱۲8۷۹۳۳۹۰۴
به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۵۲۰۱ اصلی  از  فرعی   ۲۳۷ پالک  زمین 
مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   ۱۳۴/۶۰ مساحت 

رسمی سید صادق شاهزیدی .

حسن  علی   ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۲۶۹ شماره  رای   -8
بشماره  اصفهان  از  صادره   ۴۰۰۹۵ شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  عباسی  
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   ۱۲8۲۳۲۹۰۲۲ ملی 
قطعه زمین پالک ۷8۹۷ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۹۰/۹۹ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
۹- رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۲8۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ مهری رستمی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   ۱۰۹۲۶ شناسنامه  بشماره  اکبر   فرزند  دارکی 
از  بر روی قسمتی  احداثی  نیم دانگ یکباب خانه  و  ۱۲8۳8۱۱۱۳8 در چهار 
قطعه زمین پالک ۹۹۴۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۹۵/۴۰ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
براتعلی   ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۲8۵ شماره  رای   -۱۰
احمدی جوهرانی فرزند احمد  بشماره شناسنامه ۹۷ صادره از اصفهان بشماره 
ملی ۱۲۹۱۳۲۶۳۱۶ در یک و نیم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۹۹۴۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۹۵/۴۰ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فغانی  رسول   ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۲۹۹ رای شماره   -۱۱
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   ۹۱۵ شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  پور  
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  سه  در   ۱۲۹۱۴۵۶۳۱۷
 ۱8۷/۲۱ مساحت  به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۶8۲۱ پالک  زمین 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
۱۲- رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ساجده امینی 
بشماره  اصفهان  از  صادره   ۶۶۴ شناسنامه  بشماره  فرزند کمال  خوراسگانی 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  سه  در   ۱۲۹۱۴۶۴۵۵۷ ملی 
قطعه زمین پالک ۶8۲۱ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۶۶/۷۰ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمدرضا   ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۳۰۵ شماره  رای   -۱۳
محمدی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۷ صادره از اصفهان بشماره ملی 
۱۲۹۱۳۷۰۶۰۹ در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک ۱۱۵۴8 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۶۶/۷۰ مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
۱۴- رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۳۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ بهجت محمدی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۴۱۷۵۱۶ در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۱۵۴8 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۶۶/۷۰ مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
۱۵- رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۳۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ نادعلی نادری 
ملی  بشماره  برخوار  از  صادره   ۶۴۵۲ شناسنامه  بشماره  حیدر  فرزند  جزی  
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  ششدانگ  در   ۵۱۱۰۰۷۳۹۹۶
زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۳۴۷/۹۷ مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم آغا ایروانی.
پرویز   ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۴۰۱ شماره  رای   -۱۶
عباسیان فرزند امیرقلی بشماره شناسنامه 8۳ صادره از شهرضا بشماره ملی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   ۱۱۹۹۷۱۵۳۴۴
به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۵۲۰۱ اصلی  از  فرعی   ۲۷۵ پالک  زمین 

مساحت ۱۹8/۹۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
۱۷- رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ رسول عابدی 
خوراسگانی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۰۶8۲ صادره از اصفهان بشماره 
ملی ۱۲8۳8۰8۶۹۲ در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک ۱ فرعی از اصلی ۵۹۴۵ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 
۲۰۲/۳۵ مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضا 

قضاوی فرزند رمضان.

ملیحه   ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۴۶۴ شماره  رای   -۱8
اصفهان  از  صادره   ۱۵۳ شناسنامه  بشماره  رسول  فرزند  خوراسگانی  قیصری 
بشماره ملی ۱۲۹۱۴۷۰۵۶۵ در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۱ فرعی از اصلی ۵۹۴۵ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
به مساحت ۲۰۲/۳۵ مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی رضا قضاوی فرزند رمضان.
محمدعلی   ۱۳۹۵/۰۳/۱8 مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۴۹۲ شماره  رای   -۱۹
اصفهان  از  صادره   ۶۴۴ شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  باغبادرانی  بابائی 
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   ۱۲8۳۵۷۵8۶8 ملی  بشماره 
واقع در بخش ۵   ۱۵۲۰۱ اصلی  از  از قطعه زمین پالک ۲۳۷ فرعی  قسمتی 

ثبت اصفهان به مساحت ۷۹/۴۵ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بیگم   ۱۳۹۵/۰۳/۱8 مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۵۳۳ شماره  رای   -۲۰
از  صادره   ۶۶ شناسنامه  بشماره  حسن  سید  فرزند  خوراسگانی  طباطبائی 
اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۲۱۴۷۳۹ در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک ۶۵۶۶ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 

۳۱۶/۴ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
علیرضا   ۱۳۹۵/۰۳/۱8 مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۵۳۶ شماره  رای   -۲۱
قاسمی قلعه نوئی فرزند حسین  بشماره شناسنامه ۱۲۵۷۲ صادره از اصفهان 
بشماره ملی ۱۲8۳8۲۷۶۲۱ در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۶۵۶۶ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۳۱۶/۴ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
معصومه   ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۵۴8 شماره  رای   -۲۲
محسنی حبیب آبادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 8۹ صادره از برخوار 
بشماره ملی ۶۶۰۹88۵۶۳۱ در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۱۱۵۴8 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۹8/۱۰ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
علی  محمد   ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۵۴۹ شماره  رای   -۲۳
منصوری حبیب آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۶۰۲۷ صادره از برخوار 
بشماره ملی ۶۶۰۹۳8۹۱۹۵ در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۱۱۵۴8 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۹8/۱۰ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
طیبه   ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۵8۹ شماره  رای   -۲۴
از اصفهان بشماره ملی  ۱۴۹۰ صادره  فنائی  فرزند نصراله بشماره شناسنامه 
۱۲8۶۷۲۴۴۷۳ در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۲۳8۴ اصلی  از  فرعی   ۲ پالک  زمین 

مساحت ۱۹۱/۹۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رسول   ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۶۷8 شماره  رای   -۲۵
از اصفهان  محسنی خوراسگانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۱۳ صادره 
بشماره ملی ۱۲۹۱۳۹۲۹۵۵ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۹۴۷۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۱۶/۵۰ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
طیبه   ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۷۲۴ شماره  رای   -۲۶
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   ۱۴۹۰ شناسنامه  بشماره  نصراله  فرزند  فنائی 
۱۲8۶۷۲۴۴۷۳ در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۲۳8۴ اصلی  از  فرعی   ۲ پالک  زمین 

مساحت ۱۰۴/۷۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین   ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳8۰۴ شماره  رای   -۲۷
زجاجی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۴۳۵ صادره از اصفهان بشماره ملی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   ۱۲8۵۴۰8۰۲۰
به  اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۵۱۹۰ اصلی  از  فرعی   ۶۵۱ پالک  زمین 

مساحت ۵8/۴ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

 ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳8۰۹ شماره  رای   -۲8
از  صادره   ۱۹۴ شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  زجاجی  احمدرضا 
احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   ۱۲8۷۶۳۹۵۹۳ ملی  بشماره  اصفهان 
در  واقع   ۱۵۱۹۰ اصلی  از  فرعی   ۶۵۱ پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 
سند طی  خریداری  مترمربع.   ۴/۵8 مساحت  به  اصفهان  ثبت   ۵  بخش 

 رسمی.
۲۹- رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۹۲8 مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷  علی مسعود  
بیابانک بشماره ملی  و  از خور  ۱۰ صادره  عباسعلی  بشماره شناسنامه  فرزند 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   ۵۴۰۹8۹۹۲۵۳
زمین پالک ۱۲۶۵8 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۹۲/۷ مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی غالمحسین سازش.
مهناز   ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ مورخ   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۱۵۴ شماره  رای   -۳۰
اصفهان  از  صادره   ۵۱۷ شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  پور  حسن 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   ۱۲8۷۹۶۶۶۶۷ ملی  بشماره 
در  واقع   ۱۰۳۹۳ اصلی  از  فرعی   _ پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی 
سند طی  خریداری  مترمربع.   ۱۴۷ مساحت  به  اصفهان  ثبت   ۵  بخش 

 رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
 »                                                      رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 
                                                                              حسین هادیزاده«

دادنامه 
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ شماره   : تنظیم  تاریخ   ۹۴۰۹۹۷۰۳۵۱۴۰۰۶۴8  : دادنامه  شماره 
پرونده : ۹۳۰۹۹8۰۳۵۱۴۰۰۶۶۱ شماره بایگانی شعبه : ۹۳۰۶۷۵ پرونده کالسه 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۴ شعبه   ۹۳۰۹۹8۰۳۵۱۴۰۰۶۶۱
به  اصفهان  ملت  بانک   : خواهان    ۹۴۰۹۹۷۰۳۵۱۴۰۰۶۴8 شماره  دادنامه 
با وکالت خانم زهرا قاسمی اشکفتکی فرزند  مدیریت محمد رضا ساروخانی 
اله به نشانی شهرضا خ ش طباطبایی مجتمع تجاری شماره 8 دفتر  رحمت 
مرادی  فاطمه  خانم   .۲ علی  فرزند  رضایی  فاطمه  خانم   .۱: خواندگان  وکالت 
بوانی فرزندرمضانعلی همگی به نشانی اصفهان بلوار کشاورز خ کشاورزی کوی 
مسجد بالل بن بست آزادگان سمت  چپ درب ۶ خواسته ها: ۱. مطالبه وجه 

چک ۲. تامین خواسته
رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک ملت با مدیریت اقای محمد رضا ساروخانی با وکالت 
خانم زهرا قاسمی بطرفیت خانم ها فاطمه مرادی و فاطمه رضائی بخواسته 
مطالبه مبلغ هفتاد و دو میلیون و ششصد و چهل هزار ریال و خسارت تاخیر 
اساس  بر  ریال  هزار  چهل  هرروز  ازای  به  االدا  یوم  لغایت   ۹۳/۶/۹ تاریخ  از 
خواهان  نزد  مستندات  اصول  ابقاء  به  نظر  دادرسی  و کلیه خسارات  داد  قرار 
با  خواندگان  اینکه  دارد  خواندگان  ذمه  اشتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت  که 
بر  دلیلی  و  نیاورده  بعمل  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه  مطروحه  دعوی  از  اطالع 
ننموده است مستند دعوی خواهان  ارائه  برائت ذمه خویش  و  پرداخت دین 
محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را دعوی مطرح شده محق تشخیص 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  ایین  قانون   ،۵۲۲  ،۱۹8  ،۵۱۹ مواد  به  مستندا 
به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون  امور مدنی خواندگان را متضامنا  انقالب 
و سیصد  دومیلیون  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  چهل  و  و ششصد 
وکیل  الوکاله  حق  چنین  هم  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  سه  و  و سی 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرار داد بانکی از تاریخ 
تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی   ۹۳/۶/۹
باشد.  می  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و 
اله  روح   – اصفهان  حقوقی  دادگاه   ۱۴ شعبه  رئیس  الف  ۱۰۰۷۹/م   :  شماره 

اقبالی

حال رضا رشیدپور رو به بهبود استیادداشت



 فیروزفام، جام قهرمانی
 را باالی سربرد

ــال چهــار نفــره شــب های  ــای وطــن: در مســابقات والیب کیمی
مــاه مبــارک رمضــان، تیــم فیروزفــام قهرمــان شــد. مســابقات 
والیبــال چهــار نفــره شــب های مــاه مبــارک رمضــان کــه 
باشــرکت 11 تیــم درســالن چندمنظــوره باشــگاه کارگــران 
ــه  ــام ب ــم فیروزف ــی تی ــا قهرمان ــود ب ــده ب ــزار ش ــان برگ اصفه
ــک  ــم کلینی ــدا دو تی ــی ابت ــان داد. در شــب پایان کار خــود پای
دندان پزشــکی کوثــر و طــای خرمیــان بــازی رده بنــدی را برگــزار 
ــف  ــر حری ــه ب ــس از غلب ــان پ ــای خرمی ــم ط ــه تی ــد ک کردن
مقــام ســوم را بــه خــود اختصــاص داد. در بــازی فینــال تیــم 
فیروزفــام کــه از وجــود بازیکنــان صاحبنــام و لیگــی بــا نام های 
هومــن باقــری، فرهــاد مابهرامــی، محمــد عزیــزی، شــاهین 
ــق  ــود، موف ــد ب ــرد بهره من ــان ف حاج رســولی ها و احســان مهرب
شــد تیــم نظــام مهندســی را در 2 ســت متوالــی شکســت دهــد 
و فاتــح جــام قهرمانــی ایــن دوره از مســابقات باشــد. قضــاوت 
ایــن مســابقات را آقایــان شــهباز صــدری، اکبــر توکلــی و رســول 
 پیمانــی بــر عهــده داشــتند کــه از جملــه داوران شــاخص 
ــوند.  ــوب می ش ــان محس ــال اصفه ــوت داوران والیب و پیشکس
مضــاف بــه اینکــه شــهباز صــدری، داور ممتــاز بیــن المللــی کــه 
ــال کارگــران  ســال های زیــادی در پســت رییــس هیئــت والیب
ــوده، مســئولیت  ــده ای ب ــان منشــا خدمــات ارزن اســتان اصفه

برگــزاری ایــن دوره از مســابقات را بــر عهــده داشــته اســت.

برنامه جام شهدا اعالم شد
ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران، برنامــه مســابقات جــام شــهدا 
را اعــام کــرد. بــه گــزارش ســایت ســازمان لیــگ، طبــق اعــام 
ــگ  ــه مســابقات ســازمان لی ــس کمیت ــروان، ریی غامرضــا به

برنامــه جــام شــهدا بــه ایــن شــرح اســت:
 2۶ تیرماه، پرسپولیس - ماشین سازی تبریز 

 2۷ تیرماه، تراکتورسازی- پدیده. 
دیدارهــای رده بنــدی و فینــال هــم در روزهــای ۳۰ و ۳1 تیرمــاه 

ــود. ــزار می ش برگ

داور دیدار فینال یورو معرفی شد
ــرگ«  ــارک کاتنب ــورو 2۰1۶ را »م ــای ی ــی رقابت ه ــدار پایان دی
اتفــاق  ایــن  انگلســتان قضــاوت خواهــد کــرد.  از کشــور 
شــش هفتــه پــس از قضــاوت ایــن داور در دیــدار پایانــی 
 رقابت هــای لیــگ قهرمانــان اروپــا بیــن تیم هــای رئــال مادریــد 
 و اتلتیکومادریــد در میــان صــورت می پذیــرد. این داور ۴1 ســاله

دیــدار پایانــی جــام حذفــی فوتبــال انگلســتان بیــن تیم هــای 
منچســتریونایتد و کریســتال پــاالس را هــم در مــاه مــه بــر عهده 
ــده شــدند.  ــر 1 برن ــا نتیجــه 2 ب ــا ب ــه قرمزه ــی ک داشــت؛ جای
»ســایمون بــک« و »جیــک کالیــن« در ایــن دیــدار کمــک داور 
ــه  ــن فرانس ــورو 2۰1۶ بی ــای ی ــی رقابت ه ــدار پایان ــتند. دی  هس

و پرتغال روز یکشنبه در استادو فرانس برگزار می شود.

کوتاه از ورزش

روزهای اوج افشین نزدیک است
مهاجــم جدیــد اســتقال بــا حضــورش در تمرینــات ایــن 
تیــم همــه را امیــدوار کــرده اســت. آرش افشــین کــه بخــش 
ــکل  ــل مش ــه دلی ــته را ب ــل گذش ــای ۳ فص ــی از بازی ه اعظم
ــت از دســت داده اســت ــه مصدومی ــت و البت  کارت پایان خدم

ــا اســتقال امیــد زیــادی دارد کــه  ــا عقــد قــرارداد ب ــار ب ایــن ب
بتوانــد روزهــای خــود را در فــوالد و البتــه تیــم ملــی تکــرار کنــد. 
ــده  ــر ش ــتقال حاض ــات اس ــای اول در تمرین ــین از روزه افش
ــت کادر  ــون رضای ــن تاکن ــن بازیک ــی ای ــطح آمادگ ــت و س اس
ــه همــراه داشــته اســت و طبــق تحلیل هــای  فنــی آبی هــا را ب
ــتقال  ــاده اس ــان آم ــی از بازیکن ــم، یک ــن تی ــای ای آنالیزوره

محســوب می شــود.

 خوشحالی کلوپ از تمدید قرارداد 
با لیورپول

ــن  ــا ای ــول، امــروز قــراردادش ب ــوپ، ســرمربی لیوپ یورگــن کل
ــز ســال گذشــته  ــوپ پایی ــد کــرد. کل ــا 2۰22 تمدی باشــگاه را ت
جایگزیــن راجــرز در لیورپــول شــد و توانســت ایــن تیــم را بــه 
فینــال لیــگ کاپ و لیــگ اروپــا برســاند؛ امــا در فتــح هــر دو 
ــول  ــن حــال شــکل بازی هــای لیورپ ــا ای ــد؛ ب ــاکام مان جــام ن
بــه گونــه ای بــود کــه رضایــت هــواداران و مدیــران ایــن باشــگاه 
ــا  ــد ت ــبب ش ــل س ــن عم ــت همی ــت و در نهای ــی داش را در پ
قــرارداد وی تمدیــد شــود. کلــوپ پــس از تمدیــد قــرارداد گفت: 
ســخت اســت بخواهــم دربــاره احساســم و اینکــه تــا چــه حــد 
ــول  ــی لیورپ ــم. از اینکــه مرب ــت کن ــم، صحب ــه خــودم می بال ب
ــگاه  ــک باش ــول ی ــم. لیورپ ــرور می کن ــاس غ ــتم، احس هس

ــژه اســت. خــاص و و وی

 پوگبا بر سر دوراهی 
رئال-منچستریونایتد

پوگبــا بیــش از هــر هافبکــی مــورد عاقــه زیــدان قــرار دارد و در 
ــران  ســوی دیگــر مورینیــو توصیــه اکیــد داشــته اســت کــه مدی
منچســتریونایتد بــه هــر قیمتــی، باید ســتاره فرانســوی یوونتوس 
ــرایطی  ــچ ش ــت هی ــال تح ــران رئ ــد. مدی ــت بگیرن ــه خدم را ب
حاضــر نیســتند بــرای پوگبــا ایــن رقــم را هزینــه کننــد؛ بــا وجــود 
تمــام عاقــه ای کــه زیــدان بــه ایــن بازیکــن دارد. در ســوی دیگــر 
رســانه های انگلیســی از توافــق یونایتــد بــا مدیربرنامه هــای پوگبــا 
خبــر داده انــد و اینکــه هفتــه بعــد قــرار ماقــات بــا مدیــران یــووه 
نیــز برنامه زیــری شــده اســت. یونایتدهــا نیــز حاضــر نیســتند 1۶۰ 
میلیــون یــورو بــرای پوگبــا بپردازنــد و رقــم پیشنهادی شــان 1۰5 
میلیــون یوروســت. بــه ادعــای تلگــراف، مورینیــو تــا ۷ آگوســت 
ــه  ــتر ب ــا لس ــیلد ب ــی ش ــازی کمیونیت ــزاری ب ــخ برگ ــی تاری یعن

مدیــران یونایتــد بــرای جــذب پوگبــا مهلــت داده اســت.

همگام با ورزش

توســعه  و  پیشــرفت  مســتحکم  بنــای   
سرویس ورزش

 اصغر قلندری
توســط   »۶۰« دهــه  از  ایــران،  والیبــال 
فدراســیون والیبــال ایــران نهــاده شــد کــه 
ــه  ــر پای در رأس آن محمدرضــا یزدانی خــرم قــرار داشــت و ب
غــرور ملــی و عــزم و انگیــزه شــگرف اســتوار بــود؛ بــا روی کار 
ــا تکیــه بــر  آمــدن محمدرضــا داورزنــی، بنــای اســتوارتری ب
ــاری در راســتای  ــوان معی ــه عن ــه شــد و ب ــش روز نهادین دان
رشــد و تعالــی و جهانــی شــدن والیبــال ایــران شــناخته شــد. 
اتمــام رقابت هــای پرشــور و خاطره انگیــز والیبــال لیــگ 
جهانــی، مــا را بــرآن داشــت تــا بــا ســامی و کامــی دگربــاره 
از ورزش والیبــال ســخن برانیــم کــه نقــل مجلــس جوانــان 

دیروز و پیشکسوتان امروزی است؛
 ورزشــی کــه سرشــار از تلخــی و شــیرینی های خــاص 
ــج  ــت و نتای ــوده اس ــی ب ــگ جهان ــای لی ــود در رقابت ه خ
ــان  ــاوری جوان ــی و خودب ــایه سختکوش ــگفت آوری در س ش
ــال  ــرای والیب ــر ب ــان در ســال های اخی شایســته و غیرتمندم
ــث  ــا باع ــه نه تنه ــم خــورده اســت. نتایجــی ک کشــورمان رق
جذابیــت و خاطره هــای به یادماندنــی شــده، بلکــه مایــه 
ــن رشــته  ــزرگ ای ــواده ب ــه و خان افتخــار و ســربلندی جامع

ــت. ــده اس ــی گردی ورزش
  عصر والسکو

نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه بــا بــه خدمــت گرفتــن 
ــن  ــی، ای ــم مل ــی تی ــر مرب ــوان س ــه عن ــکو ب ــو والس خولی
ــه  ــان، ب ــال جه ــاخص والیب ــی و ش ــش آرژانتین ــی بادان مرب
عنــوان یــک مربــی موفــق والیبــال، بــا کمــک خــوان ســیچلو 
ــا  ــی و ب ــی جــوان ایران ــد مرب همتــای آرژانتینــی خــود و چن
بهــره گرفتــن از بازیکنــان مســتعد و ســختکوش، تیــم ملــی را 

بــا شایســتگی قهرمــان آســیا کــرد و بــا عبــور از فــراز آســمان 
آســیا در مســابقات جهانــی بــا درخشــش خــوب شــاگردانش 

تحســین جهانیــان را بــر انگیخــت.
 کواچ

بــا کناره گیــری والســکو از تیــم ملــی، والیبــال مــا تــا 
ــا  ــه در دنی ــت خاصــی ک حــدودی از لحــاظ روحــی و موقعی
پیداکــرده بــود، دچارآســیب شــد. بــه خدمــت گرفتــن کــواچ 
در چنیــن شــرایطی کــه انتظــارات دوســتداران والیبــال ایــران 
روز بــه روز فزونــی می یافــت، دردی از والیبــال مــا دوا نکــرد 
و انتخــاب درســتی نبــود؛ چــرا کــه بــه عینــه دیدیــم تــا چــه 
انــدازه روی نتایــج حاصلــه در بازی هــای لیــگ جهانــی تاثیــر 

داشــت.

 لوزانو
ــئوالن  ــه مس ــی ک ــای فراوان ــس از رایزنی ه ــال پ ــر ح ــه ه ب
ــرای  ــو ب ــول لوزان ــد، رائ ــل آوردن ــه عم ــال ب ــیون والیب فدراس
ــه  ــک از آن ب ــه این ــران ک ــال ای ــدآوازه والیب ــم بلن ــت تی هدای
ــود  ــاد می ش ــا ی ــال دنی ــای والیب ــی ازبهترین ه ــوان یک عن

انتخــاب شــد. 
 رائــول لوزانــو بــه گونــه ای جــدی کار آماده ســازی تیــم ملــی

ــق شــد  ــم موف ــه شــاهد بودی ــت و همان طــور ک ــی گرف  را پ
تیــم ملــی ایــران را بــه باز ی هــای المپیــک 2۰1۶ ریــو 
ــژه  ــه وی ــران، ب ــه ورزش ای ــا جامع ــد ت ــوق ده ــرو س دوژانی
ــم انتظار  ــرن چش ــم ق ــش از نی ــه بی ــال را ک ــواده والیب خان
راهیابــی والیبــال ایــران بــه المپیــک بودنــد، شــادمان کنــد. 

ــرای  ــران ب ــال ای ــه والیب ــم ک ــول کنی ــد قب ــن حــال بای ــا ای ب
ــکا، راه درازی  ــا و آمری ــال پیشــرفته اروپ ــه والیب دســتیابی ب
 پیــش رو دارد کــه بــا در نظــر گرفتــن پتانســیل زیــاد 
ــه  ــیدن ب ــورمان، رس ــال کش ــتعد در والیب ــای مس و جوان ه
ایــن مقاصــد دور از دســترس نیســت؛ منتهــا بــه زمــان 

ــت. ــاز اس ــتری نی بیش
 درخشش جوانان در مسابقات اخیر

امیــر غفــور  والیبــال کشــورمان، در غیــاب  تیــم ملــی 
از  اســتفاده  بــا  )بیمــار(  قائمــی  فرهــاد  و  )مصــدوم( 
 بازیکنــان کم تجربــه و جــوان، نظیــر محمدجــواد معنوی نــژاد 
ثابــت کــرد کــه عــاوه بــر نفــرات منتخــب، جوان هــای 
ــی داراســت کــه  ــرای پشــتیبانی تیــم مل ــادی ب شایســته زی
ــی  ــه جهان ــی و کســب تجرب ــن الملل ــای بی ــه بازی ه ــاز ب نی
دارنــد؛ ایــن کار را آقــای لوزانــو بــا جرئــت و جســارت قابــل 
تحســینی بــه انجــام رســاند و مــزد اعتمــاد بــه جوان ترهــای 
تیــم را هــم گرفــت. غلبــه بــر تیــم بــدون شکســت صربســتان 
و گــذر از ســد تیــم آرژانتیــن کارآســانی نبــود؛ امــا جوان هــای 
بی ادعــای مــا بــا حربــه همبســتگی و همدلی، سختکوشــی و 
باورپذیــری فعل خواســتن توانســتن اســت را بــه خوبی صرف 
کردنــد. بــه امیــد روزی کــه تیــم ملــی والیبــال کشــورمان در 
مســابقات المپیــک 2۰1۶ ریــو، بــار دیگــر شگفتی ســاز شــود 
ــان  ــین جهانی ــود تحس ــته خ ــای شایس ــه بازی ه ــا ارای  و ب
ــور  ــان غی ــان و قهرمان ــزون جوان ــق روز اف ــد. توفی را برانگیزان
ــای آرزوی  ــی منته ــن الملل ــن بی ــامی در میادی ــران اس ای
ماســت؛ امــا بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم بــرای رســیدن بــه 
هــدف، بایــد برنامــه داشــت. هــدف بــدون برنامــه، فقــط یک 

آرزوســت.

استقبالبینظیر،انتظاراتبیحد

افقبدونبرنامه،فقطیکآرزوست!

ــی  ــه کم تجربگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــکتبال ب ــیون بس ــس فدراس  ریی
و تــرس از نــام حریــف، دلیــل اصلــی شکســت تیــم ایــران برابــر 
ــم  ــرای تی ــت ب ــز اهمی ــه حای ــت: نکت ــود، گف ــک ب ــان و مکزی یون

ــت.  ــته اس ــات گذش ــیه و معض ــی، دوری از حاش مل
در  ملــی  تیــم  عملکــرد  مشــحون  محمــود 
رقابت هــای گزینشــی المپیــک را کامــا قابــل 
ــت  ــدار نخس ــه دی ــاره ب ــا اش ــت و ب ــاع دانس دف
مقابــل یونــان اظهــار کــرد: ملی پوشــان مقابــل ایــن 
ــتند  ــه می توانس ــدند؛ اگرچ ــر ش ــوب ظاه ــم خ تی
بهتــر از ایــن هــم باشــند، امــا آن هــا در یــک 
ــد  ــوش کردن ــا فرام ــود را کام ــت خ ــر موقعی  کوارت

و جنگندگی الزم را از دست دادند. 
وی ادامــه داد: مســلم بــود کــه نمی توانیــم حریــف یونــان شــویم 
ــد ــن می ش ــر از ای ــر غی ــه اگ ــم ک ــت دهی ــم را شکس ــن تی  و ای

ــن نتیجــه  ــا ای ــد ب ــا نبای ــه هــم می ریخــت؛ ام ــادالت ب ــام مع تم
و ایــن اختــاف امتیــاز هــم شکســت می خوردیــم. عملکــرد 

ــا 12-1۰ امتیــاز  ــود کــه بایــد حداکثــر ب ــه ای ب ــه گون ملی پوشــان ب
نتیجــه ایــن بــازی را واگــذار می کردنــد؛ نــه بــا 25 اختــاف امتیــاز.

 رییــس فدراســیون بســکتبال بــا تاکیــد بر اینکــه همه ملی پوشــان 
ــدار  ــت: دی ــد، گف ــدون اســتثنا خــوب بودن ــان ب ــل یون ــران مقاب ای
مقابــل ایــن تیــم تجربــه بزرگــی بــرای ملی پوشــان 
ــا  ــا موجــب شــده آن ه ــراه داشــت و قطع ــه هم ب
ــد.  ــه مسئولیتشــان فکــر کنن ــی ریشــه ای تر ب خیل
وی تاکیــد کــرد: در مجمــوع اســترس و تــرس 
از نــام بــزرگ حریفــان و بــه خصــوص یونــان 
ــه  ــود ک ــی ب ــل اصل ــی، دو عام ــار کم تجربگ در کن
ــدار خــود  ــی بســکتبال دو دی ــم مل باعــث شــد تی
ــن دو  ــا از ای ــد؛ ام ــذار کن ــک را واگ ــای گزینشــی المپی در رقابت ه
دیــدار تجربه هــای بزرگــی بــرای بســکتبال ایــران بــه دســت آمــد 
ــا  ــن رقابت ه ــت. در ای ــری اس ــه دیگ ــر نتیج ــر از ه ــن مهم ت و ای
ــن  ــای غیرممک ــد کاره ــه می توانن ــد ک ــا درک کردن ــان کام  بازیکن

را ممکن کنند.

مشحون:
تیم ملی بسکتبال از حاشیه های گذشته دور شده است

ــات  ــن اقدام ــریح آخری ــا تش ــال ب ــی فوتب ــای مل ــر تیم ه مدی
ــی ــم مل ــاس تی ــر و لب ــرواز چارت ــن، پ ــن تمری ــه زمی ــوط ب  مرب
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــی مدنظ ــم مل ــرای تی ــا ب ــت: اردوی ایتالی  گف
و ایــن اردو در دســتور کار اســت. محمدرضــا ســاکت بــا تشــریح 

ملــی  تیم هــای  ســازمان  اقدامــات  آخریــن 
گفــت: طــی تیرمــاه ســال جــاری، 12۳ روز اردو 
در رده هــای مختلــف بانــوان و آقایــان پیش بینــی 
ــه انجــام رســیده و  ــا ب ــه برخــی از آن ه شــده ک
ــدی از  ــه زمان بن ــا برنام ــق ب ــر مطاب ــی دیگ برخ
ــزاری اســت.  ــال برگ ــن شــده در ح ــش تعیی پی
وی دربــاره برنامه هــای ایــن ســازمان و اقدامــات 

صــورت گرفتــه در آن گفــت: اولیــن کارگاه آموزشــی توجیهــی یک 
ــی  ــاه در آکادم ــی 22 تیرم ــای مل ــتان تیم ه ــژه سرپرس روزه وی
 ملــی فوتبــال و بــا حضــور سرپرســتان تیم هــای مختلــف 

و با دعوت از میهمانان و اساتید برگزار می شود. 
درخواســت  بــه  و  آمــوزش  کمیتــه  نظــر  زیــر   ایــن کارگاه 

 و بــا مشــارکت ســازمان تیم هــای ملــی برگــزار می شــود 
و بحث هــای مختلــف مدیریتــی، اداری، حقوقــی، رســانه و... در 
ایــن دوره فشــرده بــه سرپرســتان تیم هــای ملــی ارایــه خواهــد 
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــت: ه ــی گف ــای مل ــر تیم ه ــد. مدی ش
 دوره آموزشــی ارتقــای تعامل هــای مدیریتــی
افزایــش کیفیــت و نحــوه فعالیــت سرپرســتان 
تیم هــای ملــی اســت. ایــن دوره بــرای اولین بــار 
برگــزار می شــود و اســاتید بســیار خوبــی در ایــن 
زمینــه در نظــر گرفتــه شــده کــه بــه سرپرســتان 
آموزش هــای الزم را خواهنــد داد. ســاکت در 
ادامــه از برگــزاری کارگاه آمــوزش، ویــژه مســئوالن 
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــی خب ــای مل ــی و پشــتیبانی تیم ه تدارکات
ــی  ــک روز در آکادم ــدت ی ــه م ــاه و ب ــخ 5 مردادم دوره در تاری
ملــی فوتبــال برگــزار می شــود و بســیاری از مســایل مربــوط بــه 
پشــتیبانی، اجرایــی، بهداشــتی و... مربــوط بــه رده هــای مختلف 

ــوزش داده خواهــد شــد. ــی آم تیم هــای مل

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تیم ملی بسکتبال از حاشیه های ... شنبـــــه 19 تیرماه 61395
ـــمـــاره 196 ســـــال دوم       ݡسݒ

ابالغیه 
:951۰1۰۰۳۶1۷۰2۶1۰شماره  اباغنامه  شماره 
شعبه:9۴۰۶1۴تاریخ  بایگانی  پرونده:9۴۰998۰۳۶1۷۰۰5۶5شماره 
امیر   : حقیقی:نام  شونده  اباغ  تنظیم:1۳95/۰۳/۳۰مشخصات 
حسین    نام خانوادگی:طرفه اصفهانی    نام پدر:مصطفی کدپستی 
المکان   :مجهول  نشانی  ملی:12859۰۶۰12  815۳۶۷۳51۴   کد   :
مدارک پیوست: در خصوص تجدید نظر خواهی علیرضا نصر اصفهانی 
بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9۴۰99۷۰۳۶1۷۰1۶25 صادره 
نظر  تجدید  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  پیوست  به   ، شعبه  این  از 
خواهی به شما اباغ میشود. مقتضی است حسب ماده ۳۴۶ قانون 
چنانچه  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین 
دادگاه  این  به   ، اخطاریه  رویت  از  روز پس  ده  دارید ظرف  پاسخی 
اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت 
به تجدید نظر ارسال میگردد. شماره:1۰۰۴۰/ م الف شعبه 28 دادگاه 

اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 1۴/۷5 
واقع در موسیان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
ثبت است و عملیات  اکبر بخشی  فرزند عباس  در جریان  نام  به 
به دستور  بنا  اینک   . نیامده است  به عمل  تحدید حدود قانونی آن 
تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت 
حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/5/11 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
یا مجاورین مطابق ماده 2۰  اعتراضات مالکین  یابند و  محل حضور 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/۴/19 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت 

اسناد و اماک فاورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 19/8۷۷ شماره  پاک  خانه  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
واقع در جعفر اباد فاورجان   بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
در  رجبعلی    فرزند  فاورجانی  دهقان  احمد  نام  به  ثبتی  پرونده  و 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
مورخ  یکشنبه  روز  در  مرقوم  پاک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای 
لذا  آمد  به عمل خواهد  95/5/1۰ ساعت 9 صبح در محل شروع و 
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 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/۴/19 اکبر 

پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
اخطاریه

و  سوسن  شهرزاد  و  جمشید  و  هوشنگ   : خانوادگی  نام  و  نام 
المکان محل حضور شعبه  : مجهول  نشانی  فاطمی  کریستل مشیر 
ارباب شورا وقت  1۳ شورای حل اختاف اصفهان واقع در خ رحیم 
به  عباسی  اداری علت حضور: دعوی  اباغ ساعت  بعد  1۰روز  حضور 
طرفیت شما جهت مطالبه نظریه کارشناسی به شعبه مراجعه نمایید. 

شماره :995۷/ م الف دفتر شعبه 1۳ مجتمع شماره یک شورای حل 
اختاف شهرستان اصفهان

اخطاریه
مجهول   : نشانی  بلداجی  حسینی  حمید  سید   : شونده   اخطار  نام 
المکان محل حضوردادگاه  خ سجاد خ ارباب شعبه  ۴ وقت  حضور: 
یک هفته پس از رویت ساعت اداری علت حضور جهت تبادل لوایح 
به شعبه مراجعه نمایید.  شماره :995۳/ م الف دفتر شعبه ۴مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
آگهی احضار

چون آقای محمد رضا کاظمیان  فرزند: داریوش شکایتی علیه آقای 
ملک زاده شاهی وند فرزند : میرزابک مبنی بر کاهبرداری به مبلغ 
به کاسه  پرونده  نموده که  مطرح  تومان  هزار  پانزده  و  میلیون  یک 
اینکه متهمان  باز پرسی ثبت گردیده لذا نظر به  1 این  9۴۰۷۴8 ب 
دادرسی  آیین  قانون   1۷۴ ماده  حسب  باشند  می  المکان  مجهول 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت 
یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع 
اتخاذ  نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی  مراجعه 
بازپرسی  اول  دفتر شعبه  مدیر  الف  1۰۰1۶/م   : نمود. شماره  خواهد 

دادسرای عمومی و انقاب ناحیه ۴ کهندژ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

پور  رمضان  مرید  خواهان   ۴12-95 کاسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:الزام خوانده به انتقال سند دستگاه دوو سواری 
به شماره 1۴۶ق ۷8 ایران 1۳ به طرفیت سعید زمانی سلیمانی تقدیم 
95/5/2۰ساعت  روز......... مورخ  برای  .وقت رسیدگی  نموده است 
18:۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
1۷مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  9958/م  شود.شماره:  می  اتخاذ 

شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
دادنامه 

شماره دادنامه : 95۰99۷۰۳5۴۳۰۰۳8۰ تاریخ تنظیم : 1۳95/۰۳/1۶ 
 : شعبه  بایگانی  شماره   9۴۰998۰۳۶۰2۰۰۳۴۰  : پرونده  شماره 
دادگاه   11۷ شعبه   9۴۰998۰۳۶۰2۰۰۳۴۰ کاسه  پرونده   9۴1۰۶9
نهایی شماره  ( تصمیم  اصفهان )11۷ جزایی سابق  دو شهر  کیفری 
95۰99۷۰۳5۴۳۰۰۳8۰ شاکی : آقای عباس فتحی فرزند حیاتقلی 
به نشانی اصفهان – اصفهان خ معراج خ مفتح ک شهید کریمی پ 
۶1۰ ط ۳ متهم : آقای حسن درزاده پور فرزند الل محمد به نشانی 
تخریب   .2 تعزیر  مستوجب  سرقت   .1  : ها  اتهام  المکان  مجهول 
دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

بر  دائر  الل محمد  فرزند  پور  درزاده  آقای حسن  اتهام  در خصوص 
تخریب عمدی و سرقت شش عدد درب الومینیومی موضوع شکایت 

آقای عباس فتحی فرزند حیاتقلی بشرح کیفر خواست صادره از داد 
سرای عمومی و انقاب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده شیوه 
اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت گزارش مرجع انتظامی ماحظه 
متن خارج نویسی شده پیامکها مودای شهادت شهود و نظر به اینکه 
متهم با وصف اباغ قانونی در دادسرا و دادگاه حاضر نگردیده است 
بر  الیه  ناحیه مشار  از  بزه  وقوع  موجود  قرائن  به سایر  التفات  با  و 
به مواد ۶5۶و ۶۶۷و ۶۷۷  لذا  مستندا  دادگاه محرز ومسلم است 
قانون مجازات اسامی کتاب 5 تعزیرات و ماده 1۳۴ قانون مجازات 
اسامی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم به تحمل ۳سال حبس 
و ۷۴ ضربه شاق تعزیری و رد عین در صورت فقدان عین به رد مثل 
یا قیمت مال مسروقه در حق ما لباخته بابت سرقت و تحمل ۳ سال 
از  میگردد  اعام  و  عمدی صادر  تخریب  بابت  دیگر  تعزیری  حبس 
بین مجازاتهای مذکور صرفا مجازات اشد قابل اجرا است رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم 
رئیس  الف  م   /1۰۰9۶  : است./ر شماره  اصفهان  استان  نظر  تجدید 

شعبه 11۷ دادگاه کیفری 2 اصفهان- زین العابدینی
دادنامه

شماره دادنامه : 95۰99۷۰۳۶1۷۰۰۴2۴ تاریخ تنظیم :1۳95/۰۳/29 
 95۰۰1۰: بایگانی شعبه  95۰998۰۳۶1۷۰۰۰1۰ شماره   : پرونده  شماره 
احمد  سید  فرزند  مورنانی  موسوی  مجتبی  سید  آقای   : خواهان 
 – بهمن   22 – کوچه  بهشت شرقی  خ هشت   – اصفهان  نشانی  به 
فرعی شهید  اکبر اسدی – پاک 28. خوانده : آقای محمد وطنی 
 .1  : ها  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  علی  فرزند  شهرستانی 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه 
به  باتوجه  دادگاه  دادرسی  هزینه  پرداخت  اعساراز   .۴ چک  وجه 
به  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات 

صدور رای می نماید:
مورنانی  موسوی  مجتبی  آقای سید  دعوی  در خصوص  دادگاه  رای 
به طرفیت آقای محمد وطنی شهرستانی به خواسته اعسار خواهان 
ریال   ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  جهت  دادرسی  هزینه  پرداخت  از 
استشهادیه  مفاد  به  نظر  دادگاه  دعوی  مستند  چک  فقره  دو  وجه 
کتبی پیوست دادخواست و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی علی رغم اباغ قانونی دعوی نامبرده را به نظر ثابت و وارد 
دادرسی  آیین  قانون   5۰۷ 5۰۶و  198و  مواد  به  مستندا  و  دانسته 
موقت  اعسار  به  حکم  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعام می نماید رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
دادگاه   28 رئیس شعبه   – الف مهدی حاجیلو  م   /1۰۰۴۳ : شماره 

حقوقی اصفهان
دادنامه 

شماره دادنامه : 95۰99۷۰۳۶1۷۰۰۴۳۶ تاریخ تنظیم : 1۳95/۰۳/29 
شماره پرونده : 9۴۰998۰۳۶1۷۰۰9۰8 شماره بایگانی شعبه : 9۴۰995 
به  احمد  آقای سید مجتبی موسوی مورنانی فرزند سید   : خواهان 
بهمن – پاک   22 بهشت شرقی – ک  اصفهان – خ هشت  نشانی 
نشانی  به  علی  فرزند  شهرستانی  وطنی  محمد  آقای   : خوانده   28

اعساراز پرداخت هزینه دادرسی 2.   .1  : المکان خواسته ها  مجهول 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی ۴. مطالبه 
وجه چک دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 

و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
مورنانی  موسوی  مجتبی  آقای سید  دعوی  در خصوص  دادگاه  رای 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شهرستانی  وطنی  محمد  آقای  طرفیت  به 
-۰2۰8۰1 به شماره های  به استناد 5 فقره چک  8۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

به   9۴/۷/1-  ۷58۳59 و  ریال   ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   9۴/8/۳۰
ریال   9۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   9۳/۳/1-۶۰۶۰51 و  ریال   1۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ 
-۷58۳8۰ و  ریال   ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   9۴/۳/1-58۷۳۳۴ و 

پرداخت  عدم  های  و گواهینامه  ریال   5۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   9۴/۶/1۰
صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
مستندات  مصدق  تصویر  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  دادگاه 
می  خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان که  ابرازی 
اباغ قانونی در دادگاه حاضر  با وصف  اینکه خوانده  نماید و نظر به 
نیاورده  عمل  به  خواهان  دعوی  قبال  در  دفاعی  و  ایراد  و  نگردیده 
به مواد  ثابت دانسته و مستندا  به نظر  را  است فلذا دعوی خواهان 
 ۳1۳ ۳1۰و  مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   519 515و   ،198
حکم  چک  صدور  قانون   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
به  عنوان خسارات دادرسی طبق  ریال   1/8۶5/۰۰۰ خواسته و مبلغ 
مرکزی  بانک  اعامی  شاخص  وفق  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه 
حق  در  پرداخت  هنگام  لغایت  چکها  از  هریک  رسید  سر  تاریخ  از 
بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  اعام  و  صادر  خواهان 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
اصفهان استان  نظر  تجدید  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  دیگر   روز 

 می باشد/. 
شماره :1۰۰۴1/ م الف مهدی حاجیلو رئیس شعبه بیست و هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی احضار متهم 

))مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست((
 : پرونده  شماره   951۰1۰۰۳5۴۴۰2۰9۳  : اباغیه  شماره 
محاکم کیفری   1۳95/۰۴/۰۶  : تنظیم  تاریخ   95۰998۰۳۶5۶۰۰۳۰۶
دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست در پرونده 
کاسه 95۰998۰۳۶5۶۰۰۳۰۶ و بایگانی شکایت سید مرضیه حسینی 
و فاطمه کارگر علیه احمد رضا طیب به اتهام توهین به اشخاص عادی و 
تخریب و ورود به عنف )شکایت سید مرضیه حسینی( ضرب و جرح 
و توهین )فاطمه کارگر( تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه ساعت تعیین گردیده 
است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد ۳۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بدیهی است 
 در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد

 آمد. 
اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   118 شعبه  الف  1۰۰85/م   : شماره 

)118 جزایی سابق(

ساکت:
پیگیر اردوی ایتالیا برای تیم ملی فوتبال هستیم
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حتما بخوانید!
در هالل احمر خبری از فیش های ...

بیماری هــای قلبــی، یکــی از دالیــل اصلــی مــرگ و میــر در 
ایــران اســت و همیــن موضــوع ســبب می شــود پیشــگیری 
باشــد.  از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار  بیمــاری  نــوع  ایــن  از 
ــران  ــه ای ــتیتوی تغذی ــی انیس ــوزش همگان ــد آم ــت واح سرپرس
ــان ــت در جه ــش دیاب ــه افزای ــاد و رو ب ــیوع زی ــه ش ــه ب ــا توج  ب
آمــوزش  بــه  قلبــی،  بیماری هــای  بــا  آن  ارتبــاط  همچنیــن 
ــی  ــراد دیابت ــای اف ــر ابت ــش خط ــی کاه ــاره چگونگ ــی درب نکات
بــه آن پرداخــت. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، مینــا 
ــه  ــان ب ــال ابتای ش ــی، احتم ــاران دیابت ــد: بیم ــی می گوی کاویان
ــد ــت داری ــما دیاب ــه ش ــی ک ــت. زمان ــتر اس ــی بیش ــاری قلب  بیم
ســطح قنــد خــون شــما اغلــب خیلــی بیشــتر از آنچــه کــه بایــد 
ــب  ــب تخری ــد موج ــون می توان ــاد در خ ــد زی ــت. قن ــد، هس باش
ــود.  ــی ش ــای خون ــامل رگ ه ــدن ش ــای ب ــیاری از بخش ه بس
بعضــی عــادات نادرســت شــیوه زندگــی هــم ممکــن اســت خطــر 

ــی را افزایــش دهــد. بیمــاری قلب
  سطح قند خون خود را تحت کنترل درآورید

ــما  ــای ش ــر ابت ــان، خط ــد خونت ــطح قن ــرل س ــزود: کنت وی اف
افــراد  از  را کاهــش می دهــد. بســیاری  بیمــاری قلبــی  بــه 
ــد  ــک می کنن ــر روز چ ــان را ه ــد خونش ــطح قن ــه س ــی ک دیابت
 مطمئــن می شــوند کــه داروهــا یــا انســولین، رژیــم غذایــی 
ــی ــد طبیع ــون در ح ــد خ ــطح قن ــتن س ــرای نگهداش  و ورزش ب

عمل می کند.
  وزن خود را کم کنید و آن را پایین نگهدارید

ــی گفــت: دیابتی هــا اغلــب اضافــه وزن و بیمــاری قلبــی را  کاویان
ــه رفــع مشــکات  ــادی ب ــد. کاهــش وزن، کمــک زی ــا هــم دارن ب

ســامت می کنــد؛ بــرای مثــال اگــر بــه شــما گفتــه شــده باشــد 
کــه فشــار خونتــان خیلــی باالســت، کاهــش وزن می توانــد 
آن را پاییــن آورد. اگــر ســطح قنــد خــون شــما بــه ســختی 
کنتــرل می شــود، کاهــش وزن می توانــد کمک کننــده باشــد. 
ــش وزن  ــد، کاه ــکمی  داری ــی ش ــما چاق ــر ش ــه داد: اگ وی ادام
ــر  ــه کم ــی در ناحی ــه وزن و چاق ــه اضاف ــرادی ک ــت. اف ــم اس  مه
ــا در  ــه آن ه ــه وزن اضاف ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــد، نس ــکم دارن و ش
ــی  ــاری قلب ــر بیم ــرض خط ــت، در مع ــن و ران هاس ــه باس ناحی
 بیشــتری هســتند. کاهــش وزن حتــی در حــد 5 کیلوگــرم

ــی  ــاری قلب ــه بیم ــما ب ــای ش ــر ابت ــش خط ــه کاه ــد ب می توان
ــد. ــک کن کم

  سطح کلسترول خود را کاهش دهید
ــران  ــه ای ــتیتوی تغذی ــی انیس ــوزش همگان ــد آم ــت واح سرپرس
گفــت: کلســترول، مــاده ای چــرب اســت کــه بــدن شــما از آن برای 
ــد  ــلولی و تولی ــای س ــاختن اندامک ه ــاب، س ــت از اعص محافظ
ــد. تمــام کلســترولی را کــه  هورمون هــای خــاص اســتفاده می کن
ــی  ــد می ســازد. کلســترول موجــود در غذای ــاز دارد، کب ــان نی بدنت
کــه می خوریــد )ماننــد تخم مــرغ، گوشــت قرمــز و لبنیــات( 

اضافــی اســت. کلســترول بســیار زیــاد در خــون می توانــد 
ــاال شــما  ــزود: احتم ــد. وی اف ســرخرگ های شــما را مســدود کن
ــد  ــترول ب ــنیده اید. کلس ــد« ش ــوب« و »ب ــترول »خ ــاره کلس درب
یــا LDL-c )لیپوپروتئیــن بــا دانســیته پاییــن( کلســترولی اســت 
ــه بیمــاری  کــه می توانــد ســرخرگ های شــما را ببنــدد و منجــر ب
ــا  ــن ب ــا HDL-c )لیپوپروتئی ــوب ی ــترول خ ــود. کلس ــی ش قلب
دانســیته بــاال(، کلســترولی اســت کــه کلســترول هایی کــه مــورد 
ــن  ــد. ای ــل می کن ــما حم ــدن ش ــای ب ــتد را از بافت ه ــاز نیس نی

ــد. ــش می ده ــما را کاه ــی ش ــاری قلب ــر بیم ــترول خط کلس
  وقتی کلسترول باالست، چه کنیم؟

کاویانــی ادامــه داد: کاهــش وزن و غذاخــوردن بــر پایــه یــک رژیــم 
ــی  ــدار چرب ــد مق ــما بای ــت. ش ــده اس ــالم، کمک کنن ــی س  غذای
را کــه می خوریــد، محــدود  از کلســترولی  و غذاهــای غنــی 
کنیــد. کتاب هــای آشــپزی زیــادی در دســترس اســت کــه 
حــاوی دســتور پخــت غذاهــای کم چربــی و کم کلســترول و 

بــرای وعده هــای غذایــی اســت.  پیشــنهادهایی 
ــم  ــه رژی ــه چگون ــد ک ــه کمــک داری ــاز ب ــر شــما نی ــزود: اگ وی اف
 غذایــی خــود را تغییــر دهیــد، پزشــک شــما ممکــن اســت شــما 

را به یک رژیم درمان ارجاع دهد. 
ــه طراحــی رژیم هــای  یــک رژیم درمــان آمــوزش خاصــی در زمین
غذایــی ســالم دارد. اگــر رژیــم غذایــی بــه تنهایــی کلســترول خون 
شــما را پاییــن نمــی آورد، می توانــد بــه کاهــش آن کمــک کنــد. در 
ایــن صــورت شــما و پزشــکتان می توانیــد دربــاره داروهــا بــا هــم 
صحبــت کنیــد. بهتریــن درمــان بــرای شــما بســتگی بــه نیازهــای 

ویــژه و شــرایط پزشــکی شــما دارد.

سرپرست واحد آموزش انیستیتوی تغذیه ایران مطرح کرد:

راه های کاهش ابتال به بیماری قلبی

ورزش  وزارت  خانــواده  تعالــی  و  ازدواج  دفتــر  کل  مدیــر 
و جوانــان بــا بیــان اینکــه قانــون تســهیل ازدواج، جــزو 
قوانیــن مغفــول در کشــور اســت، گفــت: تــاش داریــم 
الزم  اصاحــات  مرتبــط،  دســتگاه های  همــکاری   بــا 
ــدن  ــی ش ــت اجرای ــون قابلی ــن قان ــا ای ــم ت ــام دهی را انج

ــا اعــام خبــر  پیــدا کنــد. ناصــر صبحــی ب
ــهریورماه ــنواره ازدواج در ش ــزاری جش  برگ
شــهریور در  ازدواج  جشــنواره   گفــت: 
مــاه همزمــان بــا هفتــه ازدواج برگــزار 
می شــود و برنامه هــای متنوعــی بــرای 
ــه شــده اســت.  ــر گرفت ــه در نظ ــن هفت ای
برگــزاری  حاشــیه  در  داد:  ادامــه  وی 
جشــنواره ازدواج، نمایشــگاه های مختلفــی 
هم اکنــون  از  کــه  داشــت  خواهیــم 

برنامه ریزی هــا بــرای آن صــورت گرفتــه اســت؛ امــا جزییــات 
ایــن مراســم پــس از قطعــی شــدن اعــام می شــود. 
افــزود:  جوانــان  و  ورزش  وزارت  ازدواج  دفتــر  کل  مدیــر 
ــرای  ــات الزم ب ــم اقدام ــده داده بودی ــا وع ــه قب همان طــور ک

ــت  ــده اس ــام ش ــاوره ازدواج انج ــز مش ــداد مراک ــش تع  افزای
بررســی هســتند کــه  در حــال  پرونــده  و هم اکنــون 60 
امیدواریــم در مردادمــاه طــی جلســه ای مشــترک بــا ســازمان 
ــرایط  ــد ش ــای واج ــاوره، پرونده ه ــی و مش ــام روانشناس نظ

ــود.  ــا ش ــا اعط ــت آن ه ــه فعالی ــی و پروان نهای
می کنیــم  تــاش  افــزود:  صبحــی 
مراســم اعطــای پروانــه فعالیــت 60 مرکز 
مشــاوره ازدواج در وزارت ورزش و جوانــان 
و بــا حضــور اعضــای ســازمان نظــام 

ــود. ــزار ش ــاوره برگ ــی و مش روانشناس
قانــون  درخصــوص  همچنیــن  وی   
ایــن  جوانــان گفــت:  ازدواج  تســهیل 
ــود  ــول ب ــای مغف ــزو قانون ه ــون، ج قان
کــه در جلســه ای بــا حضــور دســتگاه های 
متولــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت تــا اصاحــات الزم 
بــر روی آن صــورت گیــرد و بــه صــورت یــک الیحــه اصاحــی 
بــرای دولــت و مجلــس ارســال شــود؛ بــه گونــه ای کــه قابلیت 

ــد. ــته باش ــدن را داش ــی ش اجرای

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان:
قانون تسهیل ازدواج، جزو قوانین مغفول در کشور است

وزارت  ورزشــی  فعالیت هــای  و  بدنــی  تربیــت  کل  مدیــر 
تابســتان  فصــل  شــروع  بــا  پــرورش گفــت:  و   آمــوزش 
ــادی از  ــم زی ــا حج ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم ــای ورزش فضاه
ــح  ــاعت ۸ صب ــه از س ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــوزان مواجهن دانش آم
ــتند.  ــت هس ــال فعالی ــداوم در ح ــورت م ــه ص ــب ب ــا ۸ ش ت

ــی  ــت بدن ــر کل تربی ــی، مدی ــین بابوی حس
آمــوزش  وزارت  ورزشــی  فعالیت هــای   و 
ــه ایــن پرســش کــه  و پــرورش در پاســخ ب
ــی  ــت بدن ــوزه تربی ــتانی ح ــت تابس »فعالی
اظهــار  چیســت؟«،  دانش آمــوزان  بــرای 
داشــت: پایــگاه تابســتانه و اوقــات فراغــت 
از جملــه اقدامــات حــوزه تربیــت بدنــی 
بــرای دانش آمــوزان در تابســتان اســت. 
وی افــزود: اکنــون 3 هــزار مــکان و فضــای 

ــوزش  ــی آم ــت بدن ــوزه تربی ــه ح ــوط ب ــور مرب ــی در کش  ورزش
و پــرورش اســت کــه در طــی ســال نیــز در اختیــار دانش آمــوزان 

 . هستند
اماکــن  در  دانش آمــوزان  حضــور  بــه  اشــاره  بــا   بابویــی 

و فضاهــای ورزشــی آمــوزش و پرورش در تابســتان خاطرنشــان 
ــا شــروع فصــل تابســتان، فضاهــای ورزشــی آمــوزش   کــرد: ب
ــه  ــد؛ ب ــوزان مواجهن ــادی از دانش آم ــم زی ــا حج ــرورش ب و پ
طــوری کــه از ســاعت ۸ صبــح تــا ۸ شــب بــه صــورت مــداوم در 

حــال فعالیــت هســتند.
تمــام ســالن های ورزشــی افــزود:    وی 
ــی  ــت بدن ــاز تربی ــای روب ــتخر و فضاه اس
آمــوزش و پــرورش در اختیــار فعالیت هــای 
بزرگــی  از  بخــش  و  اســت  تابســتانه 
فعالیت هــای تابســتانه دانش آمــوزان بــه 

برمی گــردد.  ورزشــی  حــوزه 
مدیــر کل تربیــت بدنــی و فعالیت هــای 
ورزشــی وزارت آمــوزش و پــرورش تصریــح 
فراغــت  اوقــات  برنامه هــای  در   کــرد: 
دســتگاه ها  تمــام  دانش آمــوزان،  تابســتانه  فعالیت هــای  و 
ــی  ــه تنهای ــرورش ب ــوزش و پ ــد نقــش داشــته باشــند و آم بای
نمی توانــد؛ امــا تمــام بضاعــت خــود را بــرای ایــن موضــوع بــه 

کار بســته اســت.

 در هالل احمر خبری 
از فیش های حقوقی نجومی  نیست

رییــس جمعیــت هــال احمــر بــا اعــام اینکــه دریافتــی از 
هــال احمــر نــدارم، گفــت:  از فیش هــای حقوقــی نجومــی  
در هــال احمــر خبــری نیســت. ســید امیرمحســن ضیایــی 
ــمی ام  ــی رس ــش حقوق ــت: فی ــب گف ــن مطل ــام ای ــا اع ب
ــت  ــی  دریاف ــت علم ــو هیئ ــوان عض ــه عن ــگاه ب را از دانش

می کنــم.
 10 را   وی ســقف دریافتی هــای مدیــران هــال احمــر 
میلیــون تومــان اعــام کــرد و افــزود: شــاید برخــی از 
ــون  ــد، 11 میلی ــه بیشــترین ســابقه کاری را دارن ــران ک مدی
ــر از  ــال احم ــت ه ــس جمعی ــد. ریی ــت کنن ــان دریاف توم
ــت  ــدان جمعی ــران و کارمن ــای مدی ــت حقوق ه ــه لیس ارای
هــال احمــر بــه دیــوان محاســبات و ســازمان بازرســی خبر 
ــر،  ــال احم ــی در ه ــوق دریافت ــط حق ــت: متوس داد و گف

کمتــر از دیگــر سازمان هاســت. 
وی بــا اشــاره بــه تصمیــم دولــت مبنــی بــر پرداخــت 
ســامانه  احمرگفــت:  هــال  جمعیــت  بــه  معوقــات 
موافقت نامــه دریافــت بخشــی از معوقــات، تــازه بــاز شــده 
اســت و امیدواریــم 400 میلیــون تومــان از بودجــه 700 
میلیــون تومانــی ســال 94 تــا پایــان تیرمــاه پرداخت شــود. 
ضیایــی افــزود: تمــام بودجــه ســال 93 هــال احمــر را بــه 
خریــداری کــردن 6 بالگــرد خارجــی اختصــاص دادیــم و 3 
بالگــرد را نیــز از شــرکت ایرانــی )پنهــا(  خریــداری کردیــم. 
وی بــه نیــاز هــال احمــر ایــران بــه 50 فرونــد بالگــرد اشــاره 
ــای آزمایشــی  ــس از طــی مراحــل پروازه ــت: پ ــرد و گف ک
ایــن 9 فرونــد بالگــرد،  تعــداد بالگردهــای هــال احمــر بــه 

27 بالگــرد می رســد.

 نوشیدنی های سنتی 
را جایگزین نوشابه های گازدار کنیم

رییــس دانشــکده طــب ســنتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــده  ــن مصرف کنن ــران، چهارمی ــه ای ــان اینک ــا بی ــران ب ته
بایــد  نوشــابه های گازدار در دنیاســت، گفــت: مــردم 
 نوشــیدنی های ســنتی از جملــه شــربت زرشــک، عنــاب
ــن  ــر آن را جایگزی ــواس، بیدمشــک، خاکشــیر و نظای ری

نوشــابه های گازدار کننــد. 
مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  زاده  رضایــی  حســین 
دســتورات در طــب ســنتی ایــن اســت کــه بــا هــم خوری 
 نکنیــم، بدخــوری نکنیــم، روی هــم خــوری نکنیــم
ــه طــب ســنتی ایــن اســت  زیاده خــوری نکنیــم و توصی
کــه ســفره شــما نبایــد الــوان و رنگارنــگ باشــد و چنــد 

جــور غــذا را نبایــد بــا یکدیگــر خــورد. 
وی گفــت: شــاهراه تندرســتی از دیــدگاه ابــن ســینا 
ورزش کــردن، تدبیــر خــواب و تدبیــر غذاســت کــه 
ــر  ــی بهت ــرای زندگ ــل را ب ــه اص ــن س ــد ای ــگان بای هم

ــد. ــت کنن رعای

کوتاه از جامعه

 تمدید مهلت ثبت نام 
پرداخت جریمه ریالی سربازی

ــا از  ــی  ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــس س ــین ریی جانش
تمدیــد مهلــت ثبت نــام بــرای پرداخــت جریمــه ریالــی 
ســربازی خبــر داد و گفــت: تاکنــون وضعیــت بیــش از 

ــت. ــده اس ــی ش ــدگان بررس ــی  از ثبت نام کنن نیم
ــت  ــت: مهل ــاره گف ــن ب ــی  در ای ــم کریم ــردار ابراهی  س
ــربازی در  ــی س ــه ریال ــت جریم ــرای پرداخ ــام ب ثبت ن
ــا  ــود کــه در هماهنگــی ب ــا 15 تیرمــاه ب ســال جــاری ت
ســتاد کل، تصمیــم بــر آن شــد کــه ایــن مهلــت تــا 15 
مردادمــاه تمدیــد شــود. وی ادامــه داد: بنابرایــن تمامــی 
 افــرادی کــه تــا پایــان ســال 95 دارای ۸ ســال غیبــت 
مــداوم از ســربازی هســتند، می تواننــد بــا مراجعــه بــه 

ــد.  ــر پلیــس + 10 درخواســت خــود را ثبــت کنن دفات
ــد  ــر تمدی ــت دیگ ــن مهل ــه ای ــان اینک ــا بی ــی  ب کریم
ــون بیــش از 30 هــزار  ــار کــرد: تاکن نخواهــد شــد، اظه
نفــر در ایــن طــرح ثبت نــام کرده انــد و پیش بینــی 
مــا ایــن اســت کــه بــا تمدیــد طــرح، حــدود 100 
ــه  ــاره اینک ــد. وی درب ــدام کنن ــرای آن اق ــر ب ــزار نف ه
تعییــن  ثبت نام کننــدگان  از  تعــداد  چــه  تاکنــون 
ــر از  ــز گفــت: بیــش از 1۸ هــزار نف تکلیــف شــده اند نی
ــان  ــده و مدارکش ــف ش ــن تکلی ــدگان تعیی ثبت نام کنن
تحــت راســتی آزمایی قــرار گرفتــه اســت و بــرای بیشــتر 
ــه زودی در  ــده و ب ــادر ش ــت ص ــز کارت معافی ــان نی آن

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــان ق اختیارش

اسکان تابستانی فرهنگیان 
تا شهریور ادامه دارد

ــاون و پشــتیبانی وزارت  ــر کل تع فرشــید ســیاری، مدی
آمــوزش و پــرورش دربــاره اســکان تابســتان فرهنگیــان 
گفــت: اســکان تابســتان فرهنگیــان بعــد از مــاه مبــارک 
از ســر گرفتــه شــده اســت و تــا 15 شــهریور ادامــه دارد. 
ــی  ــد و حت ــه عی ــبت ب ــکان نس ــه اس ــزود: تعرف وی اف
بیمــه حــوادث  و  نداشــته  تغییــری   ســال گذشــته 
ــل  ــان و عوام ــه میهمان ــرای هم ــی ب ــئولیت مدن و مس

ــت.  ــده اس ــاظ ش ــی لح اجرای
مدیــر کل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــورد  ــداد م ــه تع ــا و ب ــی و اردوگاه ه ــز رفاه ــت: مراک گف
نیــاز مــدارس بــرای اســکان فرهنگیــان تجهیــز شــده اند.

 وی یــاد آور شــد: نوســازی و بهســازی تجهیــزات 
ــوده و انجــام شــده  محل هــای اســکان در دســتور کار ب

ــت.  اس
ســیاری یــادآور شــد: بــرای تســهیل مســافرت همــکاران 
در تعطیــات عیــد ســعید فطــر، ســامانه رزرو اینترنتــی 
از شــنبه 5 تیرمــاه در اختیــار فرهنگیــان اســت تــا محــل 
ــهریور  ــت 10 ش ــر لغای ــود را از 10 تی ــر خ ــکان مدنظ اس

مشــخص کننــد.

اخبار کوتاه 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 19/۸76 واقع در  با  نظر 
رای  بموجب  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   9 بخش  کلیشاد  
فاقد  اضی  ر  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در   1395/1/21  -70002۸4 شماره 
جریان  در  محمد  نیاز  فرزند  بارانی  ذورقی  محمد  آقای  نام  به  رسمی  سند 
اینک   . است  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  حدود  تحدید  عملیات  و  است  ثبت 
نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا 
 9 ساعت   1395/5/13 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مرقوم  پاک  حدود  تحدید 
به کلیه  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد  و  در محل شروع  صبح 
محل  در  آگهی  این  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  می گردد که  اخطار  مجاورین 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور 
شماره  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ 
 : 217/ م الف تاریخ انتشار : 1395/4/19 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی

فاورجان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 951042035140017۸ شماره پرونده: 94099۸6130200401
شماره بایگانی شعبه : 940596تاریخ تنظیم: 1395/03/31 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :ماندانا نام خانوادگی : دادجو نام پدر: قنبر علی  نشانی: شهرستان 
بندر ماهشهر -  ناحیه صنعتی خ رازی ب 5 پ 6 منزل اسکندری    مشخصات 
محکوم علیه ردیف 1- نام: محمد حسن    نام خانوادگی : حسامی  نام پدر : 
مرتضی   نشانی: اصفهان شهرک امیر یه خ ازادی نرسیده به خ 6 جنب پیتزا 
به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  ابرنا   
شماره    و شماره دادنامه مربوطه 9509970351400025  محکوم علیه  محکوم 
است به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت 
بابت  ریال   7/۸00/000 مبلغ  و  وصول  لغایت    93/6/1 تاریخ  از  از  تادیه  تاخیر 
نیم  بابت  ریال   13/000/000 پرداخت مبلغ  و  له  هزینه دادرسی در حق محکوم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت . رای صادره غیابی است . /.   محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
باشد.  آن میسر  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  3- مالی معرفی کند که   .
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) 
مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
انتقال مال   -5 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  ق.م.ا و ماده 16 
اموال  باقیمانده  به نحوی که  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  به هر نحو  به دیگری 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی  اجرای محکومیت مالی 1394(. 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 10074/ م الف  مدیر دفتر دادگاه 
 حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فاطمه احمدی 

نبی  

اجرائیه
شماره اجرائیه: 951042035140016۸ شماره پرونده: 94099۸0351400660

شماره بایگانی شعبه : 940730تاریخ تنظیم: 1395/03/26 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :ناهید  نام خانوادگی : نکوئیان  نام پدر: آقا ناصر نشانی: اصفهان 
– خیابان امام خمینی – کوچه بهار – بن بست الله – پاک 16    مشخصات 
محکوم علیهم ردیف 1- نام: حمیده     نام خانوادگی : حیدری   نشانی: مجهول 
اصفهان – خیابان   : نشانی  : عسگری   نام خانوادگی  مریم   : نام  المکان 2- 
باهنر – انتهای کوچه رفسنجان – بن بست دنیار – پاک 72 مشخصات نماینده 
یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : محمد امین نام خانوادگی : 
بصیری نام پدر : احمد نشانی: اصفهان – خ احمد آباد ابتدای خ گلزار پ 25 نوع 
رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم ناهید نکوئیان    محکوم به: بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره    و شماره دادنامه مربوطه 
9409970351401۸۸9 محکوم علیهما محکوم اند به پرداخت مبلغ 100/000/000 
 1392/5/10 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  نضمام خسارت  با  خواسته  اصل  بابت  ریال 
لغایت وصول و پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ 6740000 ریال در حق محکوم 
رای   . نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  بابت  ریال   5/000/000 مبلغ  و  له 
صادره غیابی است./. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که 7اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
به نحوی که  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  به هر نحو  به دیگری  انتقال مال   -5
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 1007۸/ م الف  مدیر دفتر 
دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –احمدی نبی  

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351400165 شماره پرونده: ۸7099۸035140032۸

شماره بایگانی شعبه : ۸7032۸تاریخ تنظیم: 1395/03/24 مشخصات محکوم 
آقای مهدی فتاحی  نشانی:  به مدیریت  ایران  :بانک صادرات  نام   1 له ردیف 
اصفهان خ سعادت اباد ساختمان بانک صادرات    مشخصات محکوم علیهم 
پدر: حسین     نام  بخت   نیک   : خانوادگی  نام  علی      محمد  نام:   -1 ردیف 
نشانی: مجهول المکان 2- نام : محمد  نام خانوادگی : کیانی فر نام پدر : مرتضی   
نشانی : مجهول المکان 3- نام : محمد نام خانوادگی : کریمی نام پدر : مرتضی 
نشانی : مجهول المکان  محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه ۸7099703514014۸0 محکوم 
علیهم به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 690/600 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 729/200 بابت هزینه 

بانک  اعامی  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  واخواست 
مرکزی از تاریخ ۸4/1/1۸ لغایت وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له و مبلغ 1/۸00/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
رای صادره غیابی است. /.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که 7اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
به نحوی که  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  به هر نحو  به دیگری  انتقال مال   -5
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 100۸2/ م الف  مدیر دفتر 
–احمدی  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  حقوقی   دادگاه 

نبی  
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351400166 شماره پرونده: 94099۸0351400714
شماره بایگانی شعبه : 9407۸4تاریخ تنظیم: 1395/03/24 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :مجید نام خانوادگی : کاویانی نام پدر : حسن نشانی : اصفهان 
شماره   –  ۸17776۸931 – کدپستی   1۸3 – پ  زیار  باغ  خ   – سیمین  خ   –
ملی 1199377937- شماره همراه 09133141۸9۸ مشخصات محکوم علیهم 
ردیف 1- نام: رسول      نام خانوادگی : جعفری   نشانی: اصفهان – خ هشت 
بهشت – بعد از گلزار – جنب نانوایی سنگکی پ 1 2- نام : حمید رضا   نام 
خانوادگی : انصاری طادی    نشانی : اصفهان – خ بزرگمهر – خ رکن الدوله 
– ک شهید راه طفان – بن بست اشتیاق – پ 33 محکوم به بسمه تعالی 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
پرداخت  به  اند  محکوم  تضامنی  نحو  به  علیهما  9409970351401999محکوم 
مبلغ 230/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   7/040/000 مبلغ  و  وصول  لغایت   1394/7/25
حق محکوم له و پرداخت مبلغ 11/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. رای صادره غیابی است./    محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای 
به بدهد . 3- مالی معرفی  احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
کند که 7اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 

نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال 
اجرای  نحوه  قانون  مواد ۸و3  باز داشت می شود)  له  در خواست محکوم  به 
صورت  اعام کامل  از  علیه  محکوم  خودداری   -4.   )1394 مالی  محکومیت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 
) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
عمومی  دادگاه   14 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /100۸3 شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان –احمدی  نبی  
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350200123 شماره پرونده: 94099۸0350200۸37
شماره بایگانی شعبه : 94095۸تاریخ تنظیم: 1395/04/01 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :محسن نام خانوادگی : منصوریان فر  نام پدر : احمد  نشانی : 
اصفهان – خ صغیر  – بن بست حمید رضا نیکدستی – پاک آخر سمت چپ 
– کد پستی : ۸155795511 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: اسماعیل      
نام خانوادگی : یوسفی زاده دیلمی   نشانی: مجهول المکان محکوم به بسمه 
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی 
94099703502019۸5محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 140000000 
ریال به  انضمام خسارت دادرسی 4290000ریال و خسارت تاخیر تادیه ارز تاریخ 
تقدیم دادخواست )94/9/2( تا تاریخ وصول بر اساس شاخص در حق محکوم 
له 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 7000000 ریال.    محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که 7اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) 
مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
انتقال مال   -5 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  ق.م.ا و ماده 16 
اموال  باقیمانده  به نحوی که  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  به هر نحو  به دیگری 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی  اجرای محکومیت مالی 1394(. 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 10090/ م الف  مدیر دفتر دادگاه 
اصفهان –سید مهدی دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان  دوم   حقوقی شعبه 

 موسوی نژاد

مدیر کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
حضور تعداد زیادی از دانش آموزان در فعالیت های تابستانه



 نکات تغذیه ای 
برای بیماران سنگ کلیه ای

بیمارانــیکــهدچــارســنگکلیــهمیشــوند
ملیــن کــه غذاهایــی بیشــتر اســت بهتــر
هســتندبخورنــدوازورزشهــایطاقتفرســا
بایــد بیمــاران ایــن کننــد. وشــدیدپرهیــز
توجــهکننــدکــهمســهلهایقــویبرایشــان
انجیــر، بــاخــوردن بلکــه مناســبنیســت؛
ــن ــیآنراملی ــانکم ــوندرغذایش ــنزیت روغ

کنند.
گوشــتشــتر،گاو،گوســاله،گوشــتهایمانــده
وماهــیشــوربرایشــانمضــراســتودرمقابــل
برایشــان پرنــدگان وگوشــت مــرغ،جوجــه

مناســباســت.
نــانفتیــربــهدلیــلاینکــهبــاددرشــکمتولیــد
میکنــدبــرایافــراددچــارســنگکلیــهمناســب
ــدم ــهگن ــانخشــکارک ــلن ــادرمقاب نیســت؛ام
ــده ــهنش ــبوسآنگرفت ــدهوس ــتهنش آنشس

برایشانتوصیهمیشود.
مانــده غذاهــای رشــته، حلیــم، کلهپاچــه، 
وفریــزری،قــارچ،غذاهــایکنســروی،بادمجــان
ــتودر ــراس ــانمض ــزبرایش ــرغآبپ وتخمم
ــد،زرده ــیدارن ــککم ــهنم ــیک ــلغذاهای مقاب
ــه ــیک ــدهوغذاهای ــتهش ــهبرش ــرغنیم تخمم
ــاروغــن ــدگانوروغــنکنجــدی ــاگوشــتپرن ب
میشــود. توصیــه برایشــان باشــد، بــادام
ــل ــز،فلف ــل،موی ــس،عس ــرورده،کرف ــونپ زیت
ونوشــیدنیماننــدعــرقبهــارنارنــجبــرایایــن

افــرادخــوباســت.
ــای ــهمیوهه ــیازجمل ــووگالب ــفتالو،زردآل ش
امــاخیــار افــراداســت؛ ایــن بــرای مضــر
از زالزالــک و انگــور،خربــزه انجیــر، آلبالــو،
آن مصــرف کــه اســت میوههایــی جملــه
توصیــه برایشــان غــذا از بعــد یکســاعت

میشود.
ــکباری ــدخش ــارانمیتوانن ــنبیم ــنای همچنی
در را وکنجــد پســته فنــدق، بــادام، ماننــد
چــون دهنــد؛ قــرار خــود غذایــی برنامــه
معــده تقویتکننــده خوراکــی، اقــالم ایــن

هستند.

سالمت

پایان عمر شرارت قداره به دست ها   
ــهدیگــریازطــرحامنیــتاجتماعــی دراجــرایمرحل
ــک ــیی ــتان،ط ــزاس ــسمرک ــورانپلی ــیمام واخالق
عملیــاتمنســجموهماهنــگ،تعــداد36نفــرازافــراد
ــی ــهقدرتنمای ــدامب ــرداق ــالحس ــاس ــهب ــرورک ش
وســلبآســایششــهروندانمیکردنــد،شناســایی

ودستگیرشدند.
انتظامــی فرمانــده یاردوســتی، حســن ســرهنگ
شهرســتاناصفهــانبــااعــالمایــنمطلــببــهخبرنــگار
پایــگاهخبــریپلیــسگفــت:درراســتایاجــرایطــرح
بــزرگامنیــتمحلهمحــور،پــسازانجــامکارهــای
اراذل مخفیگاههــای شناســایی و پلیســی ویــژه
ــاه ــنبه14تیرم ــته،دوش ــحرگاهروزگذش ــاش،س واوب
ــن ــترکبی ــجمومش ــگ،منس ــیهماهن ــیعملیات ط
ــداد ــگانام ــیی ــایکمک ــاونیروه ــورانکالنتریه مام
ایــنفرماندهــی،تعــداد36نفــرازایــنافــرادشناســایی

ودســتگیرشــدند.
ایــنمقــاممســئولعنــوانداشــت:دربازرســیاز
ــه ــشاز100قبض ــده،بی ــتگیرش ــراددس ــگاهاف مخفی
ــر ــیر،زنجی ــداره،شمش ــه،ق ــاملقم ــردش ــالحس س
ــه ــدرب ــوادمخ ــریم ــارفومقادی ــاینامتع وچاقوه
ــد. ــوادکشــفش ــنم ــراهآالتوادواتمصــرفای هم
ــف21 ــب،کش ــتتعقی ــمتح ــتگیری53مته ویدس
دســتگاهخــودروو6دســتگاهموتورســیکلتســرقتیو
توقیــف45دســتگاهوســیلهنقلیــهمتخلــفراازدیگــر
ــردو ــوانک ــنطــرحعن ــهدرای ــاتصــورتگرفت اقدام
ــیومزاحمــت ــارداشــت:پلیــسبینظمــی،ناامن اظه
ــاکســانی ــاب ــدوقطع ــرنمیتاب ــزب ــرایمــردمراهرگ ب
ــهشــدت ــهباشــند،ب ــتجامع ــهمخــلنظــموامنی ک
برخــوردخواهــدشــدومطمئــنباشــنددســتگاهقضایــی
ــه ــبیب ــخمناس ــدیدترپاس ــکامش ــدوراح ــاص ــزب نی

ــنعــدهخواهــدداد. گردنکشــیای
ــکراز ــاتش ــانب ــتاناصفه ــیشهرس ــدهانتظام فرمان
ــرح ــقط ــرایموف ــردمدراج ــارکتم ــکاریومش هم
مذکــوراظهــارداشــت:دراجــرایدقیــقوبینقــص
طرحهــاوماموریتهــایپلیــس،مــردممهمتریــن
ــی ــزفرمانده ــاعتهمرک ــن24س ــدوتلف ــشرادارن نق
اخبــار و دریافــتگزارشهــا آمــاده 110 وکنتــرل
مردمــیازمشــکالتامنیتــیوانتظامــیدرســطح

محلههاست. 
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ــی ــابررس ــانب ــهراصفه ــازیش ــازمانزیباس ــورایس ش
ــگان ــرانونخب ــتشــهروندان،مدی ــزانرضای ــلمی وتحلی
ــراشــده ــاراج ــاوآث ــهرداریوطرحه ــردش ــهرازعملک ش
درنــوروزســال94ووضعیــتعمومــینشــاطاجتماعــیدر

کالنشــهراصفهــانبرگــزارشــد.
ــان ــهرداریاصفه ــانهایش ــاترس ــزارشادارهارتباط ــهگ ب
شــهرداراصفهــاندرحاشــیهشــورایســازمانزیباســازیاز
تشــکیل»ســتادپیرایــششــهری«و»ســتادآذینبنــدی

ــاخواســت ــهنهاده ــردادوازشــهروندانوهم شــهر«خب
تــابــاهمراهــیومشــارکتخــودمجموعــهزیباســازیرادر
افزایــشکیفیــتعرصههــایهمگانــی،اعتــالیشــخصیت
بصــریشــهرودرنهایــتبازآفرینــینشــاطوآرامــشیاری

کنند.
اصلــی خطمشــی کــرد: اظهــار جمالینــژاد مهــدی
وسیاســتکالنشــهرداریدرحــوزهزیباســازیبــرای
فرهنگــی و اجتماعــی ســرزندگی و نشــاط گســترش
از پرهیــز  هنــری، ظرفیتهــای همــه از اســتفاده
طرحهــا اجــرای خــرد، و پراکنــده فعالیتهــای
وفعالیتهــایفاخــربــاهــدفانتقــالمفاهیــمبــه
اســالمی ایرانــی- معمــاری بــه توجــه شــهروندان،
وکیفیــت مانــدگاری بیشــترین بــا پروژههــا اجــرای
وهمچنیــنهویتبخشــی،بهویــژهدرنقــاطسرنوشتســاز

وخاطرهانگیزشهراست.

ــهاینکــهدرســال94بیــشاز290طــرح ــااشــارهب ویب
ــال ــابیــشاز130میلیــاردری ــردرحــوزهزیباســازیب واث
بودجــهاجــراشــدهاســت،افــزود:درســال95،ایــن
ــید. ــدرس ــالخواه ــاردری ــک270میلی ــهنزدی ــهب بودج
شــهرداری اولویــت کــرد: تصریــح اصفهــان شــهردار
بــرایاجــرایپروژههــایامســالبــهترتیــببــرروی
خواهــد نمادهــا و مبلمــان دیوارنگارههــا، نورپــردازی،

بود.
ــی ــتی،طراح ــعدس ــورصنای ــادمح ــرد:ایج ــانک ویبی
واجــرایشــهرمینیاتــور،طراحــیوســاختابرنمــاد
ملیمذهبــیوطراحــیوســاختمــوزهمبلمــانشــهریاز
پروژههــایشــاخصیاســتکــهبــهمنظــورمعرفــیصنایــع
ــده ــهرهایخواهرخوان ــوروش ــتان،کش ــیاس ــارتاریخ آث
گرفتــه قــرار زیباســازی ســازمان کار دســتور در

است.

جمالینــژادازدوابتــکارعمــلشــهرداریبــاعنــوانتشــکیل
»ســتادپیرایــششــهری«وتشــکیل»ســتادآذینبنــدی
شــهر«خبــردادوازشــهروندانوهمــهنهادهــاخواســتتــا
ــاهمراهــیومشــارکتخــود،مجموعــهزیباســازیرادر ب
افزایــشکیفیــتعرصههــایهمگانــی،اعتــالیشــخصیت
بصــریشــهرودرنهایــتبازآفرینــینشــاطوآرامــشیاری
کننــد.گفتنــیاســتدرشــورایســازمانزیباســازی
از مــردم رضایــت بیشــترین اینکــه بــه توجــه بــا
نورپردازیهــا و دیوارنگارههــا از ســپس و نمادهــا
بــوده،بــراســاسهــدفراهبــردی»ارتقــایخالقیــت
ــان ــه»اصفه ــهری«دربرنام ــایش ــرزندگیدرفضاه وس
1400«،راهکارهــایخالقانــهونوآورانــهایجــادشــادابی
اصلــی ماموریتهــای از شــهر در نشــاطآفرینی و
تعریــف آینــده ســالهای در زیباســازی ســازمان

شد.

در شورای سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 

مطرح شد:

 ارتقای خالقیت و سرزندگی 
در فضاهای شهر اصفهان

ـــمـــاره 196 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

امام صادق)ع(: 

مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است؛ واجب ترین آن ها این 

است که آدمی تنها حق را بگوید، هر چند بر ضد خود یا پدر و 

مادرش باشد و به خاطر آن ها از حق منحرف نشود.

مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، ج 9، ص 45 - بحار 

االنوار)ط-بیروت(، ج71، ص223

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

38   ْC

34   ْC

37   ْC

40   ْC

22   ْC

16   ْC

23   ْC

25   ْC

ح بدون �ش

گهیمزایدهعمومی آ

محمدحسنیاری-شهردارکوشک

ــورای ــورخ1395/4/7ش ــهشــماره95/113/شم ــتنادمصوب ــهاس شــهرداریکوشــکب
اســالمیشــهر،درنظــرداردیــکبــاببــاغبــهمســاحتتقریبــی3530مترمربــعواقعدرشــهر
کوشــکبلــوارشــهیدانمــرادیپشــتکانــونفرهنگــیکــودکانونوجوانــانرابــاقیمــتپایــه
10/500/000/000ریــالازطریــقمزایــدهعمومــیموضــوعمــاده13آییننامــهمالــیشــهرداریها
ــدجهــتدریافــت ــدهمیتوانن ــنمزای ــانشــرکتدرای ــهمتقاضی ــذاکلی ــهفــروشرســاند.ل ب
اســنادمربوطــهبــهواحــدامــورمالــیشــهرداریمراجعــهونســبتبــهتحویــلپیشــنهاداتخــود

تــاپایــانروز1395/04/24بــهواحــدحراســتاقــدامنماینــد.
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