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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کرد: کیمیای وطن بررسی 

اقتصاد ایران، چشم انتظار 
کارت های بین المللی

کارفرمایان  تأمین اجتماعی جریمه 
خوش حساب را بخشید

معاون فنی محیط زیست
کیمیای وطن: گفت وگو با   در 

گرایش مردم به آماده خوری 
رو به افزایش است

استاندار اصفهان:

وضعیت حجاب و عفاف 
مناسب نیست

استاندار چهارمحال و بختیاری:

کشاورزی  اقدامات جهاد 
در عمل به اقتصاد مقاومتی 
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قلب خط دفاع 
در لیگ شانزدهم

 )بخش دوم(

دبیر کل بنیاد ملی عفاف و حجاب مطرح کرد:

ترویج 
عفاف و حجاب 

مطالبه ای مردمی

حجاب و عفاف

له
قا

رم
س عفاف  و  حجاب  روز  را  21تیرماه  امروز، 

و  اسالمی  ارزش  یک  عنوان  به  تا  نامیده اند 
پاسداری  ارزشی  مفهوم  دو  این  از   انسانی، 

و  جلب  دو،  این  اهمیت  به  همگان  توجه  و 
درباره  را  سطری  چند  منظور  بدین  شود؛  احیا 
خواهیم  پیش  در  بشری  و  دینی  مهم  ارزش   دو 

داشت.
که  هستند  اخالقی  ارزش  دو  حجاب،  و  عفاف 
کار رفته اند  گاه به جای هم به  کنار هم و  همواره در 
وجود  آیینی  و  دین  هر  با  بشری  جوامع  همه  در  و 
داشته اند؛ لیکن قالب و محدوده آن متفاوت بوده 
آن  به  جامعه ای  هیچ  در  بودن  فطری  دلیل  به  و 

بی توجهی نشده است. 
یعنی  است؛  بیرونی  و  ظاهری  امری  حجاب، 
حجاب  را  افراد  ظاهری  پوشش  درحقیقت 
که  می گویند؛ اما »عفاف وحیا«، حالتی درونی است 
گفتار  گناه وحرام بازمی دارد و آثار آن در   انسان را از 

کردار انسان نمود پیدا می کند... و 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

اجرای طرح تحول نظام بانکی 
مهم ترین بسته مالی و پولی کشور

 زاینده رود ظرف مدت 4 سال

 احیا می شود
بازگشت به » زیر آسمان شهر« 
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در صفحه اجتماعی )7( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کیمیای وطن بررسی کرد:

 1395/04/6 مــورخ  95/218/ش  شــماره  مصوبــه  اســتناد  بــه  درچــه  شــهرداری 
وز  شــورای اســامی شــهر درچــه در نظــر دارد عملیــات احــداث و بهــره بــرداری از بــازار ر
واگــذار خصوصــی  بخــش  بــه  مشــارکت  یــق  ازطر را  یعتی  شــر خیابــان  در  واقــع   درچــه 

نماید.
یافــت  یــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم جهــت در لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد از تار
اســناد شــرایط فراخــوان بــه واحــد ســرمایه گــذاری شــهرداری  مراجعــه نماینــد و حداکثــر تــا 
وز شــنبه مــورخ 1395/05/09 اســناد و مــدارک را بــه دبیرخانــه حراســت  پایــان وقــت اداری ر

شــهرداری تحویــل دهنــد.
آدرس: شهر درچه - میدان امام - ساختمان شهرداری 

شماره تلفن :031-33762045-6

ق اصفهــان در نظــر دارد امــور خدماتــی )فضــای ســبز و نظافــت ( مــورد  یــت تولیــد بــر شــرکت مدیر
د را طبــق شــرح منــدرج دراســناد مناقصــه بــه مــدت یکســال  بــه پیمانــکار واجــد شــرایط  نیــاز خــو
واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی معتبــر کــه دارای توانائــی مالــی و اجرائــی کافــی و 

ســابقه و کار مرتبــط و همچنیــن دارای رتبــه بنــدی و طــرح طبقــه بنــدی  مشــاغل کارگــری مــورد 
د بــا  تائیــد اداره کل  کار وامــور اجتماعــی اســتان اصفهــان در ســال 95 مــی باشــند دعــوت میشــو
د و تائیدیــه وزارت کار و امــور اجتماعــی  همــراه داشــتن مــدارک کامــل و ســوابق اجرائــی شــرکت خــو
ــع  ــرکت واق ــن ش ــدارکات ای ــه اداره ت ــی ب ــن آگه ــار ای ــخ انتش ی وز کاری از تار ــت( ر ــدت 7 )هف ــرف م ظ
ق اصفهــان  مراجعــه و  وگاه بــر ــوار شــفق ، نیــر ــان ذوب آهــن ، انتهــای بل در اصفهــان ، ابتــدای اتوب
یافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد. ضمنــا جهــت اطــاع بیشــتر میتوانیــد بــه ســایت  نســبت بــه در

www.isfahanps.ir ) بخــش مناقصــات ( مراجعــه نماینــد.
تلفن تماس : 5080و37895083-031 ) اداره تدارکات و کاال(

ق اصفهــان در نظــر دارد انجــام امــور خدمــات فنــی و عمومــی  مــورد نیــاز  یــت تولیــد بــر شــرکت مدیر
ــکار واجــد شــرایط  ــه پیمان ــه مــدت یکســال ب ــا شــرح منــدرج دراســناد مناقصــه ب د را مطابــق ب خــو
واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی معتبــر کــه دارای توانائــی مالــی و اجرائــی کافــی و 

مــورد  بنــدی  مشــاغل کارگــری  و طــرح طبقــه  بنــدی  رتبــه  و همچنیــن دارای  ســابقه کار مرتبــط 
د بــا  تائیــد اداره کل  کار وامــور اجتماعــی اســتان اصفهــان در ســال 95 مــی باشــند دعــوت میشــو
د و تائیدیــه وزارت کار و امــور اجتماعــی  همــراه داشــتن مــدارک کامــل و ســوابق اجرائــی شــرکت خــو
ــع  ــرکت واق ــن ش ــدارکات ای ــه اداره ت ــی ب ــن آگه ــار ای ــخ انتش ی وز کاری از تار ــت( ر ــدت 7 )هف ــرف م ظ
ق اصفهــان  مراجعــه و  وگاه بــر ــوار شــفق ، نیــر ــان ذوب آهــن ، انتهــای بل در اصفهــان ، ابتــدای اتوب
یافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد. ضمنــا جهــت اطــاع بیشــتر میتوانیــد بــه ســایت  نســبت بــه در

www.isfahanps.ir ) بخــش مناقصــات ( مراجعــه نماینــد.
تلفن تماس : 5080و37895083-031 ) اداره تدارکات و کاال(

نوبت  اول

م الف 3355

م الف 3356

فراخوان انتخاب سرمایه گذار 
مشارکت در ساخت و بهره برداری از مرکز بازار روز درچه

آگهی مناقصه عمومی شماره 95-4
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علی اکبر محمودی -  شهردار درچه شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
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حجاب و عفاف                                       
ادامه از صفحه یک: 

و حتــی »حجــاب« در حقیقــت همــان نمــود »عفــاف« در نــوع 
ــن مســئله  ــدن اســام ای ــا آم پوشــش اســت. در هــر حــال ب
ــژه  ــروری، به وی ــی و ض ــی تکلیف ــوان حکم ــه عن ــاب( ب )حج
بــرای زنــان تعییــن شــد. گرچــه مــردان نیــز مکلــف بــه رعایــت 

حجــاب و عفــاف هســتند.
حقیقــت ایــن اســت کــه اگــر زن بــر مبنــای دســتورات اســام 
ــب عفــاف  ــط اجتماعــی جان ــار باشــد و در رواب  پوشــیده و باوق
و پاکدامنــی را رعایــت کنــد، افــراد فرصت طلــب، جرئــت 
ــی  ــد و او به خوب ــاد کنن ــت ایج ــرای او مزاحم ــرد ب ــد ک نخواهن
می توانــد در جامعــه ایفــای نقــش و خدمــات شایســته ای بــه 
جامعــه ارایــه کنــد. البتــه  رعایــت  عفــاف شــامل مــردان نیــز 
ــراد زن  ــن اف ــی بی ــاف، تفاوت ــت عف ــزوم رعای ــود و در ل می ش
ــان ــه زن ــت و روحی ــت طبیع ــه عل ــا ب ــدارد؛ ام ــرد وجــود ن  و م

ــا  ــد، ب ــوظ باش ــا محف ــدر و ارزش زن ه ــه ق ــرای آنک ــام  ب اس
مقــرر داشــتن حکــم پوشــش، زنــان را از ســهل الوصــول بــودن 
ــرای او  ــری ب ــا حجــاب محــدوده مطمئن ت مصــون داشــته و ب
ایجــاد کــرده اســت؛ بنابرایــن بــرای سالم ســازی جامعــه بایــد 
بــه دنبــال عفــت عمومــی باشــیم تــا حجــاب آگاهانــه گســترش 
ــود.  ــه پایدارش ــی در جامع ــت اجتماع ــامت و امنی ــد و س یاب
بــرای ایجــاد فرهنــگ حجــاب و پوشــش مناســب در جامعــه، 
ــاره ایــن  ــد ابتــدا پایه هــای اعتقــادی و بینــش افــراد را درب بای
ــی نهادینه ســازی باورهــای  ــن، یعن ــم و ای موضــوع محکــم کنی

ــق.  ــازی دقی ــت و فرهنگ س درس
ــل  ــی، ق ــا النب ــا اّیه ــد: »ی ــرآن می فرمای ــال در ق ــد متع خداون
ــن  ــّن م ــن علیه ــن یدنی ــاء المؤمنی ــک و نس ــک و بنائ الزواج
جابیبهــّن ذلــک ادنــی ان یعرفــن فــا یؤذیــن و کان هللا غفــورًا 
ــان  ــه زن ــود و ب ــران خ ــان و دخت ــه زن ــر ب ــًا؛ ای پیامب رحیم
مؤمــن بگــو روســری های بلنــد بــر خــود بیفکننــد؛ ایــن عمــل 
مناســب تر اســت تــا )بــه عفــت و پاکدامنــی( شــناخته شــوند 
و مــورد آزار قــرار نگیرنــد و خداونــد آمرزنــده مهربــان اســت.« 

ــه ی 59( )ســوره احــزاب، آی
خداونــد در ایــن فرمــوده ابتــدا فلســفه حجــاب را تبییــن 
ــی  ــی پوشــش، یعن ــان الگــوی عمل ــه بی ــد و ســپس، ب می کن
ــاره  ــت، اش ــوده اس ــان ب ــاص آن زم ــش خ ــه پوش ــاب ک جلب
ــادر  ــی چ ــر، یعن ــاب برت ــوان حج ــه عن ــروز ب ــه ام ــد ک می کن

می شــود. مطــرح 
 ایــن آیــه بــه پیامبــر فرمــوده اســت کــه ابتــدا بــه زنــان 
ــاب  ــه حج ــو ک ــن بگ ــان مؤم ــه زن ــد، ب ــود و بع ــران خ  و دخت
را رعایــت کننــد؛ یعنــی، در امربه معــروف، اول از خودی هــا 
ــم.  ــه ســراغ دیگــران بروی ــکان شــروع کنیــم، ســپس ب و نزدی
ــه  ــن مجموع ــا ای ــم ت ــواده بپردازی ــه خان ــد ب ــروز بای ــا ام م
فراگیــر جامعــه را بــه حجــاب و عفــاف رهنمــون ســازد. 
ــاب  ــه و باحج ــادری محجب ــد م ــان می بین ــی انس ــتی وقت راس
عالــی در خیابــان در حرکــت اســت و حجــاب دختــرش هیــچ 
تناســبی بــا او نــدارد، چــه بایــد بکنــد؟ قطعــا همــان کــه قــرآن 
ــا  ــرد و ب ــواده خــود شــروع ک ــد کار را از خــود و خان ــود بای فرم
ــان و  ــت جوان ــای درس ــاد جاذبه ه ــت و ایج ــتدالل و محب اس
نوجوانــان را بــه حجــاب و عفــاف فراخوانــد و بایــد متوجــه بــود 
ــه  ــورد توج ــی م ــد از دوران کودک ــاب بای ــذاری حج ــه پایه گ ک
ــی او  ــر در کودک ــه اگ ــود؛ وگرن ــه ش ــا نهادین ــد ت ــان باش  مومن
را آزاد بگذاریــم و بعــد بخواهیــم او را آمــوزش دهیم، کار ســختی 
اســت؛ به ویــژه کــه دشــمن بــا هــزاران ترفنــد و از طریــق 
ــا را  ــدان م ــکار و اندیشــه فرزن ــا و ... اف رســانه های و ماهواره ه
هــر لحظــه بمبــاران می کنــد و ایــن بمبــاران تبلیغاتــی، بایــد بــا 
فکــر و اندیشــه و برنامــه خنثــی شــود کــه راهــش دوســتی بــا 
ــروف  ــع و درســت اســت و امربه مع ــدان و برخــورد به موق فرزن
ــه در  ــت. اینک ــد درس ــول و قواع ــت اص ــا رعای ــر ب و نهی ازمنک
ــور  ــر کش ــادی در سراس ــای زی ــاب، تجمع ه ــاف و حج روز عف
تشــکیل می شــود در همیــن راستاســت؛ جلــب توجــه همــگان 

بــه اصــل مهــم و ضــروری دیــن، یعنــی حجــاب.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حقوق های نجومی                                           
مدتــی اســت بحــث حقوق هــای نجومــی  موضــوع 
روز و ُنقــل مجالــس خصوصــی و عمومــی  و حتــی 
ــی از  ــه یک ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــی  ش دولت
مطالبــات مــردم رســیدگی بــه ایــن موضــوع مهــم 
اســت و نیــز تقریبــا در بیشــتر نطق هــای مســئوالن 
ــن  ــود؛ همچنی ــاره می ش ــم اش ــه مه ــن نکت ــه ای ب
حضــرت امــام خامنــه ای در خطبه هــای نمــاز عیــد 
ســعید فطــر بــه ایــن موضــوع پرداختنــد و ضمــن 
 تأکیــد بــر پیگیــری موضــوع توســط مســئوالن 
و اهمیــت برخــورد بــا خاطیــان و کســانی کــه 
بیت المــال را بــه غــارت برده انــد و نیــز عــزل 
ــت  ــه مدیری ــت ادام ــدم صاحی ــان و ع ــی آن قطع
جامعــه در  »هنگامی کــه  فرمودنــد:   آنــان 
ترویــج  تجمــل«،  و  اســراف  »اشــرافیگری، 
می شــود، نتیجــه آن بــروز پدیده هــای زشــتی 
ــن  ــت.« ای ــروع اس ــای نامش ــون دریافت ه همچ
چیــزی اســت کــه ایشــان در ســال های اخیــر 
مــن عزیــزان  توجــه کرده انــد:  آن  بــه   بارهــا 

ــورد  ــا رک ــه، م ــن! بل ــردم مؤم ــز، م جوان هــای عزی
 زدیــم، مــا پیشــرفت کردیــم؛ امــا اگــر دلمــان 
را بــه آنچــه کــه تاکنــون بــه دســت آوردیــم، خــوش 
کنیــم، شکســت خواهیــم خــورد؛ اگــر توقــف 
کنیــم، بــه عقــب پرتــاب خواهیــم شــد؛ اگــر دچــار 
غــرور شــویم، دچــار ُعجــب و خودشــگفتی شــویم 
بــه زمیــن خواهیــم خــورد؛ اگــر مــا مســئوالن 
ــا  ــه م ــوط ب ــر مرب ــن دیگ ــوص ای ــور - به خص کش
مســئوالن اســت - دچــار خودمحــوری شــویم 
ــویم ــیفتگی ش ــار خودش ــویم، دچ ــر ش ــار تکب  دچ
ــت؛  ــور اس ــا این ج ــورد. دنی ــم خ ــی خواهی تودهن
ســنت الهــی ایــن اســت. در پــی کســب محبوبیــت 
نباشــیم  دنیــوی  تمتعــات  دنبــال  نباشــیم، 
تجمــات  و  اشــرافیگری  بــه  پرداختــن   دنبــال 

نباشیم. 
ــان  مــا مســئوالن، خودمــان را حفــظ کنیــم؛ همچن
کــه ایــن مــرد بــزرگ خــود را حفــظ کــرد. اگــر مــا 
ــه   اینجــا دچــار اشــتباه شــویم، مصــداق همــان آی
ــم دار  ــوا قومه ــه: »و احّل ــد ک ــم ش ــریفه خواهی ش
ــوره  ــرار.« )س ــس الق ــا و بئ ــم یصلونه ــوار. جهّن الب

ــه ۲۸(   ــم، آی ــه ابراهی مبارک
در راه پیشــرفت، توقف ممنوع اســت؛ خودشــیفتگی 
ممنــوع اســت؛ غفلــت ممنــوع اســت؛ اشــرافیگری 
ممنــوع اســت؛ لذت جویــی ممنــوع اســت؛ بــه فکــر 
جمــع کــردن زخــارف دنیــا افتــادن بــرای مســئوالن 
ممنــوع اســت. بــا ایــن ممنوعیت هاســت کــه 
 1391/۰3/14( برســیم.«  قلــه  بــه  می توانیــم 
امــام  رحلــت  ســالگرد  مراســم  در  بیانــات 

خمینــی)ره((
موضــوع  روی  رهبــری  معظــم  مقــام  اینکــه 
حســاس بــوده و هســتند، معلــوم اســت؛ چــرا کــه 
اشــرافیگری انقــاب را از مســیر خــود دور می کنــد 
ــردم  ــاد م ــد و اعتم ــد می کن ــرفت را س  و راه پیش
ــد و خســارت های  ــد می کن را دچــار خدشــه و تردی
 ســنگین و غیــر قابــل جبرانــی را وارد می ســازد 
و اکنــون وقــت آن اســت کــه بــرای یکبــار و 
همیشــه موضــوع بــه نتیجــه برســد؛ چندشــغله ها و 
چندحقوقی هــا شــناخته شــوند و راه چــاره درســتی 
ایــن  در  گــزش  روزنه هــای  شــود،  اندیشــیده 
موضــوع بایــد به خوبــی شناســایی شــود؛ بایــد 
ــی  ــه کس ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــفاف ش ــا ش دریافت ه
دیگــر نتوانــد راهــی بــرای سوء اســتفاده پیــدا 
ــت  ــودش درس ــرای خ ــم ب ــی ه ــد و توجیه های کن
کنــد. بایــد بــرای شــرکت های زیرمجموعه هــای 
ــرا  ــت؛ زی ــاره ای یاف ــی را ه چ ــای دولت مدیریت ه
ــا شــنیده می شــود؛  ــن جاه ــده از همی بخــش عم
ــرکت  ــک ش ــره ی ــای هیئت مدی ــرای اعض ــا ب مث
اســت،  دولتــی  شــرکتی  زیرمجموعــه  کــه 
ــده  ــت ش ــالیانه پرداخ ــاداش س ــون پ چندصدمیلی
ــئول در  ــد و مس ــم کارمن ــای آن ه ــه اعض ــه هم ک
یــک شــرکت مــادر دولتــی هســتند و معمــوال 
شــرکت های دولتــی هلدینگ هایــی را زیرمجموعــه 
خــود قــرار داده انــد کــه بــر آن هــا مدیریــت دارنــد 
همدیگــر  ســهامدار  تودرتــو  هلدینگ هــا  آن  و 
هســتند و اعضــای هیئت مدیــره اشــان معمــوال 
از همــان نهــاد یــا دســتگاه دولتــی مدیریتــی 
می گیرنــد  هــم   ... پاداش هــا  کــه  می باشــند 
و حتــی حق الجلســات ماهانــه آن هــا بیــش از 
ــان  ــل عضویتش ــت و اص ــد اس ــد کارمن ــوق چن حق
ــه رئیــس  ــا کاران ــوده اســت ی ــا ب ــن مبن ــر ای ــز ب نی
فــان بیمارســتان دولتــی ماهانــه چنــد ده میلیــون 
ــا  ــرایط وانفس ــن ش ــا در ای ــا واقع ــت و... . آی اس
ــی  ــخت زندگ ــرایط س ــردم در ش ــی از م ــه بخش ک
می کننــد و بیــکاری و رکــود در کشــور فراگیــر 
 شــده اســت، دریافتی هــای این چنینــی درســت

 است، حتی اگر قانون اجازه دهد؟
ــرد زمانــی را کــه در همیــن  ــاد نخواهیــم ب  مــا از ی
ــدس  ــاع مق ــاب و دف ــال های انق ــور و در س کش
ــل  ــان را کام ــی حقوقش ــئوالن حت ــیاری از مس بس
دریافــت نمی کردنــد و بخشــی از آن را بــرای جبهــه 
ــن  ــد و همی ــاص می دادن ــدان اختص ــه نیازمن ــا ب ی
امــروز هــم در بیــن کارمنــدان محتــرم کســانی 
ــه اشــکال مختلــف از بخشــی از حقــوق  هســتند ب
خــود می گذرنــد تــا توفیــق کمــک بــه دیگــران را از 
ــردم  ــرای م ــبانه روز ب ــع ش ــد و بی توق ــت ندهن دس

می کننــد. کار 
 همین هــا هســتند کــه مــردم را راضــی نگــه 
می دارنــد و افتخــار نظــام هســتند و بایــد کــه 
ــود  ــرای خ ــرافیگری را ب ــئوالن اش ــران و مس مدی
حــرام بداننــد تــا اعتمــاد عمومی  بــه نظــام همچنان 
اســتمرار یابــد؛ ایــن کمتریــن مســئولیتی اســت کــه 
مدیــران دارنــد و خواهنــد داشــت. کم هزینــه بــودن 
ــی ــن انقاب ــر مؤم ــاخص مدی ــودن، ش ــرکار ب  و پ

 است.

یادداشت

استاندار اصفهان:
وضعیت حجاب و عفاف 

مناسب نیست
  اســتاندار اصفهــان گفــت: اگــر بخواهیــم وضعیــت حجــاب 
ــای  ــارات خانواده ه ــان و انتظ ــأن اصفه ــا ش ــتان را ب ــاف اس و عف
ــاب در نظــر  ــن و دلســوختگان انق ــردم متدی معظــم شــهدا و م
بگیریــم، مناســب نیســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل 
از روابــط عمومــی  اســتانداری اصفهــان، رســول زرگرپــور در جلســه 
ــی  ــت عموم ــم امنی ــهروندی و حری ــوق ش ــت از حق ــتاد صیان س
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــاف برگ ــاب و عف ــاره حج ــه درب ــتان ک  اس
ــه  ــاف، دو وظیف ــاب و عف ــه حج ــی در مقول ــتگاه های اجرای دس
ــور  ــر کش ــنامه وزی ــاس بخش ــد. براس ــده دارن ــر عه ــی ب اساس
ــتگاه ها  ــط کاری دس ــتند محی ــف هس ــتگاه ها موظ ــی  دس تمام
ــه طــوری  ــد؛ ب ــو از فضــای حجــاب و عفــاف کنن را محیطــی ممل
ــدگان حجــاب عرفــی  ــدان حجــاب کامــل و مراجعه کنن کــه کارمن
داشــته باشــند. اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه تک تــک 
ــت:  ــوند، گف ــی می ش ــرل و ارزیاب ــتا کنت ــن راس ــتگاه ها در ای دس
دســتگاه ها بایــد اهــداف و بســتر مناســب را بــرای ترویــج 
دســتگاه ها  در  عفــاف  و  حجــاب  فرهنــگ  نهادینه کــردن   و 
و جامعــه فراهــم آورنــد. وی افــزود: دســتگاه ها بایــد بــه گونــه ای 
ــاری و  ــتگاه ج ــاف در دس ــاب و عف ــه حج ــد ک ــزی کنن برنامه ری
ســاری باشــد. اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در یک ســال 
گذشــته بــا ابــاغ قانــون امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، ایــن 
ــه دســت آورده اســت، گفــت: جلســات  نهــاد جایــگاه خوبــی را ب
ــه  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول ــت نماین ــا محوری ــتاد ب ــن س ای
ــود و در  ــزار می ش ــتگاه ها برگ ــران دس ــور مدی ــا حض ــان و ب اصفه
ــف کامــا مشــخص  ــف دســتگاه های مختل حکــم اباغــی، وظای
ــاف  ــاب و عف ــت حج ــوص وضعی ــور درخص ــت. زرگرپ ــده اس ش
ــاف در اســتان  ــت حجــاب و عف ــرد: وضعی ــح ک در اســتان، تصری
اصفهــان بــه جهــت اینکــه اســتانی متدیــن، شــهیدپرور، باســابقه 
ــه  ــی اســت نســبت ب ــی انقاب ــزار ســاله و مردمان ــی 5 ه فرهنگ
کشــور مناســب تر اســت؛ ولــی اگــر بخواهیــم وضعیــت اســتان را 
بــا شــأن اصفهــان و انتظــارات خانواده هــای معظــم شــهدا و مــردم 
متدیــن و دلســوختگان انقــاب در نظــر بگیریــم مناســب نیســت. 

خبر

تقویــت بانک هــا بــرای ارائــه تســهیات بــه بنگاه هــای 
ــی  ــام بانک ــاح نظ ــرح اص ــی ط ــدف اصل ــدی، ه تولی

اســت.
ــای  ــه نیازه ــخگویی ب ــدف پاس ــا ه ــوری ب رئیس جمه
اقتصــاد ملــی و ایجــاد ثبــات در آن، بــه عنــوان یکــی از 
ــی ــم سیاســت های اقتصــاد مقاومت  ســرفصل های مه

از اجــرای طــرح تحــول نظــام بانکــی بــه عنــوان 
رونــق  بــرای  پولــی  و  مالــی  بســته  مهم تریــن 

داد.  خبــر   95 ســال  در  اقتصــادی کشــور 
دولــت  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــی  ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــام و المس حجت االس
دولــت اقتصــادی  ســتاد  جلســه  در  یکشــنبه   روز 

تقویــت بانک هــا بــرای ارائــه تســهیات بــه بنگاه هــای 
تولیــدی را هــدف اصلــی طــرح اصــاح نظــام بانکــی 
دانســت و اظهــار داشــت: پرداخــت بدهــی دولــت بــه 
ــادی  ــق اقتص ــادار، رون ــق اوراق به ــکاران از طری  پیمان

را تضمین می کند.

ــام  ــول نظ ــرح تح ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
بانکــی، آغــاز فراینــد مهمــی  در انضبــاط پولــی، صــورت 
مالــی دولــت و شــفافیت و نظم دهــی بــه بدهی هــای 
دولــت اســت، گفــت: بــه ایــن ترتیــب پیچیدگی هــای 
قبلــی ایــن ســه عرصــه، در مســیر گشــایش و تســهیل 

در امــور مالــی بــرای پشــتیبانی ســریع از بخش هــای 
تولیــدی و اشــتغال زا قــرار خواهنــد گرفــت.

اقتصــاد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری 
ــدوارم  ــت و امی ــور اس ــادی بانک مح ــا اقتص ــور م کش
ســرمایه محور  اقتصــاد  ســمت  بــه  گام بــه گام 

ــت  ــد، گفــت: شــفافیت در رابطــه بیــن دول  حرکــت کن
و بانک هــا، درجــه اعتمــاد عمومــی  بــه سیســتم 
بانکــی را افزایــش می دهــد و بــرای ایجــاد رونــق 
اقتصــادی در کشــور کــه هــدف دولــت در ســال جــاری 
ــای  ــت بنگاه ه ــی در فعالی ــم تحرک ــد بتوانی اســت، بای

ــم. ــاد کنی ــتغال زایی ایج ــدف اش ــا ه ــدی ب تولی
ــت  ــازمان مدیری ــزی، س ــک مرک ــی،  بان ــر روحان  دکت
دســتگاه  ســه  را  اقتصــاد  وزارت  و  برنامه ریــزی  و 
مالــی  اوراق  ایــن  بــا  ارتبــاط  در  خــاص مســئول 
اســامی  معرفــی کــرد و گفــت: بــا انتشــار ایــن 
اســامی  جمهــوری  دولــت  در  مهــم  اوراق گامــی 
اوراق، جــزو معتبرتریــن  ایــن   برداشــته می شــود. 
مدیریــت  ســازمان  و  بــود  خواهــد  کشــور   اوراق 
و برنامه ریــزی بایــد بــه گونــه ای عمــل کنــد کــه 
ــه  ــود و ب ــت ش ــع پرداخ ــه موق ــن اوراق ب ــزد ای کارم
حضــور  مالــی  بــازار  در  اوراق  معتبرتریــن   عنــوان 

یابد.

رئیس جمهوری اعالم کرد:

اجرای طرح تحول نظام بانکی، مهم ترین بسته مالی و پولی کشور

وزیــر امــور خارجــه بــر همبســتگی هرچــه بیشــتر گروه هــای 
مختلــف سیاســی و قومــی در عــراق تأکیــد کــرد و گفــت: امیــدوارم 
ــه زودی کار  ــراق، ب ــت ع ــت و مل ــت دول ــد و هم ــاری خداون ــا ی ب

تروریســت های تکفیــری یکســره شــود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از مرکــز دیپلماســی رســانه ای وزارت امور 
خارجــه، محمدجــواد ظریــف، صبــح یکشــنبه در دیــدار بــا ســیدعمار 
حکیــم، رئیــس مجلــس اعــای اســامی  عــراق با ابــراز خشــنودی از 
پیروزی هــای پی درپــی ارتــش و نیروهــای مردمــی  عــراق در مبــارزه 

بــا تروریســت ها، بــه حــوادث تروریســتی اخیــر در آن کشــور اشــاره و 
بــار دیگــر بــا دولــت و ملــت عــراق ابــراز همــدردی کــرد.

وزیــر امــور خارجــه ابــراز امیــدواری کــرد بــا یــاری خداونــد و همــت 
دولــت و ملــت عــراق، بــه زودی کار تروریســت های تکفیــری در 
عــراق یکســره شــود. ظریــف همبســتگی هرچــه بیشــتر گروه هــای 
ــه در  ــز کشــورهای منطق ــراق و نی ــی  در ع ــف سیاســی و قوم مختل

ــوان  ــد و عن ــروری خوان ــت ها را ض ــی تروریس ــت دادن نهای شکس
ــت ها  ــل تروریس ــودی کام ــا ناب ــران ت ــامی  ای ــوری اس ــرد: جمه ک
در کنــار دولــت و ملــت عــراق خواهــد ایســتاد. در ایــن دیــدار 
ــز  ــراق نی ــس اعــای اســامی  ع ــم، رئیــس مجل ــار حکی ســید عم
 ضمــن ارائــه گزارشــی از تحــوالت سیاســی و نظامــی  در عــراق 

از حمایت های جمهوری اسامی  ایران قدردانی کرد.

حکیــم افــزود: عــراق در حــال حاضــر در شــرایطی اســتثنائی 
تروریســت ها، وحــدت  علیــه  اخیــر  پیروزی هــای  در  و   اســت 
و انســجام همــه نیروهــای عراقــی، به ویــژه نیروهــای مردمــی 
ــه تروریســت ها  ــه اینک ــا اشــاره ب ــود. وی ب  بســیار سرنوشت ســاز ب
افــزود:  دارنــد،  قــرار  اضمحــال کامــل  آســتانه  در  عــراق  در 
کم کــم  و  ناامیدنــد  بســیار  آن هــا  حامیــان  و  تروریســت ها 
ــا ــع آن ه ــه نف ــر ب ــرایط، دیگ ــه ش ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای  ب

 نیست.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
محســن  حجت االســام 
بــزرگ  همایــش  در  قرائتــی 
کــه  رضــوی«  »جهادگــران 
نمایشــگاه ها  مرکــز   در 
آســتان  همایش هــای  و 
 قــدس رضــوی برگــزار شــد
مســئله  اینکــه  بیــان  بــا 
بایــد  جهــادی  اردوهــای 

ــت:  ــد، گف ــه ای باش ــگی  و ریش ــورت کار همیش ــه ص ب
ــان  ــردن مؤمن ــرور ک ــت؛ مس ــرت اس ــادی هج  کار جه

و خدمت به مستضعفان است.
ــرآن  ــه در ق ــت ک ــات خدم ــواع آی ــه ان ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــی، مال ــت آبروی ــات خدم ــزود: آی ــت، اف ــده اس آم
فرهنگــی اطاعاتــی،  سیاســی،  نظامــی،   معنــوی، 
ــرآن موجــود  ــه غیرمســلمانان در ق ــی، و خدمــت ب روان
اســت؛ خدمــت مالــی در 5۰۰ آیــه قــرآن در قالــب انفاق، 
صدقــه، خمــس، زکات، ایتــا و اعطــا و در قالــب کفــاره، 
اطعــام، نــذر، ایثــار و قرض الحســنه عنــوان شــده اســت.

ــدی پرداخــت و  ــان ویژگــی کارهــای کلی ــه بی ــی ب قرائت
گفــت:  انجــام کار واجــب بــر کار مســتحب اولویــت دارد؛ 

ــدگار  ــران، کار مان ــه کار ِگ کار ارزان ب
ــه  ــه ای و کار عام المنفع ــه کار لحظ ب

ــت دارد. ــر کار خــاص اولوی ب
بعضــی  کــرد:  تصریــح  قرائتــی 
ــت.  ــت نیس ــز حماق ــه ج ــا، ب کاره
قــرآن  ببندیــم  قــرارداد  اینکــه 
بنویســیم؛  تومانــی  میلیــارد   1۰
یــک  چــوب  بــا  کلمــه اش  هــر 
چــه  تفکــر  ایــن  بــه  درخــت! 
ــام  ــی انج ــم کار فرهنگ ــه اس ــی ب ــت؟ کارهای ــد گف بای
 می شــود کــه نادرســت اســت؛ نظیــر احیــای آداب 
و رســومی  کــه بی ریشــه اســت! وی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
چــرا در محــّرم و صفــر عروســی و ازدواج تعطیــل اســت، 
گفت: البته باید حریم عاشــورا و شــهادت را نگه داشــت؛ 
 امــا ایــن منــع دو ماهــه از کجــا آمــده؟ خیلــی از آداب 

و رسوم را باید اصاح کرد.
از  اینکــه خیلــی  بیــان  بــا  ایــن مبّلــغ فرهنگــی   
برنامه هــای مــا مبنــای درســتی ندارنــد، افــزود: در 
ــم.  ــا کنی ــت را الق ــگ درس ــد فرهن ــگ بای ــج فرهن تروی
کار فرهنگــی ظریــف و دقیــق اســت. بســیاری از کارهــا 

ضدفرهنگــی اســت.

امنیــت  کمیســیون  رئیــس 
خارجــی  سیاســت  و  ملــی 
اســت  معتقــد  مجلــس 
موشــکی  آزمایش هــای 
تــوان  افزایــش  راســتای  در 
ــت  ــی اس ــا طبیع ــی کام دفاع
 و اظهــارات صــدر اعظــم آلمــان 
متحــد  ملــل  ســازمان  و 
سیاســی و   غیرحرفــه ای 

 است.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن عاءالدیــن بروجــردی 
بــا تأکیــد بــر اینکــه فعالیت هــای موشــکی ایــران 
ارتباطــی بــه برجــام نــدارد، گفــت: ضمــن اینکــه 
ــران قابلیــت حمــل کاهــک هســته ای  موشــک های ای
نداشــته و ناقــض هیــچ قطعنامــه بین المللــی نیســت، 
ــه  ــوده ک ــی کشــور ب ــوان دفاع ــش ت ــرای افزای ــا ب صرف

ــت. ــی اس ــری طبیع ام
 نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای اســامی  
ــون  ــوری اســامی  تاکن ــه جمه ــان اینک ــا بی ــه ب در ادام
ــاد برجــام نشــان  ــت خــود را در اجــرای مف حســن نی
ــه  ــا ک ــا هرج ــازه دارد ت ــران اج ــت: ای ــت، گف داده اس

و  ســاح ها  دارد  امــکان 
تجهیــزات خــود را بــرای دفــاع 
در  ارضــی خــود  تمامیــت  از 
ــدد. ــه کار ببن ــدات ب ــر تهدی براب
 وی افــزود: مســئوالن وزارت 
دفــاع و وزارت امــور خارجــه 
ــرورت  ــدم ض ــاره ع ــا درب باره
نگرانــی کشــورها درخصــوص 
ــران  ــکی ای ــای موش آزمایش ه
صحبــت کرده انــد؛ چــرا کــه 
ــوان دفاعــی  ــرای افزایــش ت ــا ب ــن آزمایش هــا صرف ای

ــت. ــور اس کش
 رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــامی  در پای ــورای اس ــس ش مجل
اظهــارات همزمــان صــدر اعظــم آلمــان و دبیــر کل 
ــد  ــه ای جدی ــتای توطئ ــد در راس ــل متح ــازمان مل س
ــی  ــران غرب ــرد: س ــان ک ــت، خاطرنش ــران اس ــه ای علی
بــرای مطــرح کــردن خــود دســت به دامن اظهــارات 
ــه مســئوالن  ــه البت ــه ای شــده اند ک سیاســی و غیرحرف
دســتگاه دیپلماســی ایــران بــا هوشــمندی پاســخ آن هــا 

می دهنــد. و  داده  را 

ــت  ــدازی ســامانه ثب ــر ضــرورت راه ان ــد ب ــا تأکی ــس ب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م   نماین
خطاهــای پزشــکی، اتخــاذ سیاســتی بــرای کاهــش خطاهــای پزشــکی بــه جــای تشــدید 

ــد. ــتار ش ــوزه را خواس ــن ح ــای ای مجازات ه
ــری از  ــرای جلوگی ــت: ب ــدی روز یکشــنبه گف ــی عاب ــای وطــن، حیدرعل ــزارش کیمی ــه گ ب
ــا  ــر سیســتم آموزشــی ب ــد اصــاح و ب خطاهــای پزشــکی کشــور، سیســتم آموزشــی بای

دقــت نظــارت شــود. 
ــای پزشــکی ــای خط ــی مجازات ه ــاره بازدارندگ ــس درب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م  نماین

ــیم  ــته باش ــی نداش ــت کاف ــا دق ــر م ــت و اگ ــه اس ــی دولب ــا، تیغ ــن مجازات ه ــزود: ای اف
شــهامت و شــجاعت را از پزشــک خواهیــم گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه برخــی از پزشــکان دیگر 
ــا  ــن مجازات ه ــد ای ــذا بای ــت؛ ل ــد داش ــا را نخواهن ــیاری از بیماری ه ــان بس ــت درم جرئ

ــد. ــی باش ــده و کارشناس حساب ش

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان اینکــه جرایــم نیــز جالــب 
بیمــاران  آگاهــی  اســت  نیــاز  بــدان  امــروزه  چیــزی کــه  افــزود:  اســت،  توجــه 
دفــاع بیمــار  حقــوق  از  به خوبــی  بتواننــد  اســت کــه  وکایــی  و  خــود  حقــوق   از 

 کنند.
ــده حــوزه پزشــکی، قوانیــن  ــادآور شــد: در زمینــه جرائــم بازدارن ایــن نماینــده مجلــس ی
مؤثــری وجــود دارد؛ امــا شــدت عمــل در ایــن قوانیــن ممکــن اســت آســیب های بیشــتری 

را بــه حــوزه ســامت وارد کنــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی  بــا بیــان 
اینکــه خطاهــای پزشــکی اجتناب ناپذیــر اســت، افــزود: حجــم کار پزشــکان بســیار 
ــا پراکنده کاری هــای پزشــک محــدود  ــد نظــر کــرد ت ــاره آن تجدی ــد درب ــاد اســت و بای  زی

شود.

حجت االسالم قرائتی در حرم رضوی:

قرارداد کتابت قرآن 10میلیاردی، حماقت است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:

فعالیت های موشکی ایران ارتباطی به برجام ندارد

نماینده مجلس: 
به جای تشدید مجازات، کاهش تخلفات پزشکی دنبال شود

ــدازی  ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار مؤمن س
اســاس  بــر  تخصصــی  قرارگاه هــای 
اولویت هــای ناجــا در ســال 95 گفــت: 
در ســه ماهه اول ســال نســبت بــه مــدت 
ــور  ــی در کش ــاخصه های امنیت ــابه ش مش
افزایــش یافتــه اســت و به تبــع در اســتان 
ــش  ــاخصه ها افزای ــن ش ــز ای ــان نی اصفه

داشــته اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ظهــر دیــروز 
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامی کشــور 
ــانه در  ــاب رس ــع اصح ــور در جم ــا حض ب
انتظامی اســتان  فرماندهــی  ســاختمان 

اصفهــان اظهــار کــرد: بــر اســاس برنامه هــای ســال 95 
ــروی  ــی نی ــرای اهــداف مأموریت ــرارگاه تخصصــی ب ناجــا، 3 ق

اســت.  انتظامی راه انــدازی شــده 
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــای مب ــی قرارگاه ه ــکندر مؤمن ــردار اس س
ــا ســرقت و آمــوزش را ســه قــرارگاه تخصصــی  و ارز، مبــارزه ب
ناجــا عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه اولویت هــای ناجــا در 
ــارزه  ــا قاچــاق کاال و ارز، مب ــارزه ب ــه ترتیــب مب ســال 95 کــه ب
بــا ســرقت، افزایــش امنیــت اجتماعــی و اخاقــی، مبــارزه بــا 
ــا در  ــن قرارگاه ه ــت ای ــات اس ــش تصادف ــدر و کاه ــواد مخ م

ــدازی شــده اســت. ســطح کشــور راه ان

ــور  ــروی انتظامی کش ــد نی ــام ارش ــن مق  ای
بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح امنیــت اخاقــی 
ــت  ــش امنی ــت: افزای ــور گف ــطح کش در س
اجتماعــی و اخاقــی در دســتور کار مأمــوران 
نیــروی انتظامی قــرار دارد و تعطیــل هــم 
موضوعــی  هــر  طبیعتــًا  اســت،   نشــده 
واکنش هایــی را هــم در ســطح جامعــه  دارد 
امــا نیــروی انتظامی قانــون را اجــرا می کنــد 
و بــر اســاس قانــون یکــی از وظایــف محولــه 
بــه ناجــا موضــوع تأمیــن امنیــت اجتماعــی 
نیــروی  و حساســیت  اســت  اخاقــی  و 
نشــده  ایــن خصــوص کــم  انتظامــی در 

اســت.
 جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامی کشــور بــا شــاره بــه 
علــت ســفرش بــه اســتان اصفهــان توضیــح داد: بــا توجــه بــه 
ــاق کاال و  ــا قاچ ــارزه ب ــه مب ــال 95 ک ــا ازس ــای ناج اولویت ه
ارز، مبــارزه بــا ســرقت، افزایــش امنیــت اجتماعــی و اخاقــی، 
ــرای  ــت ب ــات اس ــش تصادف ــدر و کاه ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــکان  ــن م ــان در ای ــتان اصفه ــرد اس ــت عملک ــی وضعی بررس
ــای تخصصــی  ــا و پلیس ه ــه در آن معاونت ه حاضرشــده ایم ک
انتظامی شهرســتان های  فرماندهــان  همچنیــن  و  اســتان 

ــد. ــور دارن ــان حض ــتان اصفه اس

جانشین فرمانده انتظامی ناجا مطرح کرد:
طرح امنیت اجتماعی ناجا در دستور کار قرار دارد

ــه خاطــر کاســتی های موجــود و اتفاقاتــی  وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: از مــردم ب
کــه باعــث رنجــش آنهــا شــده اســت عذرخواهــی می کنــم.

ــا کــه در مراســم افتتاحیــه  ــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو، لــی طیــب نی ب
امانتــی  خاطــر  بــه  افــزود:   ، می گفــت  ســخن  بــورس  و  بیمــه   ، بانــک  نمایشــگاه 
ــر  ــه خاط ــردم ب ــم و از م ــه ارج می نه ــیت جامع ــه حساس ــد ب ــن داده ان ــه م ــردم ب ــه م ک
 کاســتی های موجــود و اتفاقاتــی کــه باعــث رنجــش آنهــا شــده اســت عذرخواهــی 

می کنم.
خصــوص  در  آمــده  پیــش  مشــکات  حــل  بــرای  اقتصــاد  وزارت  داد:  ادامــه  وی 
بــوده  پیشــگام  زمینــه  ایــن  در  و  همــراه  دولــت  بــا  حقوقــی   فیش هــای 

است.
 طیــب نیــا افــزود: مــا در اجــرای فرمــان ریاســت جمهــوری بــا هــر کســی کــه تخلــف کــرده 
ــای الزم  ــز حمایت ه ــوزه نی ــن ح ــدوم ای ــان خ ــم و از کارکن ــورد می کنی ــه برخ ــت ،قاطعان اس

را خواهیــم کــرد.
ــر فیش هــای حقوقــی نشــان داد کــه  ــه اینکــه چالش هــای اخی ــا اشــاره ب ــر اقتصــاد ب  وزی
کاســتی هایی وجــود دارد ، گفــت :  دولــت تــداوم ایــن کاســتی ها را نمی پذیــرد و بــرای 

ــس ســاماندهی آن را انجــام داده اســت. ــش نوی ــوق و دســتمزد ، پی اصــاح حق
 وی ادامــه د اد: پیــش نویــس ســاماندهی امکانــات رفاهــی بانکهــا ، بیمه هــا و شــرکت های 
دولتــی بــه هیئــت وزیــران رفتــه و بــرای اجــرا بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی ارســال 

شــده اســت.
ــه  ــد برخــورد قاطعان ــف کن ــن تخل ــه از قوانی ــر کســی ک ــا ه ــرد: ب ــا خاطرنشــان ک ــب نی  طی

ــرد. ــم ک خواهی
  وی افــزود: خــروج از تنگناهــای مالــی از طریــق بانــک و مشــارکت در بــازار ســرمایه در حــال 

اجــرا شــدن اســت.

طیب نیا:
از مردم به دلیل کاستی های موجودعذرخواهی می کنم

ظریف در دیدار با حکیم:  
امیدوارم کار تروریست های تکفیری در عراق یکسره شود

حتما بخوانید!
از مردم به دلیل کاستی های... دوشنبه 21 تیرماه  21395

ـــمـــاره 198 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



تهاتر آهن قراضه های فوالدمبارکه 
با چدن ذوب آهن

اولیــه  محمدرضــا ممتــاز، مدیــر خریــد مــواد 
طــی  گفــت:  اصفهــان  فوالدمبارکــه  انــرژی  و 
افزایــش  بــا  همزمــان   ،93-94 ســال های 
در  و  بــازار  در  آهن قراضــه  قیمــت  بی رویــه 
راســتای تعامــات دو شــرکت بــزرگ فــوالدی 
کشــور و بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار جالــب توجهــی 
ناشــی  بــا دانســیته فــوق ســنگین  از قراضــه 
از عملیــات تولیــد در ناحیــه فوالدســازی طــی 
دوران بهره بــرداری انباشــته شــده بــود، جهــت 
ــد  ــاز واح ــورد نی ــای م ــی از قراضه ه ــن بخش تأمی
ــب  ــر در قال ــرارداد تهات ــاد ق فوالدســازی طــی انعق
قراردادهــای خریدوفــروش بیــن دو شــرکت بــزرگ 
فوالدســاز کشــور بــه میــزان بیــش از یکصــد هــزار 
تــن از قراضه هــای فــوق الذکــر شــرکت فوالدمبارکــه 
بــا چــدن شــرکت ذوب آهــن اصفهــان مبادلــه شــد. 
وی درخصــوص اهــداف اجــرای ایــن پــروژه گفــت: 
ــب  ــزان جال ــه می ــرمایه ب ــواب س ــری از خ جلوگی
توجــه بــا توجــه بــه حجــم زیــاد قراضه هــای 
ذوبــی، رعایــت ضوابــط زیســت محیطی، خــروج دو 
ــزرگ کشــور )فوالدمبارکــه و ذوب آهــن  فوالدســاز ب
اصفهــان( از بــازار آهــن قراضــه و جلوگیــری از 
ــد  ــه خری ــا توجــه ب افزایــش قیمــت آهن قراضــه ب
نکــردن قراضــه از بــازار، تأمیــن شــارژ فلــزی مــورد 
ــدن  ــارژ چ ــق ش ــازی از طری ــه فوالدس ــاز ناحی نی
ــن  ــزوم و همچنی ــورت ل ــه در ص ــای قراض ــه ج ب
ــازی  ــه فوالدس ــت در ناحی ــرف گرافی ــش مص کاه
ــه وجــود حــدود 4  ــا توجــه ب ــد ذوب ب جهــت تولی
ــی از  ــی ریال ــدن و صرفه جوی ــن در چ ــد کرب درص
ــرای  ــروژه و اج ــن پ ــرای ای ــداف اج ــن اه مهم تری
ــا  ــرد ب ــرد- ب ــای ب ــی از قرارداده ــداق کامل آن مص

ــت.  ــه اس ــوالد مبارک ــرای ف ــه ب ــود دوجانب س
ــد:  ــادآور ش ــرژی ی ــه و ان ــواد اولی ــد م ــر خری مدی
ــاد  ــز ابع ــت و نی ــتن گرافی ــل داش ــه دلی ــدن ب چ
ــاده  ــوس الکتریکــی م ــای ق ــرای کوره ه کوچــک ب
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــه مناســبی اســت؛ ای اولی
ــدان  ــن چن ــای ذوب آه ــرای کنورتوره ــاده ب ــن م ای
ــنگین  ــای س ــی قراضه ه ــت؛ از طرف ــب نیس مناس
فوالدمبارکــه بــرای کاربــرد در کوره هــای قــوس 
ــای  ــرای کوره ه ــد و ب ــت دارن ــی محدودی الکتریک
ــت  ــن باب ــت و از ای ــب اس ــًا مناس ــن کام ذوب آه
شــرکت  دو  هــر  تولیــدی  مزیت هــای  از  نیــز 
ــاز  ــت. ممت ــه اس ــورت پذیرفت ــه ص ــتفاده بهین اس
 در پایــان از همــکاران در واحــد خریــد مــواد اولیــه 
ــد  ــد خری ــتیانی، واح ــل و پش ــرژی، حمل ونق و ان
ــوالد ســبا، فوالدســازی  مــواد مصرفــی، مجتمــع ف
ــرل  ــداوم، حفاظــت فیزیکــی، کنت ــری م و ریخته گ
ــه  ــی و کلی ــور مال ــی، ام ــابداری صنعت ــواد، حس م
کســانی کــه در اجــرای ایــن پــروژه همــکاری 

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان ــتند، تش ــری داش مؤث

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان

  عنوان کرد 
 لزوم آمادگی نیروی های 

امداد و تعمیرات در زمان طالیی
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــته  ــه گذش ــه هفت ــران ک ــه بح ــه کمیت ــان، در جلس اصفه
ــوادث  ــریح ح ــن تش ــوی، ضم ــدس عل ــد مهن ــزار ش برگ
ــه  ــان و لول ــور اصفه ــان اله ــران، خیاب ــهران ته ــه ش منطق
ــرد:  ــان ک ــز بی ــوادث عبرت آمی ــوان ح ــه عن ــوان ب گاز تای
ــروز  ــه ب ــی اولی ــان طای ــداد در زم ــای ام ــه نیروه چناچ
 حادثــه کــه نبایــد از دقیقــه تجــاوز کنــد، واکنــش فــوری 
و منطقــی انجــام دهنــد، خســارات مربوطــه بــه کمتریــن 

میــزان کاهــش داده خواهــد شــد. 
 در ایــن جلســه بــا حضــور اعضــای کمیتــه بحــران 
و رؤســای واحدهــای مختلــف تأکیــد شــد کــه مطابــق بــا 
روال گذشــته و بــا اســتفاده از تجربیــات شــرکت های گاز 
اســتانی و یافته هــای جدیــد کارکنــان شــرکت بــرای مقابله 
ــی و  ــای احتمال ــم از: زلزله ه ــوادث اع ــواع ح ــار ان و مه
 پیامدهــای آن در شــبکه ها و انشــعابات و ایســتگاه ها

گاز  فشــار  افــت  و  زمیــن  فرونشســت  و  حرکــت 
مدیرعامــل  باشــند.  داشــته  کافــی  آمادگــی  بایــد 
بــرای کســب  افــزود:  اصفهــان  اســتان   شــرکت گاز 
ــی و  ــات آموزش ــزاری جلس ــی، برگ ــن آمادگ ــای ای و ارتق
ــرکت،  ــطح ش ــر در س ــای مؤث ــزاری مانوره ــی، برگ توجیه
ــتاندارد در  ــب و اس ــزات مناس ــداری تجهی ــن و نگه تأمی
ســطح نواحــی گازرســانی ضــرورت اســت. گفتنــی اســت 
در ایــن نشســت در جهــت پیشــگیری از حــوادث، دربــاره 
نظــر  از  و علمک هــا  ایســتگاه ها  وضعیــت شــبکه ها، 
کنتــرل خوردگــی، کنتــرل وضعیــت فشــار گاز در اوج 
مصــرف، جمــع آوری علمک هــای بــا اســتفاده و... بحــث 

ــادل نظــر شــد.  و تب

تجاری سازی فن آوری 
با ریسک بسیاری مواجه است

ــان  ــره انجمــن شــرکت های دانش بنی رییــس هیئت مدی
اصفهــان گفــت: اگــر اهــداف شــرکت های دانش بنیــان، 
تأمیــن 51 درصــد درآمــد ناخالــص ملــی باشــد، بودجــه 
تصویب شــده بــرای ســال جــاری مناســب نیســت. 
ــا بیــان اینکــه هنــوز شــرکت های  مهــدی گل محمــدی ب
الزم  ســود  خــود  محصــوالت  از   دانش بنیــان 
تجاری ســازی  مــوارد  از  بســیاری  در  و  نمی برنــد  را 
فــن آوری بــا ریســک های بســیاری مواجــه اســت، 
ــد  ــژه بای ــن وی ــع قوانی ــق وض ــس از طری ــت: مجل گف
کمــک کنــد تــا ریســک های موجــود بــه کمتریــن میــزان 
برســد؛ اگــر قــرار باشــد نیمــی از درآمــد ناخالــص ملــی 
را شــرکت های دانش بنیــان تأمیــن کننــد، مجلــس 
ــد و  ــب کن ــی را تصوی ــن خاص ــا قوانی ــت ت ــز الزم اس نی
ــهیات و  ــه تس ــی را در ارائ ــز بوروکراس ــه نی ــوه مجری ق

ــاند. ــن برس ــزان ممک ــن می ــه کمتری ــا ب حمایت ه

اخبار کوتاه

همزمــان بــا افزایــش قیمــت ســکه در بــازار، بانــک 
کارگشــایی از امــروز دوشــنبه 21 تیرمــاه، دوبــاره حــراج 
ــن  ــرار اســت ای ــن اســاس ق ــر ای ــد. ب ــاز می کن ســکه را آغ
ــنبه  ــنبه، سه ش ــای دوش ــه در روزه ــه روز در هفت ــک س بان

و چهارشــنبه حــراج ســکه را انجــام دهــد. در 
ــم و  ــاد دوونی ــکه در ابع ــن س ــال ای ــن ح عی
ــار آزادی حــراج خواهــد شــد. بانــک  پنــج به
کارگشــایی مجموعه هــای ســکه را بــا قیمــت 

ــد گذاشــت.  ــه حــراج خواه ــازار ب ب
در چنــد ســال اخیــر، حــراج ســکه در بانــک 
ــکه های  ــود. س ــده ب ــف ش ــایی متوق کارگش
ــراج  ــار ح ــرای اولین ب ــه ب ــار آزادی ک ــج به پن

ــی)ع(  ــرت عل ــرم حض ــرح ح ــا ط ــود ب ــازار می ش و وارد ب
دارای عیــار 9۰۰، وزن 4۰.۷ گــرم و قطــر 4۰ میلیمتــر اســت. 
ــه حــراج گذاشــته  ایــن ســکه ها در قالــب ســه مجموعــه ب
ــار آزادی ــج به ــکه پن ــامل س ــه اول ش ــوند؛ مجموع  می ش

دوونیــم بهــار آزادی، یــک بهــار آزادی و نیم بهــار آزادی 
اســت. مجموعــه دوم شــامل ســه نــوع ســکه در دو بخــش 

اســت؛ بخــش اول شــامل ســه نــوع ســکه پنــج بهــار آزادی 
ــکه های  ــامل س ــش دوم ش ــف و بخ ــای مختل ــا ضرب ه ب

پنــج بهــار، دوونیــم بهــار و یــک بهــار آزادی اســت. 
قیمــت ســکه پنــج بهــار آزادی حــدود 5 میلیــون و 45۰ هزار 
 تومــان، ســکه دوونیــم بهــار حــدود 2 میلیــون 
ــک  ــدود ی ــار ح ــک به ــان، ی ــزار توم و ۷۰۰ ه
میلیــون و 1۰۰ هــزار تومــان، نیم بهــار هــم 

ــود.  ــد ب ــان خواه ــزار توم ــدود 5۰۰ ه ح
ارزش یــک مجموعــه پنــج تایــی ســکه 
 شــامل 5، 2.5، 1 و نیم بهــار آزادی حــدود

1۰ میلیون تومان خواهد بود.
ســکه  مجموعه هــای  حــراج  بــر  عــاوه   
ــراه  ــه هم ــار آزادی ب ــم به ــج و دوونی بناســت ســکه های پن

ــوند.  ــته ش ــراج گذاش ــه ح ــز ب ــی نی ــکه های ِگَرم س
بســته های  در  بهــار  پنــج  بخــش، ســکه های  ایــن  در 
1۰تایــی، ســکه های دوونیم بهــار در بســته های 2۰تایــی 
ــه  ــی فروخت ــته های 2۰تای ــم در بس ــی ه ــکه های ِگَرم و س

می شــود.

بانک کارگشایی اعالم کرد:

آغاز دور جدید حراج سکه از امروز
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: عملکــرد جهــاد 
ــه  ــل ب ــتغال زایی و عم ــای اش ــتان در زمینه ه ــاورزی اس کش
ــلیمانی  ــم س ــت. قاس ــوده اس ــوب ب ــی مطل ــاد مقاومت اقتص
ــه  ــا اشــاره ب دشــتکی در نشســت شــورای اشــتغال اســتان ب

مطلوب بــودن عملکــرد جهــاد کشــاورزی اســتان 
در زمینه هــای اشــتغال زایی و عمــل بــه اقتصــاد 
مقاومتــی بیــان کــرد: توســعه کشــت گلخانه ای، 
ــردن  ــرا ک ــیب دار و اج ــای ش ــت در زمین ه کش
سیســتم آبیــاری نویــن، از کارهــای مثبــت 
جهــاد کشــاورزی در ســال گذشــته بــوده اســت. 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه کاهــش نــرخ ســود 
ــد،  ــه 15 درص ــاورزی ب ــش کش ــهیات بخ تس

ــن بخــش وجــود دارد. انتظــار ســرمایه گذاری بیشــتری در ای
ــی  ــای مال ــت: کمک ه ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح   اس
و اعتبــاری در بودجــه ســال جــاری دیــده نشــده اســت؛ ایــن 
ــی رود  ــار م ــت و انتظ ــرای استان هاس ــدی ب ــر ب ــکل خب مش

حــل شــود. 
ــر ایــن اســت  ــد ب ســلیمانی دشــتکی خاطرنشــان کــرد: تأکی

کــه همــه نمایشــگاه های اســتان زیــر نظــر مرکــز نمایشــگاه ها 
فعالیــت کننــد؛ بــه همیــن منظــور در راســتای حمایــت از مرکــز 
نمایشــگاه ها، نمایشــگاهی کــه بخــش خصوصــی بــدون 

نظــارت ایــن مرکــز برپــا کــرده بــود، جمــع آوری شــد.
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان 
ــروش  ــگاه ها ف ــی نمایش ــدف از برپای ــه ه اینک
بــازار  از  بــا قیمتــی مناســب تر  محصــوالت 
اســت، گفــت: چنانچــه مرکــز نمایشــگاه ها 
بــه  بخواهــد  زیــادی  نــرخ  فروشــندگان  از 
ایجــاد  منظــور  بــه  متفرقــه  نمایشــگاه های 

رقابــت، مجــوز داده خواهــد شــد.
 ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: برپــا نشــدن 
نمایشــگاه و فروشــگاه دائمــی صنایــع دســتی اســتان در 
 میــدان قــدس، یکــی از نقــاط ضعــف میــراث فرهنگــی 
ــرد:  ــان ک ــت. وی خاطرنش ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
قیمــت  داشــتن  شــرط  بــه  دســتگاه ها  خریــد   اولویــت 
و کیفیــت مناســب، بایــد صددرصــد بــا محصــوالت تولیدشــده 

در اســتان باشــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس ــری، عض علی اکب
ــر لــزوم وفــاق در بخش هــای حاکمیتــی و نظارتــی تأکیــد کــرد.  بحــران آب در کشــور ب
علی اکبــری عنــوان کــرد: بیــن کســانی کــه نقــش حاکمیتــی و داوری دارنــد، بایــد وفــاق 
ایجــاد شــود و همــه درک کننــد کــه در وضعیــت ســوخته ای قــرار داریــم و اگــر همیــن 
ــم  ــرار خواهی ــری ق ــت بدت ــردا در وضعی ــم، ف ــت نکنی ــوب مدیری ــم خ ــدار آب را ه مق
ــی جــدی اســت،  ــه بحــث آب، بحث ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــردم شــیراز ب ــده م ــت. نماین گرف
گفــت: مهاجــرت بــه طــور جــدی از روســتاها و مناطــق عشــایری بــه ســمت کان شــهرها 
ــتند؛  ــم نیس ــان ه ــر اقتصادش ــه فک ــر ب ــردم دیگ ــفانه م ــت. متأس ــده اس ــه ش یک طرف
بیشــتر بــه فکــر معاششــان هســتند؛ در واقــع اآلن معــاش مــردم بــه خطــر افتاده اســت. 
او دربــاره لــزوم رعایــت قوانیــن هــم توضیــح داد: در بحــث قانونگــذاری، مشــکل چندانــی 

ــه همیــن قوانیــن موجــود توجــه کنیــم، می توانیــم بهتــر عمــل کنیــم.  نداریــم. اگــر ب
ــه  ــئله را ب ــن مس ــر ای ــم. اگ ــاز داری ــاه غیرمج ــزار چ ــش از 1۰ ه ــارس بی ــتان ف در اس
کل کشــور تعمیــم دهیــم، شــاید ده هــا و صدهــا هــزار چــاه غیرمجــاز دارنــد آب 
ــه  ــده شــیراز ادام ــا آفــت اســت. نماین ــی م ــع آب ــرای مناب ــا ب ــد؛ این ه برداشــت می کنن
ــفانه  ــه متأس ــدم ک ــتم و دی ــد داش ــارس بازدی ــتان ف ــق اس ــی از مناط ــن از یک داد: م
از شــیوه غرقابــی اســتفاده می شــود. بخشــی از مشــکل ایــن اســت کــه مــا از 
 لحــاظ فرهنگــی خــوب کار نکرده ایــم. مــا بایــد هــم آموزش هــا و فرهنگ ســازی 
را بیشــتر کنیــم هــم نظارتمــان را بیشــتر کنیــم. مدیریــت آب را هــم بایــد تشــدید کنیــم 

و بهــره وری را افزایــش دهیــم.

در حالــی کــه صنایــع روغــن نباتــی درخواســت افزایــش قیمــت خــود را بــه دولــت 
ارائــه داده بودنــد، بــه گفتــه یــک مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی کارگروه 
تنظیــم بــازار مصــوب کــرد قیمــت انــواع روغــن نباتــی حداکثــر تــا ســقف 9 درصــد 
ــاد  ــئول در وزارت جه ــام مس ــک مق ــد. ی ــش یاب ــال افزای ــاه امس از اول مردادم
کشــاورزی بیــان کــرد: کارگــروه تنظیــم بــازار بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های 
ــی  ــن نبات ــع روغ ــنهاد صنای ــود پیش ــر خ ــه اخی ــد و در جلس ــزار ش ــف برگ  مختل
ــد کــه نهایتــا مصــوب  ــر افزایــش قیمــت ایــن محصــول بررســی کردن را مبنــی ب
شــد تــا از اول مردادمــاه، صنایــع روغــن نباتــی بتوانــد قیمــت محصــوالت خــود 
ــی خــود  ــن نبات ــع روغ ــزود: صنای ــد. وی اف ــش دهن ــا ســقف 9 درصــد افزای را ت
می توانــد بســته بــه نــوع محصــول و هزینه هــای تمام شــده آن، قیمــت محصــول 
نهایــی خــود را تــا 9 درصــد افزایــش دهــد کــه ممکــن اســت در بعضــی محصوالت 
ــان  ــن می ــر در ای ــه او  اگ ــه گفت ــد. ب ــزان باش ــن می ــر از ای ــت کمت ــش قیم افزای
تولیدکننــده ای قیمــت محصــول خــود را بیشــتر از 9 درصــد افزایــش دهــد تخلــف 

مرتکــب شــده و مشــمول احــکام تعزیــرات حکومتــی خواهــد شــد.
ــاورزی  ــر کش ــی وزی ــام بازرگان ــرد، قائم مق ــر مهرف ــز علی اکب ــن نی ــش از ای  پی
بــه  افزایــش قیمــت  بــرای  دربــاره درخواســت تولیدکننــدگان روغن نباتــی 
ــدگان  ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــع در س ــنهاد صنای ــه پیش ــود ک ــه ب ــنا گفت  ایس
ــش  ــزوم افزای ــد ل ــب و تأیی ــورت تصوی ــده و در ص ــی ش ــدگان بررس و تولیدکنن

ــد. ــازار می رس ــم ب ــتاد تنظی ــب س ــه تصوی ــان ب ــاه رمض ــس از م ــت پ قیم

گــزارش ارزیابــی کیفــی خودروهــای ســواری تولیــدی در خردادمــاه امســال منتشــر 
ــروه  ــران، در گ ــتاندارد ای ــت و اس ــی کیفی ــرکت بازرس ــام ش ــاس اع ــر اس ــد. ب ش
ــای  ــام خودروه ــان، تم ــون توم ــر از 25 میلی ــی کمت ــطح قیمت ــا س ــای ب خودروه
ــا و ســایپا 111 دارای  قرارگرفتــه در ایــن گــروه، شــامل ســایپا 131، ســایپا 132، تیب
کمتریــن کیفیــت هســتند و در ســطح کیفــی یــک ســتاره قــرار دارنــد؛ امــا در گــروه 
خودروهــای بــا ســطح قیمتــی بیــن 25 تــا 5۰ میلیــون تومــان، 5 خــودروی پــارس 
ــا در  تنــدر، تنــدر 9۰ اتوماتیــک، تنــدر 9۰ پــارس خــودرو، تنــدر 9۰ ایران خــودرو و ران
ــژو 2۰۶  ــد. 3 خــودروی NEW MVM 315، پ ســطح کیفــی ســه ســتاره قــرار دارن
و دنــا نیــز دارای ســطح کیفــی دو ســتاره هســتند. باقــی خودروهــای قرارگرفتــه در 
ــک  ــا هاچ ب ــژو 4۰5 و تیب ــارس، ســمند، پ ــژو SD 2۰۶، پژوپ ــروه، شــامل پ ــن گ ای
نیــز دارای یــک ســتاره کیفــی هســتند. در گــروه خودروهــای بــا ســطح قیمتــی بیــن 
5۰ تــا ۷5 میلیــون تومــان، خــودروی هایمــا S۷ در ســطح کیفــی ســه ســتاره قــرار 
دارد. دو خــودروی جــک J5 و برلیانــس H33۰ نیــز دارای دو ســتاره کیفــی هســتند. 
 X۶۰ و لیفــان NEW MVM X33 ،55۰ MVM باقــی خودروهــای ایــن گــروه شــامل
نیــز در ســطح کیفــی یــک ســتاره قــرار گرفته انــد. در گــروه خودروهــای بــا ســطح 
ــا 1۰۰ میلیــون تومــان نیــز ســه خــودروی قــرار گرفتــه در ایــن  قیمتــی بیــن ۷5 ت
گــروه، شــامل ســراتو، تیگــو 5 و جــک S5 دارای دو ســتاره کیفــی هســتند؛ امــا در 
گــروه خودروهــای بــا ســطح قیمتــی بیشــتر از 1۰۰ میلیــون تومــان نیــز نیومــزدا 3 
بــه عنــوان تنهــا خــودروی قرارگرفتــه در ایــن گــروه دارای ســه ســتاره کیفــی اســت.

بحران آب جدی است؛ مدیریت کنیم

ی آغاز برداشت مکانیزه غالت در چهارمحال و بختیار
ی آغــاز شــد. در ایــن  برداشــت مکانیــزه غــالت بــا 70 دســتگاه کمبایــن در شهرســتان های 9 گانــه اســتان چهارمحــال و بختیــار
یورماه  ی بــه صــورت ماشــینی تــا نیمــه شــهر ز ع کشــاور ی گنــدم و جــوی آبــی و دیــم از مــزار ز ح، برداشــت محصــوالت کشــاور طــر

انجــام می شــود.

در قاب تصویر

خودروهای داخلی چه کیفیتی دارند؟افزایش 9 درصدی قیمت روغن از اول مرداد

کوتاه از اقتصاد

عیسی کالنتری:
 زاینده رود ظرف مدت 4 سال

 احیا می شود
آب  امــور  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون   مشــاور 
و کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ارائــه آمارهــای مربــوط 
ــت:  ــتند، گف ــده هس ــاورزی تکان دهن ــه آب و کش ب
بایــد بــه کشــاورز و صنعتگــر خــود بفهمانیــم دیگــر 
مثــل 15 ســال قبــل، حــق فکــر کــردن به میــزان آب 
را هــم ندارنــد؛ زیــرا آن شــرایط تمــام شــده و تصــور 
شــرایط قبلــی بــه طــور کلــی باطــل اســت. عیســی 
کانتــری اظهــار کــرد: امــروز مســئله آب و کمبــود آن 
ــه  ــت؛ بلک ــده رود نیس ــان و زاین ــه اصفه ــص ب مخت
همــه کشــور بــا مشــکل کمبــود آب مواجــه هســتند. 
بختــگان  هورالعظیــم،  تــاالب  ارومیــه،   دریاچــه 
هامــون و گاوخونــی و حتــی تاالب هــای اســتان 
گیــان نیــز در حــال خشــک شــدن هســتند. ایــن 
ــزار  ــدود ه ــی ح ــان بارش ــه گی ــت ک ــی اس در حال
اول  معــاون  مشــاور  دارد.  ســال  در  میلیمتــری 
رئیس جمهــور ادامــه داد: از یــک میلیــارد و ۷۰۰ 
ــون   ــده رود، 35 میلی ــب آب زاین ــر مکع ــون مت میلی
ــاری  ــال و بختی ــه چهارمح ــق ب ــب متعل ــر مکع مت
ــرود  ــزد ب ــه ی ــد ب ــز بای ــد از آب نی ــت. ۶ درص  اس
ــق دســتورات وزارت  ــده رود طب و ۷8 درصــد آب زاین
ــری ادامــه  ــان اســت. کانت ــه اصفه ــق ب ــرو متعل نی
ــود  ــکیل ش ــده رود تش ــای زاین ــتاد احی ــر س داد: اگ
بــا برنامــه می توانــد حداکثــر ظــرف مــدت 4 ســال 
زاینــده رود را احیــا کنــد و ایــن اتفــاق در ایــن دولــت 
امــکان تحقــق دارد؛ چــرا کــه رئیس جمهــور روزگاری 
رئیــس مرکــز اســتراتژیک کشــور بــوده و به مســائل 
ــیار  ــگاه بس ــگاه، ن ــن ن ــتراتژیکی دارد؛ ای ــگاه اس ن
ــور  ــاون اول رئیس جمه ــاور مع ــت. مش ــی اس مهم
ــئوالن،  ــه مس ــت: هم ــاورزی گف ــور آب و کش در ام
ــد جمــع شــوند و  ــان، بای ــردم و کشــاورزان اصفه م
ــای  ــتاد احی ــکیل س ــای تش ــور تقاض از رئیس جمه
مطمئــن هســتم  باشــند.  داشــته  را  زاینــده رود 
ــال  ــدت 4 س ــرف م ــتاد، ظ ــن س ــکیل ای ــا تش ب
ــروز  ــر ام ــه اگ ــرا ک ــود؛ چ ــا می ش ــده رود احی زاین
ــده زکات بگیــر شــده اســت، نشــان  کشــاورز زکات ب

ــت. ــت آب اس ــری در مدیری از الاوبالیگ

 اصفهان
 میزبان دو نمایشگاه تخصصی

ــواد شــیمیایی  ــی م هشــتمین نمایشــگاه بین الملل
مــواد  و  صنعتــی  پوشــش های  رزیــن،  رنــگ، 
کامپوزیــت از تاریــخ 19 تــا 22 مردادمــاه، در حالــی 
در اصفهــان برگــزار می شــود کــه ایــن اســتان دارای 
ــت  ــذار در صنع ــال و تأثیرگ ــی فع ــای صنعت واحده
ــن  ــی از بزرگ تری ــن یک شــیمیایی اســت و همچنی
ــن کشــور محســوب  ــگ و رزی ــد رن قطب هــای تولی
می شــود. وجــود شــهرک تخصصــی - صنعتــی 
مربــوط بــه ایــن بخــش و دانشــکده های شــیمیایی 
و همچنیــن تعــدد کارشناســان و جامعــه متخصــص 
ــداد در  ــن روی ــکل گیری ای ــل ش ــن دالی از مهم تری
اصفهــان اســت. همزمــان بــا ایــن رویــداد، ســومین 
 نمایشــگاه تخصصــی در و پنجــره، ماشــین آالت 
ــگاهی  ــالن نمایش ــز در دو س ــته نی ــع وابس و صنای
ــزار  ــع برگ ــر مرب ــر 5۰۰۰ مت ــغ ب ــاحتی بال و در مس
خواهــد شــد. رشــد و نوآوری هــای صورت گرفتــه در 
دنیــای صنعــت در و پنجــره و وجــود بــازار مســتعد 
در اســتان صنعتــی اصفهــان، یکــی از دالیل اســتمرار 
ایــن نمایشــگاه اســت. بــا توجــه بــه ســابقه موفــق 
برگــزاری ایــن نمایشــگاه در دوره هــای گذشــته، 
در  مذکــور  نمایشــگاه های  می شــود  پیش بینــی 
ــوم  ــان و عم ــتقبال متخصص ــا اس ــز ب ــن دوره نی ای
ــوالت  ــن محص ــدگان ای ــژه مصرف کنن ــردم و به وی م

همــراه باشــد.

استاندار کرمان پیشنهاد کرد:
تعریف پروژه های جدید عمرانی 

از سوی شهرداری کرمان
اســتاندار کرمــان گفــت: شــهرداری بایــد در ازای 
افــزوده،  ارزش  بــر  مالیــات  عــوارض  دریافــت 
پــروژه عمرانــی تعریــف کنــد. علیرضــا رزم حســینی 
در دیــدار بــا مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان 
ــزوم  ــر ل ــی ب ــگ مالیات ــه فرهن ــبت هفت ــه مناس ب
و گفــت:  تأکیــد کــرد  مالیــات  دریافــت حقــه 
ــا از  ــود ت ــه ش ــردم گرفت ــه از م ــات حق ــد مالی بای
تضییــع حــق مــردم و حــق دولــت جلوگیــری 
شــود. اســتاندار کرمــان پیشــنهاد تقســیم عــوارض 
مالیــات بــر ارزش افــزوده توســط اســتان را مطــرح 
ــای  ــرکت ها و بنگاه ه ــیاری از ش ــرد: بس ــار ک و اظه
ــد   اقصــادی کــه در اســتان کرمــان فعالیــت می کنن
ــزوده خــود را در  ــای مســتقیم و ارزش اف مالیات ه
ــن روش درســتی  ــه ای ــد ک ــران پرداخــت می کنن ته
نیســت و بایــد پرداخــت مالیــات آن هــا در اســتانی 

کــه فعالیــت دارنــد، صــورت گیــرد.

 بهره برداری از طرح های فوالدی 
و نیروگاهی چادرملوی یزد

ــو  ــی چادرمل ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش مدیرعام
در اســتان یــزد از بهره بــرداری طرح هــای یــک 
میلیون تنــی فوالدســازی اردکان، 55۰ هزارتنــی نــورد 
ابرکــوه و بخــش بخــار نیــروگاه 5۰۰ مگاواتی ســیکل 
ــر  ترکیبــی گندله ســازی اردکان در ســال جــاری خب
داد. محمــود نوریــان در رابطــه بــا طرح هــای توســعه 
می شــود،  بهره بــرداری  بــه زودی  کــه  چادرملــو 
در  طرح هایــی کــه  مهم تریــن  از  یکــی  گفــت: 
راســتای تکمیــل زنجیــره تولیــد قــرار دارد، ســاخت 
کارخانــه احیــای مســتقیم و فــوالد چادرملــو اســت. 
ــا  ــه ب ــن کارخان ــازی ای ــرح فوالدس ــزود: ط وی اف
ــوالد  ــن ف ــون ت ــک میلی ــد ســالیانه ی ــت تولی ظرفی
کــه قابــل ارتقــا تــا 1.3 میلیــون تــن اســت، از ســال 
ــاری  ــال ج ــه دوم س ــده و در نیم ــروع ش 1389 ش

ــدازی خواهــد شــد. راه ان

حتما بخوانید!
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

اقدامات جهاد کشاورزی در عمل به اقتصاد مقاومتی مطلوب است

از مباحــث مهــم تجــارت و صنعــت   یکــی 
سرویس اقتصاد
  بردیا عباس زاده 

انتقــال و حمــل پــول اســت.  گردشــگری 
ویــزا  ماننــد  بین المللــی،  کارت هــای  کــه   سال هاســت 
ــردم  ــرای م ــول را ب ــی پ ــل و جابه جای ــکل حم ــترکارت مش و مس
اســت؛ کــرده  حــل  جهــان  کشــورهای  از   بســیاری 

امــا متأســفانه در کشــور مــا بــه دلیــل ســال ها تحریم هــای ظالمانــه 
ــت  ــور و رعای ــی کش ــتم های بانک ــی سیس ــی عقب ماندگ ــرب، گاه غ
ــور از  ــل کش ــای داخ ــی ایرانی ه ــداری بین الملل ــول بانک ــدن اص نش

این امکان محروم شدند. 
ایــن امــکان نه تنهــا بــه تجــارت ایــران ضربــه زده، بلکــه نبــود ایــن 
کارت هــا در ایــران ســبب شــده گردشــگران نیز با مشــکات بســیاری 
در ایــران مواجــه شــوند کــه ایــن خــود ضربــه مهلکــی را بــر پیکــره 

ــد.  ــران وارد می کن نحیــف صنعــت گردشــگری ای
حــاال براســاس وعــده مســئوالن بانــک مرکــزی، بــازار بانکــی ایــران 
در انتظــار ورود اولیــن کارت هــای بانکــی بین المللــی از نــوع آســیایی 

تــا 3 مــاه آینــده اســت.
  حضور بانک های خارجی در ایران

ــت  ــرکت های پرداخ ــی از ش ــام، بعض ــس از برج ــود پ ــه می ش گفت
ــران  ــزی ای ــک مرک ــا بان ــی را ب ــی، رایزنی های ــی بین الملل الکترونیک
ــا  ــه آن ه ــران هــم چــراغ ســبز ب ــزی ای ــک مرک ــد و بان ــاز کرده ان آغ
نشــان داده؛ البتــه بــه دلیــل شــرایط خــاص سیاســی بین المللــی، 

ــراری  ــه در برق ــد ک ــدار می دهن ــی هش ــران داخل ــی از تحلیلگ برخ
ارتبــاط بانکــی بــا ایــن شــرکت های خارجــی، بایــد جانــب احتیــاط 
ــود  ــت ش ــی رعای ــای ایران ــران و بانک ه ــزی ای ــک مرک ــوی بان از س
تــا اطاعــات بانکــی ایــران لــو نــرود. در ایــن زمینــه پیــش از ایــن 
هــم برقــراری ارتباطــات مطــرح بــود؛ امــا بانــک مرکــزی بــه صــورت 
ــرداری نکــرده اســت. حــال  آشــکار از وجــود چنیــن ارتباطــی پرده ب
ــال در  ــی فع ــرکت های بین الملل ــی از ش ــه بعض ــد ک ــر می رس خب
ــوروی  ــت بی ــزا کارت، کردی ــترکارت، وی ــون مس ــش، همچ ــن بخ ای

آغــاز  را  تاش هایــی  زمینــه  ایــن  در  یونیون پی چیــن  و  ژاپــن 
ــه  ــران ب ــه نظــر می رســد کــه گرایــش ای ــد. از ســوی دیگــر ب کرده ان
همــکاری بــا کشــورهای آســیایی یــا کشــورهایی کــه پیــش از تحریــم 
بــا ایــران در بعضــی از بخش هــا همــکاری داشــته اند، بیشــتر اســت؛ 
گرچــه بعضــی از بانکهــای غربــی و اروپایــی هــم اقداماتــی را انجــام 
داده انــد؛ بــه طــوری کــه پیــش از ایــن، بانــک بین المللــی رایفیســن 
ــود. ــرده ب ــی ک ــام آمادگ ــران اع ــرای ایجــاد شــعبه در ای ــش ب  اتری

ژاپنی هــا  درخواســت های  بــر  مبنــی  خبرهایــی  بارهــا    

ــک در  ــاح بان ــران و افتت ــی ای ــازار بانک ــه ب ــرای ورود ب ــا ب و هندی ه
ایــران را شــنیده ایم؛ ووری، بانــک کــره جنوبــی، گویــا دفتــر نمایندگــی 
در ایــران ایجــاد کــرده و نشــنال، بانــک قزاقســتان تفاهم نامــه ای را 

منعقــد کــرده اســت.
  اقتصاد ایران، چشم انتظار کارت های بین المللی

ــه  ــد ک ــرده بودن ــام ک ــزی اع ــک مرک ــات بان ــن مقام ــش از ای پی
ــا چهــار شــبکه پرداخــت  بعــد از عملیاتی شــدن برجــام، مکاتباتــی ب
ــت  ــن اس ــن و cup چی ــتر، JBC ژاپ ــزا، مس ــی وی ــی یعن بین الملل
ــزا و  ــرکت های وی ــودن ش ــی ب ــل آمریکای ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــام ش انج
ــود  ــران وج ــازار ای ــه ب ــا ب ــرای ورود آن ه ــت ب ــترکارت، محدودی مس
ــال  ــه اول امس ــزی در نیم ــک مرک ــئوالن بان ــده مس ــق وع دارد. طب
بایــد انتظــار ورود نخســتین کارت هــای بانکــی بین المللــی را در 
ــان  ــی از کارشناس ــیم. برخ ــته باش ــیایی آن داش ــوع آس ــران از ن ای
ــه  ــه سیســتم های اتصــال ب ــد ک ــی گوین اقتصــادی در کشــورمان م
ــن  ــن و ژاپ ــق کشــورهای چی ــی از طری شــبکه های بانکــی بین الملل
بــرای آغــاز کار در ایــن زمینــه مناســب هســتند؛ امــا بــازار آن هــا در 
حــد مســترکارت و ویــزاکارت گســترده نیســت و بانک هــای مــا بایــد 
بتواننــد بــه سیســتم های فراگیــر دنیــا متصــل شــوند. بــه هــر حــال 
ــه  ــران ب ــم انتظار ورود ای ــادی چش ــاالن اقتص ــی از فع ــش مهم بخ
ــی و  ــا راحت ــد ب ــا بتوانن ــتند ت ــی هس ــای بین الملل ــه کارت ه عرص

ــد. ــا جهــان بپردازن ــه تجــارت ب امنیــت بیشــتر ب

کیمیای وطن بررسی کرد:

اقتصاد ایران، چشم انتظار کارت های بین المللی
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ــازه  ــه مغ ــوه ب ــد می ــرای خری ــی ب ــا وقت  قدیم ه

کیمیای وطن
 زهرا نصیری

می رفتیــم، میوه هــا را داخــل پاکت هــای کاغــذی 
می دادنــد.  مشــتری  تحویــل  و  می ریختنــد  رنگــی  قهــوه ای 
پاکت هایــی کــه از کاغــذ کاهــی بــود و صــدای قــرچ قرچــش آن قــدر 
دوست داشــتنی بــود کــه از آســتانه در همــراه بودنــش بــا پــدر را نویــد 
ــام مدرنیتــه تأثیــرات  ــه ن مــی داد؛ امــا امــروزه متأســفانه پدیــده ای ب
زیــادی را بــه زندگــی شهرنشــینی مــردم ایــران تحمیــل کــرده کــه یکی 
 از بدتریــن آن هــا بــه حاشــیه رانــده شــدن نایلون هــای کاغــذی

و پارچــه ای یــا ظــروف اســتیل و مســی قدیمــی و نونوارکــردن ظــروف 
نایلون هــای  اســت؛  یکبارمصــرف  بطری هــای  و  پالســتیکی 
 پالســتیکی ای کــه بــه دلیــل آلودگی هــای زیســت محیطی، بــال 

و تهدیدی شده اند برای سالمت و جان مردم. 
مــردم جامعــه مــا امــروز بــه قــدری بــه اســتفاده از ایــن مــواد معتــاد 
شــده اند کــه از ایــن مســئله آگاه نیســتند کــه این گونــه وســایل چقــدر 

بــرای محیــط زیســت، خــاک، آب و هــوای تهدیدآمیــز اســت.
ایــن وضعیــت در کشــورهای اروپایــی بــه گونــه ای اســت کــه بــا ایجــاد 
ــش داده  ــواد را کاه ــن م ــتفاده از ای ــی، اس ــاد مالیات ــای زی  تعرفه ه
ــه روی  ــذ و شیش ــون کاغ ــری همچ ــواد تجزیه پذی ــه م ــوض ب و در ع
ــای  ــتفاده از پاکت ه ــا( اس ــورها )ایتالی ــی کش ــی در بعض آورده اند.حت

ــد. ــالم کرده ان ــوع اع ــتیکی را ممن پالس
نایلــون  مصــرف  روز   ۳۶۵ بــرای  قرمــز  خــط  روز  تیرمــاه،   ۲۱   
ــا از  ــرآن داشــت ت ــا را ب ــم رســمی کشــورمان، م و پالســتیک در تقوی
ــن راه حل هــا  ــا از آخری ــم ت ــط زیســت شــهری بخواهی ــان محی متولی
ــر  ــه ه ــر ک ــواد مض ــن م ــش ای ــرای کاه ــان ب و چاره اندیشی هایش
ــو  ــه گفت وگ ــای وطــن ب ــا کیمی ــالی جــان طبیعــت می شــود، ب روز ب

بنشــینند.  
در حــال حاضــر 40درصــد زباله هــای شــهر اصفهــان بازیافــت می شــود 
کــه ۲0درصــد آن مربــوط بــه مــواد پالســتیکی اســت؛ البتــه  بخشــی 
ــود؛  ــت می ش ــازل بازیاف ــی در من ــه و بخش ــواد در کارخان ــن م از ای
ــط  ــی اداره کل محی ــاون فن ــای مع ــاه کلید صحبت ه ــه، ش ــن جمل ای
زیســت اســتان اصفهــان بــود کــه در تکمیــل آن گفــت: مصــرف مــواد 
ــت؛  ــاد اس ــیار زی ــهرها بس ــوص کالنش ــور و به خص ــتیکی در کش پالس
ــران   ــا ته ــان ب ــون در اصفه ــه مصــرف پالســتیک و نایل ــه ای ک ــه گون ب

ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی قاســمی ب ــرد. رجبعل ــرار می گی ــک رده  ق در ی
ــن  ــواد پالســتیکی، فرهنگ ســازی در بی ــرای کاهــش اســتفاده از م ب
ــه تولیــد  مــردم، مهم تریــن راهــکار اســت افــزود: هم اکنــون ۵ کارخان
ظــروف یکبــار مصــرف تجزیه پذیــر در اصفهــان مشــغول بــه فعالیــت 
ــرای بازیافــت  ــه کمپوست ســازی نیــز ب هســتند؛ همچنیــن  4 کارخان
مــواد پالســتکی، شیشــه ای و کاغــذی مشــغول بــه کارنــد. وی تصریــح 
ــو ارز  ــرف از یکس ــتیکی یکبارمص ــروف پالس ــا  و ظ ــرد: نایلکس ه ک
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــاص می دهن ــود اختص ــه  خ ــی را ب ــل توجه قاب

حجــم بســیار زیــادی اززباله هــای شــهری را دربرمی گیرنــد. قاســمی 
گفــت: متأســفانه در کشــور مــا در کلیــه فروشــگاه های بــزرگ میادیــن 
میــوه و تره بــار و بازارهــای روز شــهروند بــرای تحویــل کاال بــه مــردم از 
نایلکــس و ظــروف پالســتیکی پلیمــری اســتفاده می کننــد کــه بایــد 
ــا اســتفاده از روش هــای جایگزیــن، نظیــر اســتفاده از ســبد خریــد  ب
ــی  ــاف گیاه ــده از الی ــروف ساخته ش ــه ای و ظ ــه های پارچ کاال، کیس
ــردان  ــرد. دولتم ــری ک ــوع جلوگی ــن ن ــت محیطی ای ــع زیس  از فجای
و مســئوالن شــهری نیــز بایــد بــا تمهیــدات قانونــی از تولیدکنندگانــی 
ــد، حمایــت  ــا محیط زیســت تولیــد می کنن ــی ســازگار ب کــه محصوالت
کننــد. در ادامــه نیــز غالمرضــا ســاکتی ، رئیــس اداره خدمــات شــهری 
شــهرداری اصفهــان نیــز از بازیافــت بیــش از 44میلیــون و ۳8۵هــزار 
تــن زبالــه در ســال94خبر داد کــه از ایــن میــزان، ۲7درصــد مقــوا، ۱7 
ــط  ــی و فق ــری آب معدن ــد بط ــد الک، ۶ درص ــذ، ۱4 درص ــد کاغ درص
ــواد  ــا و م ــه نایلون ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــون اســت. وی ب 4 درصــد نایل
پالســتیکی بــرای تجزیــه در طبیعــت بــه ۳00 تــا ۵00 ســال زمــان نیــاز 
ــد، افــزود: تحلیــل ســرانه مصــرف پالســتیک و نایلــون در ایــران  دارن
نشــان می دهــد کــه هــر ایرانــی در ســال، ۳0 کیلوگــرم پالســتیک وارد 
چرخــه طبیعــت می کنــد.   وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم در گذشــته 
ــتفاده  ــه ای اس ــای پارچ ــل و پاکت ه ــود از زنبی ــای خ ــرای خرید ه ب
ــت  ــود نداش ــتیکی وج ــای پالس ــم از زباله ه ــن حج ــد و ای می کردن
ــوری  ــه آماده خ ــردم ب ــش م ــال گرای ــر س ــفانه ه ــرد: متاس ــد ک  تأکی
ــاالنه در  ــه س ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــتر می ش ــزی بیش ــای فانت و خرید ه
شــهر اصفهــان حــدود 8 هــزار تــن نایلــون و نایلکــس تولیــد می شــود 
ــن رســیده اســت  ــه 8 هــزار و 8۳۱ ت ــزان ب ــن می ــه در ســال 94 ای  ک

و ۱۱درصد از سهم پسماند خشک را به خود اختصاص داده است.

در روز بدون نایلون مطرح شد:

گرایش مردم به آماده خوری رو به افزایش است

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
جهــاد کشــاورزی اســتان در ســال جــاری ایجــاد دو هــزار شــغل 
را متعهــد شــده اســت کــه قطعــًا محقــق خواهــد شــد. ذبیــح هللا 
غریــب اظهــار کــرد: پیش بینــی اشــتغال جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــزار  ــه یک ه ــوده اســت ک ــر ب ــزار و 80 نف در ســال گذشــته یک ه

ــق  ــد آن محق ــادل 98 درص ــر، مع و 74۳ نف
شــده اســت. وی ادامــه داد: جهــاد کشــاورزی 
اســتان در ســال جــاری نیــز ایجــاد دو هــزار 
شــغل را متعهــد شــده اســت کــه قطعــًا 

محقــق خواهــد شــد. 
رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان خاطرنشــان 
کــرد: در ســال گذشــته و ســه مــاه نخســت 
ســال جــاری، جهــاد کشــاورزی از ۱9۱ پــروژه 
ــرداری  ــان بهره ب ــارد توم ــار 8۳ میلی ــا اعتب ب

کــرده اســت. 
وی گفــت: ســهم اشــتغالی کــه مشــاغل مربــوط بــه جهــاد 
ــن  ــزوده ای ــد و ارزش اف ــد، ۱۶ درص ــتان دارن ــاورزی در اس کش
بخــش ۱.۶ درصــد اســت. غریــب افــزود: نــرخ رشــد ارزش 

ــد  ــتان، 9.8 درص ــته در اس ــال گذش ــش در س ــن بخ ــزوده ای اف
بــوده اســت کــه از میانگیــن ۵.7 درصــدی کشــور بیشــتر اســت. 
رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان بیــان کــرد: در ســال زراعــی 9۳-

94، ۳ میلیــارد و 700 میلیــون تومــان تســهیالت اعتبــاری از محــل 
ــی در بخش هــای مختلــف اســتان پرداخــت شــده  ــارات مل اعتب
ــزار  ــال یک ه ــی امس ــال زراع ــت. در س اس
و ۲7۱ طــرح بــه صنــدوق توســعه ملــی در 
بخــش کشــاورزی و یک هــزار و ۵0۳ طــرح 
ــی  ــیون معرف ــاری مکانیزاس ــط اعتب ــه خ ب

شــده اند.
و  یک هــزار  خاطرنشــان کــرد:  غریــب   
در  غیرفعــال  و  نیمه فعــال  طــرح   ۲۵0
ســطح اســتان شناســایی شــده اســت کــه 
ــتر  ــی بیش ــرفت فیزیک ــا پیش ــرح ب 7۳ ط
ــت  ــی در جه ــه اقتصــاد مقاومت ــل ب از ۶0 درصــد در راســتای عم
ــه  ــه ب ــه شــده اند ک ــر گرفت ــت در نظ ــش ظرفی ــدازی و افزای راه ان
ــد. یک هــزار طــرح  ــاز دارن ــار نی ــارد تومــان اعتب بیــش از 80 میلی

نیــز در بخــش دام پیش بینــی شــده اســت.

رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد:
دوهزار شغل در بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

کیمیــای وطــن:  بســیج رســانه اســتان اصفهــان در بیانــه ای ضمــن 
ــاف و  ــگ عف ــج فرهن ــر تروی ــاف، ب ــاب و عف ــت روز حج گرامیداش
حجــاب تأکیــد کــرد. در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت: 
ــا  ــارزه ب ــت و مب ــالمی، ممانع ــام اس ــی نظ ــه ذات ــاس وظیف براس
ــی  ــد و بالندگ ــع رش ــه مان ــری ک ــاد و اباحه گ ــج فس ــل تروی عوام

ــت  ــه اس ــه جامع ــی همه جانب ــی و تعال اخالق
مهــم  وظیفــه ای  و  تغییرناپذیــر  تکلیفــی 
ــئوالن  ــی از مس ــواده ایران ــار خان ــت و انتظ اس
ــا هوشــیاری  ــه ب ــور آن اســت ک ــان ام و متولی
دقــت و همتــی دو چنــدان، اقدامــی شایســته 
از راه هایــی کــه اشــاره می شــود، انجــام شــود:

و  ظرفیت هــا  تمــام  از  بهره گیــری  بــا   -۱
فرصت هــای تعلیمــی و تربیتــی کشــور، زمینــه 
رشــد و ارتقــای فکــری و فرهنگــی آحــاد 

جامعــه، به ویــژه نســل جــوان آینــده را فراهــم کننــد وخــود را ملــزم 
ــد. ــی آن بدانن ــری و مدیریت ــات تدبی ــت الزام ــه رعای ب

۲- حجــم و کیفیــت تهاجــم دشــمن و جبــر خودســاخته اقتضائــات 
مدرن شــدن جامعــه را مستمســک پذیــرش و قبــول شــرایط فعلــی 

نداننــد و تمــام تــوان خــود رادر مقابلــه همه جانبــه بــا ایــن جنــگ بــه 
کار گیرنــد و بــا تکیــه بــر ظرفیــت فعــاالن مردمــی مؤمــن و انقالبــی 

راه دســتیابی بــه اهــداف فرهنگــی انقــالب را کوتــاه کننــد.
ــازار  ــادی ب ــدی و اقتص ــاخت های تولی ــردن زیرس ــا فراهم ک ۳- ب
ــش  ــات پوش ــی ملزوم ــب و دسترس ــه مناس ــد و عرض ــالم تولی س
زنــان و مــردان جامعــه  بــرای  را  عفیفانــه 
 شــکل دهنــد و تحمــل بــار ســنگین مالــی آن 
را بــر دوش پــدران و همســران ایران زمیــن 

ــد. ــان کنن آس
ــن  ــگ بی ــترک و هماهن ــی مش ــا طراح 4- ب
ترویجــی تبلیغــی،  حقوقــی،   ظرفیت هــای 
مواجهــه  از  امنیتــی،  و  قضایــی  انتظامــی، 

بپرهیزنــد.  جزیــره ای  و  بخشــی 
ــداف  ــق اه ــود را در تحق ــی خ ــدام عمل ۵- اق
اصلی تریــن  عنــوان  بــه  نهی ازمنکــر،  و  امربه معــروف  قانــون 
عامــل عمومــی و فراگیــر فرهنگ ســازی و کنتــرل اجتماعــی 
ــر  ــه ظاه ــی آن را در جامع ــوس و عین ــار ملم ــد و آث ــازمان دهن  س

سازند.

تأمین اجتماعی جریمه کارفرمایان 
خوش حساب را بخشید

  از ۲7 خردادمــاه تــا ۲7 شــهریورماه 
کیمیای وطن
 پریسا خاکبازان

ــاب  ــان خوش حس ــم کارفرمای جرائ
ــن  ــر کل تأمی ــود. مدی ــیده می ش ــد بخش صددرص
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــان ب ــتان اصفه ــی اس اجتماع
تأمیــن اجتماعــی از ۱9 لغایــت ۲۵ تیرمــاه از ابــالغ 
بــرای  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  بــه  دولــت 
حمایــت از کارگاه هــای کوچــک و متوســط بیــن ۵0 
ــر اســاس  ــزود: ب ــر داد و اف ــر خب ــر کارگ ــا ۱00 نف ت
ــا  ایــن ابــالغ، تأمیــن اجتماعــی از ۲7 خردادمــاه ت
۲7 شــهریورماه، جرائــم کارفرمایــان خوش حســاب 
ــا  ــواه ب ــر دادخ ــد. علی اصغ ــد می بخش را صددرص
ــت  ــی نیس ــرح، مقطع ــن ط ــه ای ــه اینک ــاره ب  اش
ــن طــرح  ــرد: در ای ــان ک ــادام العمــر اســت، بی و م
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بدهــی کارفرمــا را در ۱۲ 
ــه اقســاط  ــی ک ــد و در صورت قســط تقســیط می کن
۱8ماهــه باشــند، 8۵ درصــد جرائــم بخشــیده 
می شــود؛ در اقســاط ۲4 ماهــه 7۵ درصــد جرائــم، 
۳0 ماهــه ۶0 درصــد و ۳۶ ماهــه ۵0 درصــد جرائــم 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــیده می ش بخش
 ایــن طــرح بــرای حمایــت از تولیــد و اشــتغال 
ــی  ــت: حت ــد، گف ــرار می گیرن ــز ق ــوف نی ــه صن کلی
ــرح  ــن ط ــمول ای ــد مش ــم می توانن ــا ه خبازی ه
شــوند؛ بــه شــرط آنکــه کارفرمــا بــه شــعب تأمیــن 
اجتماعــی مراجعــه کنــد و درخواســت خــود را ارائــه 
ــن اجتماعــی  دهــد. در ادامــه معــاون درمــان تأمی
اســتان اصفهــان نیــز از اجــرای طرح هــای توســعه 
و عمرانــی زیــاد در۳ بیمارســتان و ۲۵ پلی کلینیــک 
ــز  ــت: تجهی ــر داد و گف ــازمان خب ــن س ــی ای ملک
ــاخت  ــوری، س ــر ن ــه فیب ــی ب ــز درمان ــی مراک تمام
هزینــه  شــریعتی،  بیمارســتان  در  مجهــز   icu
ــزار  ــرای ۵ ه ــی ب ــتان غرض ــاردی در بیمارس میلی
متــر مربــع فضــا، تجمیــع 40هــزار پرونــده دیابتــی 
درمــان  بــرای  تومانــی  میلیــارد  هــزار  هزینــه 
ــاص  ــل، اختص ــال قب ــاران در س ــتقیم بیم غیرمس
درمانــگاه عباس آبــاد بــرای درمــان ســالمندان 
ــاع  ــتم ارج ــتفاده از سیس ــا اس ــال ب ــاالی ۶۵ س ب
نوســازی ســازمان اســناد پزشــکی و اختصــاص آن 
ــن  ــه مهم تری ــت، از جمل ــوزش مدیری ــز آم ــه مرک ب
اقدامــات انجام شــده در طــول یکســال گذشــته 
ــت: از  ــان داش ــور بی ــی اعتصام پ ــت. عل ــوده اس ب
برنامه هــای پیــش روی ایــن معاونــت، حرکــت بــه 
ــی، توســعه خطــوط  ســمت سیســتم ارجــاع داخل
کــردن  تخصصــی  و  مراکــز  بــرای  نوبت دهــی 

بخش های درمان است.

تأمین اجتماعی 

شهردار اصفهان:

 حضور گردشگران خارجی در کشور 
بسیار کم است

در نشســت صمیمانــه شــهردار اصفهــان با رئیس فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی و پروفســور جعفــری دانشــمند برجســته 
گردشــگری، مســائل پیــش روی صنعــت گردشــگری در 

اصفهــان بررســی شــد. 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان 
غالمعلــی حــداد عــادل در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اهمیــت 
گردشــگری بیــان کــرد: یکــی از کارهایــی کــه مــا می توانیــم 
ــات  ــه لغ ــت ک ــن اس ــم ای ــام دهی ــگری انج ــوزه گردش  در ح
بازگردانیــم.  فارســی  بــه  را  گردشــگری  اصطالحــات   و 
 وی بــا بیــان اینکــه یکــی از گروه های فعــال فرهنگســتان زبان 
و ادب فارســی، گــروه گردشــگری اســت، تصریــح کــرد: 
ــگری  ــزار واژه گردش ــش از یک ه ــروه، بی ــن گ ــک ای ــا کم ب
ایــن  از  تــا زبــان فارســی  معادل ســازی فارســی شــده 
زبــان  فرهنگســتان  رئیــس  شــود.  تقویــت  نیــز   منظــر 
ــوزه  ــالب ح ــس از انق ــه پ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب و ادب فارس
 دیگــری از گردشــگری کــه همــان گردشــگری مذهبــی اســت
قــوت گرفتــه اســت، ادامــه داد: همچنیــن بنیــاد ســعدی در 
ــا  ــد و ت ــزار می کن ــی برگ ــان فارس ــا، کالس زب ــه دنی ۲00 نقط
یک مــاه دیگــر حــدود ۲۵0 نفــر فارســی آموز از 40 کشــور دنیــا 
ــی  ــه طباطبای ــا در دانشــگاه عالم ــد ت ــران ســفر می کنن ــه ای ب
آمــوزش ببیننــد. پرفســور جعفــر جعفــری نیــز در ادامــه ایــن 
دیــدار بیــان کــرد: صنعــت توریســم کشــور، ســال های زیــادی 
اســت کــه بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو شــده و همچنــان این 
مشــکالت بــدون راه حــل باقی مانــده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
کنفرانــس بین المللــی کیفیــت خدمــات در مهمان نــوازی 
و گردشــگری کــه روزهــای ۲۶ و ۲7 تیرمــاه در اصفهــان 
ــداری روز  ــور هتل ــه ام ــراد آشــنا ب ــت: اف ــزار می شــود، گف برگ
ــا  ــده اند ت ــوت ش ــس دع ــن کنفران ــور در ای ــرای حض ــا ب دنی
کشــورمان بتوانــد از حضــور آن هــا و توســعه گردشــگری خــود 
ــه  ــز در ادام ــان نی ــهردار اصفه ــد. ش ــتفاده های الزم را بکن اس
ــان در دو ســال گذشــته  ــت: شــهرداری اصفه ــدار گف ــن دی ای
ــوده  ــان ب ــوس جه ــگ ناملم ــراث فرهن ــازمان می ــور س  مح
ایــن زمینــه فعالیت هــای بســیار خــوب و زیــادی  و در 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــژاد تصری ــدی جمالی ن ــت. مه ــام داده اس انج
جریان ســازی، تلنگــری بــه مســئوالن کشــوری بــود تــا میــراث 
معنــوی ناملمــوس کشــورمان کــه از نســل های گذشــته بــه مــا 
رســیده از بیــن نــرود. وی بــا بیــان اینکــه بــا تمــام تالش هــای 
صورت گرفتــه حضــور گردشــگران خارجــی در کشــورمان بســیار 
ــرمایه گذاران  ــور س ــون حض ــرد: هم اکن ــان ک ــت، بی ــم اس ک
ــمگیر  ــاخت ها، چش ــاد زیرس ــرای ایج ــی ب ــی و خارج داخل
ــا، شــهر  ــد هم ــدد مانن ــن راســتا هتل هــای متع اســت؛ در ای
ــنتر و ...  ــای سیتی س ــالس، هتل ه ــالن اج ــل س ــا، هت رویاه

در حــال ســاخت اســت.

اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: نغمه  نام خانوادگی: مهرپاک  نام پدر: خدا مراد  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: میر شاد  نام خانوادگی:قدیمی  نام پدر: 
فوقانی  طبقه   – فرمانداری  مقابل   – فردوسی  خ   – فالورجان  اقامت:  محل  نشانی  جهانگیر 

کتابفروشی فارابی 
اختالف  حل  شورای   ......... حوزه  تاریخ9۵/۲/8   ۱۵۳۱/94 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 

شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی اتومبیل به نام خواهان 

و نیم عشر در حق صندوق دولت.
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
به  برای پرداخت محکوم  ترتیبی  یا  بگذارد  به موقع اجرا  را  است ظرف مدت ده روز مفاد آن 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. رئیس شورای حل اختالف شعبه 

۱ حقوقی فالورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ  یکبابخانه  پالک شماره ۱9/879 واقع در جعفر اباد فالورجان   
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام کافیه محمودی برام  فرزند یاور   در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه 
شنبه مورخ 9۵/۵/۱۲ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 9۵/4/۲۱ اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک فالورجان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱04۲0۳۵0۶00۱4۲ شماره پرونده: 9409980۳۵0۶0044۲
شماره بایگانی شعبه : 94049۶تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/04/۱4 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام 
:مجتبی   نام خانوادگی :دهقانی نام پدر: اسمعیل   نشانی: اصفهان – خ کاوه – خ تربیت معلم 
مجتمع باران واحد سی ۳ با کدپستی 8۱9۳۶48۱۱۶با تلفن همراه 09۱۳۳08۶44۲    مشخصات 
محکوم علیه ردیف ۱- نام: مهدی     نام خانوادگی : آقابابایی نام پدر: علی اصغر   نشانی: 
مجهول المکان محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم--- و شماره دادنامه 
---  9409970۳۵0۶0۱۳4۲ --- مورخ - - - 94/08/۱۶ -- - شعبه شش حقوقی اصفهان 
- -  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ - - هفتصد و پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک – )تاریخهای مندرج در دادنامه( - - تازمان وصول 
آن در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 
مالی   -۳ . بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی   -۲. احکام مدنی(  اجرای  قانون  ماده۳4 
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 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در 
پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳94( ۵- 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 ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( شماره: ۱۱۲۱7/ م الف  مدیر دفتر 
شعبه ششم حقوقی اصفهان – - - فانی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 94۱04۲0۳۵۱۱004۲۳ شماره پرونده: 9۳09980۳۵۱۱00۶۲۶

شماره بایگانی شعبه : 9۳0708تاریخ تنظیم: ۱۳94/۱۱/۲8 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام 
:سمیه    نام خانوادگی :یزدانی نام پدر: سهراب    نشانی: شهرستان اصفهان – رودکی نرسیده 
به بانک تجارت پ ۲4۵ کاشی کیمیا    مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: علیرضا    نام 
کاشی  دفتر  اتوبان  ابتدای خروجی  مدره  خر  زنجان  نشانی: شهرستان  مقدم      : خانوادگی 
فروشی ۲- نام : سعید نام خانوادگی : صفایی نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له  / محکوم علیه نام : سید صالح نام خانوادگی : کرمانی القریشی 
نام پدر: سید محمد علی نشانی : اصفهان خیابان چهارباغ باال مجتمع پارک ورودی دوم ط 
سوم پ ۶0۶ نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم سمیه یزدانی محکوم به بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 94۱0090۳۵۱۱04۲۵۱ و شماره دادنامه مربوطه 
9409970۳۵۱۱0۱۱۲0 محکوم علیه محکوم است به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ سیصد ونود و هشت میلیون و هشتصد و نه هزار و هشتصد و هشتاد ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 
اجرایی در حق صندوق دولت )واجرای احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه و نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید. رای صادره غیابی بوده( محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 
قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 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 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 
۵- 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 ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. 
۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 
۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( شماره: ۱۱۱۶8/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید مرتضی هاشمی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱04۲0۳۵0900۲۳0 شماره پرونده: 9409980۳۵09007۶۵
شماره بایگانی شعبه : 9408۵۲تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/04/۱4 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام 
:اصغر    نام خانوادگی :عطائی  نام پدر: نظر علی    نشانی: اصفهان – خیابان ارتش – جنب 
علیه  نگین - کدپستی 8۱747۵47۵8    مشخصات محکوم  لوازم خانگی  تجارت –  بانک 
ردیف ۱- نام: علی رحم     نام خانوادگی : پیوست نام پدر: علی پناه     نشانی: مجهول المکان 
محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
9409970۳۵090۲0۳8 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۳/7۵0/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه وفق 

آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 94/8/۵ )تاریخ تقدیم دادخواست( در زمان اجرا 
محاسبه می شود و نیم عشر دولتی.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . ۳- 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 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 
۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( ۵- 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 ۲۱ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( شماره: 
۱۱۱77/ م الف  مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری

اخطار اجرائی
اقامت: مجهول  نام خانوادگی: سلیمانی  نشانی محل  نام: عباس   مشخصات محکوم علیه: 
المکان مشخصات محکوم له: نام: اکبر نام خانوادگی:قوام نژاد  نشانی محل اقامت: لردگان – 

کوچه هالل احمر منزل مهدی قوام صفت 
محکوم به:به موجب رای شماره ۱۶84 تاریخ94/۱0/۲۶ حوزه ۳۳ شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ یک میلیون  ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۲00/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و ۱۲0/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی/
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:۱۱۱07/ م الف دفتر شعبه ۳۳ مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: مهد ی  نام خانوادگی: جعفری نام پدر: ابراهیم شغل : آزاد   نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: حامد ) با وکالت علی شیرزاده (  نام 
خانوادگی:جوادیان الیادرانی نام پدر: علی شغل: آزاد   نشانی محل اقامت: خیابان عالمه امینی 
شهرک پردیس کوچه ارکیده پ ۶۶ اصفهان ، نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت 
محکوم به:به موجب رای شماره ۱۲0 تاریخ9۵/۱/۳0 حوزه سیزده  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ ۲00/000/000 ریال بابت اصل خواسته و ۲/99۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
قانونی و  الوکاله وکیل طبق تعرفه  ریال( و حق  اجرا)به مبلغ ۶00/000  با احتساب  هزینه نشر 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 94/4/۳۱ در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری/ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
نماید.شماره:۱۱۱۳۱/ م الف دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهد ی  نام خانوادگی: جعفری نام پدر: ابراهیم شغل : آزاد   نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: حامد ) با وکالت علی شیرزاده (  نام 
خانوادگی:جوادیان الیادرانی نام پدر: علی شغل: آزاد   نشانی محل اقامت: خیابان عالمه امینی 
شهرک پردیس کوچه ارکیده پ ۶۶ اصفهان ، نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت 

محکوم به:به موجب رای شماره ۱۲۳ تاریخ9۵/۱/۳0 حوزه سیزده  شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ ۶۶/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 98۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر با احتساب اجرا)به مبلغ ۶00/000 ریال( و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۳/۵/۲8 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:۱۱۱۳0/ م الف دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱04۲0۳۵۲۲00۱08 شماره پرونده: 9409980۳۵۲۲0087۱
شماره بایگانی شعبه : 94099۲تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/04/۱۳ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام 
:میثم     نام خانوادگی :دهقانی مدیسه  نام پدر: عبدالرسول     نشانی: اصفهان – ملک شهر خ 
۱7 شهریور – خ شهید صادقیان ک ابوذر مجتمع سهیل واحد 4 پ 4 کدپستی ۶۱9۶۶۵89۳8   
تلفن همراه 09۱۶۶۲۱۱0۶۲مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: حسن     نام خانوادگی : 
صنعت گر نام پدر: رجبعلی    نشانی: مجهول المکان  ۲- نام :سجاد  نام خانوادگی : حق شناس  
نام پدر: اصغر نشانی : مجهول المکان محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره 9۵0484-9۵/4/۱0  و شماره دادنامه مربوطه 9409970۳۵۲۲0۱۵7۲ محکوم 
علیهما محکوم اند متضامنا به پرداخت مبلغ ۵4/900/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ ۲/۶۱7/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
به مبلغ ۲74۵000 ریال در حق صندوق دولت.   نیم عشر اجرایی  باشد در حق خواهان و  می 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 

) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 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 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه 
هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون 
ارائه  روز  از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت  نحوه 

شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 
 شماره: ۱۱۱99/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 

حتما بخوانید!
تأمین اجتماعی جریمه کارفرمایان ...

دوشنبه 21 تیرماه 1395
ـــمـــاره 198 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

در بیانیه بسیج رسانه استان اصفهان مطرح شد:
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
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ـــمـــاره 198 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
تلویزیون با خرید سریال کره ای ...

 ســریال زیــر آســمان شــهر، یکــی از 
سرویس فرهنگی
 هامون رشیدیان

ســریال های موفــق دهه هــای گذشــته 
تلویزیــون بــود؛ امــا دنبالــه ناموفــق ایــن ســریال ســبب شــد 

مهران غفوریان تا مدت ها قید کارگردانی را بزند. 
»زیــر آســمان شــهر« یــک الگــو و نمونــه از کارهایــی اســت 
ــتی  ــه و شکس ــه رفت ــه بیراه ــازی ب ــد دنباله س ــه در رون ک
ــن ســریال  ــه کــرده اســت. دنباله هــای ای ــار را تجرب تمام عی
)به ویــژه زیــر آســمان شــهر 3( آن قــدر ضعیــف و بی کیفیــت 
بــود کــه حتــی موفقیــت ســری اول را هــم خدشــه دار کــرد.

ــی  ــر اصل ــدی، بازیگ ــر عب ــه اکب ــد ک ــور ش ــدر ش  آش آنق
ــورش در کار از  ــرای حض ــه ب ــن مجموع ــوم ای ــمت س قس
ــا 60  ــوده ت ــرار ب ــرد ق ــراف ک ــرد. او اعت ــردم عذرخواهــی ک م
ــط در 38  ــه فق ــد ک ــکاری کن ــن ســریال هم ــا ای قســمت ب

ــت.  ــرده اس ــازی ک ــمت ب قس
عبــدی گفــت: فیلم نامــه کارهــای روتیــن بایــد از قبــل 
نوشــته شــود؛ چراکــه همــه آن هــا پــس از 13 قســمت اول با 
مشــکل کمبــود ســوژه مواجــه و مجبــور بــه تکــرار خودشــان 
ــود.  ــر آســمان شــهر هــم همین طــور ب می شــوند؛ وضــع زی
اشــاره تلویحــی اکبــر عبــدی بــه جدایــی گــروه نویســندگان 
 ایــن ســریال، یعنــی رضــا عطــاران و ســروش صحــت 
ــوراک  ــتند خ ــه نمی توانس ــود ک ــدی ب ــراد جدی ــدن اف و آم

ــد.  ــم کنن ــران فراه ــرای بازیگ ــی ب خوب
ــد  ــی زدن ــاز جدای ــز س ــر نی ــیاری دیگ ــاران بس ــز عط ــه ج ب
و در ادامــه مســیر، کنــار مهــران غفوریــان نماندنــد. در 
ــی،  ــروز پیرپکاجک ــای به ــدی خالی بندی ه ــمت های بع قس
ــدی  ــت لبخن ــر نمی توانس ــه دیگ ــد ک ــراری ش ــدر تک این ق
ــه نقــش خشــایار  ــی ک ــد لوالی ــد. از دســت حمی ایجــاد کن
مســتوفی را بــازی می کــرد هــم، کاری ســاخته نبــود؛ چــون 

شــخصیت پرکششــی باقــی نمانــده بــود کــه خشــایار بــا او 
ــد. ــته باش ــتان داش بده بس

  داستان هایی ساده در فضایی آپارتمانی
ــر ــه رنجب ــی، ملک ــرث ملک مطیع ــان، کیوم ــران غفوری  مه

اکــرم محمــدی، حســن پورشــیرازی، غــزل صارمــی و رضــا 
ژیــان، بازیگرانــی بودنــد کــه در زیــر آســمان شــهر 3 جلــوی 

دوربیــن رفتنــد.
 یکــی از شــگردهای عوامــل ســریال، طراحــی داســتان های 
بی پایــه و اســاس بــرای جایگزینــی شــخصیت ها بــود؛ 
مثــًا یوســف تیمــوری نقــش فرزنــد خشــایار را بــازی 

می کــرد؛ امــا در قســمت های بعــدی بــه بهانــه اینکــه عمــل 
جراحــی انجــام داده، مجیــد صالحــی جایگزیــن ایــن بازیگر 

شــد. 
قســمت اول زیــر آســمان شــهر بــا ارائــه داســتان هایی 
ســاده در فضایــی آپارتمانــی بســیاری از بیننــدگان تلویزیــون 
را بــا خــودش همــراه ســاخت. شــخصیت های ایــن ســریال 
 آدم هــای معمولــی بودنــد کــه زندگــی مــدرن شــهری 
ــا دور همی هــای شــبانه  ــد و در کنــارش ب ــه می کردن را تجرب
می خواســتند فضــای آپارتمــان را بــرای خودشــان صمیمانــه 

و دلپذیــر کننــد.

  زیر آسمان شهر 4
ــدی اش  ــمت های بع ــهر در قس ــمان ش ــر آس ــت زی شکس
ــه  ــازی« ب ــرای »دنباله س ــد ماج ــال ها بع ــد س ــب ش موج
ــر می رســد  ــا حــاال خب دســت فراموشــی ســپرده شــود؛ ام
ــوص  ــرش به خص ــای اخی ــا موفقیت ه ــان ب ــران غفوری مه
ــن  ــه ای ــه قصــد دارد دنبال در اســتندآپ کمدی هــای خندوان
ــارم  ــاره ســری چه ــان درب ــران غفوری ســریال را بســازد. مه
ــه طــرح هســتیم  ــر آســمان شــهر گفــت: فعــًا در مرحل زی
و بــه طــور قطــع کار را شــروع خواهیــم کــرد. وی در پاســخ 
ــه  ــن مجموع ــاران در ای ــا عط ــا رض ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ب
بــازی می کنــد، عنــوان کــرد: رضــا عطــاران بــه عنــوان 
ــد  ــازی نخواه ــت و ب ــن اس ــار م ــروژه در کن ــن پ ــاور ای مش
کــرد. گفتــه می شــود ســری 4 ســریال »زیــر آســمان شــهر« 
بــه کارگردانــی مهــران غفوریــان، تهیه کنندگــی مهــران مهــام 
ــرح  ــگارش ط ــال ن ــت در ح ــیروس میمن ــندگی س و نویس
قــرار دارد. حضــور بازیگرانــی چــون: مهــران غفوریــان، حمیــد 
ــر در  ــی، نصــرهللا رادش، اشــکان اشــتیاق، ملکــه رنجب لوالی
ــی رود  ــال م ــت. احتم ــی اس ــهر 4« قطع ــمان ش ــر آس »زی
ــای  ــت فض ــاختار و کلی ــا س ــد؛ ام ــر کن ــریال تغیی ــام س ن
ــهر«  ــمان ش ــر آس ــران »زی ــب بازیگ ــی اغل ــتانی و حت داس
تغییــر نخواهــد کــرد. همچنیــن لوکیشــن ایــن ســریال بــه 
ــطح  ــر س ــاکنان از نظ ــده و س ــل ش ــر منتق ــی دیگ آپارتمان
اجتماعــی، پیشــرفته تر شــده اند. همچنیــن در ایــن ســریال 
از شــخصیت های جدیــد نیــز اســتفاده خواهــد شــد کــه بــه 
عبارتــی تازه به دوران رســیده هســتند و در کنــار آن دربــاره 
ــز صحبــت می شــود.  موضــوع ازدواج و دغدغــه جوان هــا نی
»زیــر آســمان شــهر 4« در بیــش از ۵0 قســمت بــرای شــبکه 

ســه ســیما ســاخته خواهــد شــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

بازگشت به »زیر آسمان شهر«

رئیــس مؤسســه توســعه هنرهــای تجســمی معاصــر می گویــد: 
ــق  ــری، متعل ــت هن ــه معاون ــرقت رفته از محوط ــمه به س مجس
بــه بخــش خصوصــی بــوده و از امــوال مــوزه هنرهــای معاصــر 

تهــران نیســت.
در حالــی کــه رســانه ها از به ســرقت رفتن 
از  کیلوگرمــی   3۵0 برنــزی  مجســمه 
داده  خبــر  هنــری  معاونــت  محوطــه 
ــس  ــیاهکارزاده، رئی ــم س ــد، عبدالرحی بودن
تجســمی  هنرهــای  توســعه  مؤسســه 
گفــت:  اتفــاق  ایــن  دربــاره  معاصــر 
ــه  ــر ک ــمی معاص ــای تجس ــه هنره مؤسس
 نهــادی خصوصــی اســت ایــن مجســمه 
را کــه بهــداد الهوتــی ســاخته بــود، در ســال 
 ۹0 از اکســپوی مجســمه خریــداری کــرد 

و بــه اشــتباه در خبرهــا آمــده کــه مــوزه هنرهــای معاصــر آن را 
خریــداری کــرده اســت. 

ــر  ــمی معاص ــای تجس ــعه هنره ــه توس ــه داد: مؤسس وی ادام
ــه امانــت در اختیــار  ــار هنــری ای را کــه خریــداری می کنــد ب آث

اداره هــای مختلفــی کــه تقاضــا داشــته باشــند، قــرار می دهــد؛ 
ایــن اثــر هــم در کارگاه دکــور مرکــز هنرهــای نمایشــی بــود که به 
ســرقت رفــت. ســیاهکارزاده دربــاره زمــان ســرقت مجســمه نیــز 
 گفــت: بعــد از تعطیــات نــوروز مــا دیگر ایــن مجســمه را ندیدیم 
بــه  را  نامــه ســرقت  موقــع،  همــان  و 
ــه  ــد ب ــر چن ــم. ه ــت دادی ــت معاون حراس
ــادی  ــت زی ــمه قیم ــی مجس ــاظ ریال لح
نداشــت، امــا بــه دلیــل ارزش هنــری 

پیگیــر ســرقت آن بودیــم. 
ــه  ــه چگون ــش را ک ــن پرس ــخ ای وی پاس
ممکــن اســت مجســمه ای 3۵0 کیلویــی از 
نهــادی دولتــی دزدیــده شــود، بــه پیگیــری 

نهادهــای مســئول موکــول کــرد. 
نیــروی  آگاهــی  پلیــس  هم اکنــون 
ــن  ــده ای ــی پرون ــال بررس ــامی در ح ــوری اس ــی جمه انتظام
ــن  ــل ســنگینی وزن ای ــه دلی ــه می شــود ب ســرقت اســت. گفت
اثــر، مجســمه خــرد شــده و بــه صــورت تکه تکــه از ســاختمان 

ــت. ــده اس ــارج ش ــری خ ــت هن معاون

بهــرام زنــد دربــاره ســریال های چینــی و کــره ای کــه تلویزیــون 
ــی  ــریال ها، گوی ــن س ــد ای ــا خری ــت: ب ــرد، گف ــران می خ ای

ــم.  ــود را دور می ریزی ــول خ پ
ــاره  ــریال درب ــم و س ــاژ فیل ــر دوب ــور و مدی ــد، دوبل ــرام زن به

اینکــه ایــن روزهــا بــه چــه کاری مشــغول 
اســت، گفــت: مــن خیلــی گزیــده کار 
می کنــم و بــه همیــن دلیــل کم کارتــر 
هســتم؛ بــا ایــن حــال وقتــی فیلمــی 
ــوان  ــداری نمی شــود کاری هــم نمی ت خری

انجــام داد. 
ــداری ســریال های  ــه خری ــا اشــاره ب وی ب
ــرد:  ــار ک ــیما اظه ــط صداوس ــره ای توس ک
ــوب  ــریال خ ــم و س ــون فیل ــی تلویزی وقت
ــا  ــوش ی ــون را خام ــردم تلویزی ــدارد، م ن

ــون  ــد. تلویزی ــال می کنن ــر را دنب ــانه های دیگ ــبکه ها و رس ش
بــا خریــد ســریال های کــره ای و چینــی بــه نوعــی پــول خــود 
ــت  ــش مدیری ــه بخ ــئله ب ــن مس ــه ای ــزد و البت را دور می ری
ــد  ــه واح ــاره اینک ــوت درب ــور پیشکس ــن دوبل ــردد. ای بازمی گ

ــداری ســریال های خارجــی  ــرای خری ــدر ب ــاژ ســیما چق دوب
ــیما  ــاژ س ــد دوب ــرد: واح ــوان ک ــد، عن ــره می کن ــوب مذاک خ
تأمیــن  اداره کل  ایــن زمینــه تصمیم گیرنــده نیســت.  در 
برنامه هــای خارجــی و رســانه بین الملــل ســیما ایــن وظیفــه 
را بــر عهــده دارد و بــرای ایــن مســئله بایــد 
ــگ  ــازمان هماهن ــت س ــش ریاس ــا بخ ب

شــود. 
واکنــش  در  »نــاوارو«  ســریال  دوبلــور 
ــی  ــره ای و چین ــریال های ک ــه س ــه اینک ب
چقــدر مخاطــب دارنــد، توضیــح داد: ایــن 
ســریال ها طرفــدار ندارنــد و فقــط ممکــن 
ــا ســریال  ــم ی ــر ۵0 فیل ــان ه اســت از می
یکــی از آن هــا مؤثــر باشــد؛ صــرف کــردن 
ــاف  ــتر ات ــا بیش ــه آن ه ــرای بقی ــه ب هزین
ســرمایه اســت. سرپرســت گوینــدگان ســریال »امــام علــی« 
ــم  ــذب کنی ــب را ج ــد مخاط ــدا بای ــا ابت ــت: م ــان گف  در پای
 و بعــد اگــر اعتقــاد داریم صداوســیما یک دانشــگاه سراســری 

و ملی است، او را پای گفته های خود بنشانیم.

- ســابولچ هایــدو، برگزیــده گــوی بلوریــن بهتریــن 
فیلــم جشــنواره کارلــووی واری پنجاه ویکــم بــرای 
از دســت دادن عبــاس  بابــت  ایــران،  ســینمای 

ــرد. ــف ک ــار تأس ــتمی اظه کیارس
- هرچنــد یونســکو ایراداتــی را بــه پرونده هــای 
ــا  ــرده، ام ــران وارد ک ــای ای ــوت و قنات ه ــان ل بیاب
ــان«  ــتی »طالبی ــه سرپرس ــران ب ــی از ای ــم اعزام تی
ــی  ــر طبیع ــد نخســتین اث ــا بتوان ــاش اســت ت در ت
و بیســتمین اثــر تاریخــی- فرهنگــی ایــران را در 

ــد. ــت کن ــکو ثب ــی یونس ــت جهان فهرس
- ناصــر ممــدوح کــه ایــن روزهــا از حــوزه کاری اش 
فاصلــه گرفتــه، علــت آن را این گونــه مطــرح کــرد کــه 
فیلمــی بــرای دوبلــه نیســت و اگــر هم باشــد بســیار 

محــدود اســت.
- »بــردگان جــام جهانــی قطــر« بــا پخــش از شــبکه 
مســتند، وضعیــت تأســف برانگیز و اســفناک کارگــران 
خارجــی را در اســتادیوم های کشــور قطــر بــه تصویــر 
می کشــد. ایــن مســتند دوشــنبه 21 تیــر ســاعت 21 

و 30 دقیقــه از شــبکه مســتند روی آنتــن مــی رود.
فرانســوی  کارگــردان  گدیگیــان«،  »رابــرت   - 
ریاســت بخــش افق هــای جشــنواره بین المللــی 
فیلــم ونیــز 2016 را بــر عهــده خواهــد داشــت و »کیم 
ُرســی اســتوارت«، بازیگــر و کارگــردان ایتالیایــی 
»لوئیجــی  جایــزه  داوران  هیئــت  رأس  در  نیــز 
ــای  ــص فیلم ه ــده( مخت ــیر آین ــس« )ش دی لورنتی

ــت. ــد گرف ــرار خواه اول ق
- چهاردهمیــن دوره جایــزه قلــم زریــن بــدون 

معرفــی اثــر برگزیــده بــه کار خــود پایــان داد.
ــون  ــینما و تلویزی ــر، س ــر تئات ــعید داخ، بازیگ - س
ایــران، بــه جمــع بازیگــران فیلــم ســینمایی »بــدون 
تاریــخ، بــدون امضــا« بــه کارگردانــی وحیــد جلیلونــد 

پیوســت.
پهلــوان«  »قصه هــای  مجموعــه  کارگــردان   - 
ــدن  ــاده ش ــر از آم ــد اث ــد تولی ــح رون ــن توضی ضم

فصــل دوم فیلم نامــه خبــر داد.
ســامان  ســاخته های  از  کوتــاه  فیلــم  ســه   -
حســین پور بــه نمایندگــی از ایــران، بــه ســه جشــنواره 
جهانــی در آرژانتیــن، آمریــکا و گرجســتان راه یافتنــد.

در  بــازی  و  کارگردانــی  از  مهــرآوران  عــزت هللا   -
نمایــش »ایــن عروســک« بــرای اجــرا در یازدهمیــن 
جشــنواره تئاتــر رضــوی - کــه مردادمــاه برگــزار 

داد. می شــود - خبــر 
امــام  گرامــی  یــادگار  خمینــی،  سیدحســن   -
ــوی شــاعر  ــا صــدور پیامــی، درگذشــت بان  راحــل، ب
الهی قمشــه ای  مهدیــه  خانــم  عرفان پــژوه   و 

را تسلیت گفت.

دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان منتشر کرد:
 »مردم ساالری دینی 

از منظر امام خمینی)ره(« 
ــی)ره(« ــام خمین ــر ام ــی از منظ ــاالری دین ــاب »مردم س  کت
پژوهشــی اســت بــه قلــم دکتــر علــی ربانــی خوراســگانی کــه 
ــر  ــت. ب ــده اس ــف ش ــاد تألی ــه داده بنی ــری نظری ــا به کارگی ب
ــق ــن تحقی ــه ای ــم پای ــت مفاهی ــرد، نخس ــن رویک ــه همی  پای
 یعنــی »عمــل سیاســی« و »نشــانگان خــاص فرهنگــی«
ــرد ــن راهب ــر اســاس ای ــه بحــث گذاشــته شــده و ســپس ب  ب

مقوله هــای اصلــی مردم ســاالری دینــی را از منظــر امــام 
تکلیف گــرا  سیاســی  نظــام  بــر  مشــتمل   خمینــی)ره( 
و حق مــدار، رهبری والیــی، مصلحت ســنجی، دولــت خدمتگــزار 
حقــوق مــردم، آزادی هــای مدنــی و قانونمنــدی اســتخراج و در 
نهایــت مــدل نظــری مردم ســاالری از منظــر ایشــان ارائــه شــده 

 . ست ا
تا 23 تیرماه برپاست؛

نمایشگاه گروهی نقاشی 
در گالری آپادانا

 آثــار نقاشــی ای از هنرمنــدان آرزو ارحام صــدر، شــهپر زرشــناس
ــا  ــر ت ــه 18 تی ــی از جمع ــان وفای ــان و مرج ــده عتیقه چی حمی
ــت.  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــا ب ــری آپادان ــاه در گال 23 تیرم
می تواننــد  نمایشــگاه  ایــن  از  بازدیــد  بــرای   عاقه منــدان 
ــع  ــا واق ــری آپادان ــه گال ــا 21 ب ــاعت 17 ت ــاه از س ــا 23 تیرم ت
در خیابــان آپادانــا دوم، کوچــه اللــه، پــاک 2۵ مراجعــه کننــد.

شهرداری اصفهان 
الگوی مناسب مدیریت فرهنگی

ــام  ــر تم ــت: اگ ــی گف ــان و ادب فارس ــتان زب ــس فرهنگس رئی
ــراث  ــهرداری، می ــد ش ــی مانن ــی و اجرای ــتگاه های فرهنگ دس
ــا هماهنگــی هــم، فعالیت هایــی  فرهنگــی و ارشــاد اســامی ب
ــه  ــی شــهرها و توجــه ب ــت فرهنگ ــای وضعی را در راســتای ارتق
میــراث گرانبهــای آن هــا انجــام دهنــد، بــر بهبــود ارتقــای 

ــت. ــر اس ــهرها مؤث ــت ش وضعی
 بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان 
خانــه  از  بازدیــد  حاشــیه  در  عــادل  حــداد  غامعلــی 
تاریخــی اســتاد جال الدیــن همایــی بیــان کــرد: فرهنــگ 
اصلــی  عنــوان  بــه  مختلــف  اســتان های  و  شــهرها  در 
 مهــم و اساســی بــه شــمار می آیــد؛ از همیــن رو حفــظ 
ــرای  ــزرگ ب ــرمایه ای ب ــظ س ــای حف ــه معن ــداری از آن ب و نگه
آینــدگان اســت. حــداد عــادل افــزود: اصفهــان نیــز بــا توجــه بــه 
ــیاری  ــای بس ــوی، دارای ظرفیت ه ــف معن ــرمایه های مختل س
ــا رویکــرد نویــن و جدیــدی کــه  اســت کــه در شــرایط فعلــی ب
ــه  ــوان ایــن شــهر را ب ــه کار گرفتــه شــده، می ت در ایــن راســتا ب
ــی  ــت فرهنگ ــه مدیری ــو در زمین ــهرهای الگ ــی از ش ــوان یک  عن

و سرمایه های معنوی معرفی کرد.

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
آگهی می شود در صورتی  روز  به فاصله 1۵  به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت 
می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 13۹۵6030201800036۵ کاسه پرونده 13۹111440201800230۵ آقای 
عبدهللا صادقی فرزند حسین بشماره شناسنامه 36 صادره از نجف آباد نسبت به شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 64 متر مربع به استثناء بهاء ثمینه اعیانی احداثی 
اصفهان  ثبت   16 ولیعصر بخش  در شهرک  واقع  اصلی  از پاک 28  روی قسمتی  بر 

خریداری از مالک رسمی آقای رضا ابوطالبی ورثه قدیر ابوطالبی
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/04/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۵/04/21
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/0۵/346/الف/م به تاریخ ۹۵/03/2۹

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
آگهی می شود در صورتی  روز  به فاصله 1۵  به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت 
می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 13۹۵6030201800036۹ کاسه پرونده 13۹1114402018001283 آقای 
مرتضی فتاحی دولت آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 144 صادره از دولت آباد 
نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 12۹.۵0 متر مربع احداثی بر روی 
قسمتی از پاک 38۹ اصلی واقع در دولت آباد عصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

بطور مع الواسطه از آقای حاج رمضان باقری دولت آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/04/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۵/04/21
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/0۵/34۹/الف/م به تاریخ ۹۵/03/30

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
آگهی می شود در صورتی  روز  به فاصله 1۵  به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت 
می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 13۹۵60302018000387 کاسه پرونده 13۹4114402018000200 آقای 
اصفهان   از  صادره   2024 شناسنامه  بشماره  مصطفی  فرزند  امینه  پور  دهقان  علیرضا 
نسبت به شش دانگ یک باب کارخانه به مساحت ۵87۵.۹6 متر مربع احداثی بر 
روی قسمتی از پاک 403 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۵/04/21

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/0۵/344/الف/م به تاریخ ۹۵/03/2۹

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر نجیمی کتایونچه دارای شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به کاسه 
118/۹۵ ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
   1386/07/16 تاریخ  در   ۵ بشناسنامه  نجمی کتایونچه  رضا  داده که شادروان  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- بیگم هاشمی کتایونچه فرزند حسین ش.ش 23 )همسر متوفی( )2( حسین 
ش.ش 18 )3( محمد ش.ش 38 )4( اکبر ش.ش 47 )۵( علیرضا ش.ش 24 )6( 
مسعود ش.ش 23 )7( اصغر ش.ش 1270067087 )8( مهدی ش.ش 24۹1 )۹( 
احمد ش.ش 130 )10( جمیله ش.ش 1030 )11( فاطمه ش.ش 16 همگی نجیمی 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  رضا)فرزندان  فرزند  کتایونچه 
مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره  برخوار  اختاف  حل  شورای  اول  شعبه  شد.رئیس 

اسامی ۵/37/401/م الف به تاریخ ۹۵/04/1۹
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

 خواهان : صدیقه حسینی دولت آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده : محمد سعید 
اباد  دولت  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  اثبات زوجیت  به خواسته  خفاجی  
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان 
برخوار ارجاع و به کاسه پرونده ۹۵0۹۹837۵1300178  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 13۹۵/06/02 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده 
دادگاه های عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/400/م الف به تاریخ ۹۵/04/1۵

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
به  افقری    امیر   : متهم  طرفیت  به  دادخواستی  زاده   عرب  بی  بی  نیاز   : شاکی   
دادگاه  تقدیم  تهدید  و  عنف  به  دیگری  منزل  یا  مسکن  به  ورود  و  سرقت  خواسته 
های عمومی شهرستان برخوار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو 
شهر برخوار )101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 
۹40۹۹837۵2700380 - ۹۵013۵  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۵/06/10 و 
ساعت 11:4۵ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار شماره نامه اداره فرهنگ 

و ارشاد اسامی ۵/37/400/م الف به تاریخ ۹۵/02/20
آگهی احضار متهم

آقای بهرام نهاری فرزند- در پرونده شماره ۹416۹3 این شعبه به اتهام تحت تعقیب 
شما  به  دادرسی کیفری  آیین  قانون   174 ماده  اساس  بر  وسیله  این  به  دارید  قرار 
اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این 
صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شودشعبه سوم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 

۵/37/3۵۹/م الف به تاریخ  ۹۵/04/01
دادنامه

کاسه پرونده : ۹4/367 شماره دادنامه : 8۹-۹۵/04/12 مرجع رسیدگی شعبه چهار 
شورای حل اختاف دستگرد خواهان : محمد رضا اشرفیان جزی فرزند حسین سین 
هونجانی  سعید  خوانده:  قربانی  حسین  حاج  قارچ  تولیدی  آزادگان کارگاه  خ  برخوار 
فرزند نوازا... به نشانی مجهول المکان گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای محمدرضا شریفیان جزی فرزند حسین 
به طرفیت آقای سعید هونجانی فرزند نواز ا... به خواسته مطالبه ۵2711000 ریال بابت 
فروش قارچ به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بابت محتویات پرونده 
و درخواست تقدیمی خواهان گواهی گواه و رسید عادی ارائه شده از سوی خواهان که 
حکمیت از دین خوانده داشته و خوانده نیز علیرغم اباغ قانونی جهت ارائه دفاع موثر 
حاضر نشده است و دفاع به عمل نیاورده است درخواست خواهان را وارد تشخیص و با 
استناد مواد 12۹1 و 1301 قانون مدنی و ماده 1۹8 و ۵11 و ۵21 قانون آیین دادرسی که 
حکم غیابی خوانده به پرداخت ۵2711000 ریال بابت اصل خواسته و 81۵670 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم 
که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در برخوار 

می باشد. دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/3۹8/م الف به تاریخ 1۵ /۹۵/03

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 114/211/۹77 واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم زینب محبی زرین دره فرزند حجت 
اله در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 13۹۵/0۵/16 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار : 13۹۵/04/21 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 37/0۵/3۹7/الف/م به تاریخ ۹۵/04/14

دادنامه 
شماره دادنامه:۹40۹۹703۵1۵008۵2تاریخ تنظیم:13۹4/06/26شماره 

پرونده:۹30۹۹803۵1۵01341شماره 
بایگانی:۹31442پرونده کاسه ۹30۹۹803۵1۵01341 شعبه 1۵دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان تصمیم نهایی دادنامه شماره ۹40۹۹703۵1۵008۵2خواهان :صندوق 
ذبیحی  حبیبه  مهنوش  خانم  وکالت  با  خلجی  مهدی  نمایندگی  رضا)ع(به  مهرامام 
فرزند محمد به نشانی اصفهان – اصفهان – خ نیکبخت – مجتمع ماکان ۵ واحد 3۵ 
محمدباقر  فرزند  2.آقای کوروش کیا  فرزند کوروش  مصطفی کیا  :1.آقای  خواندگان 
همگی به نشانی شهرستان اصفهان ملک شهر خ 22بهمن بهارستان چهارراه مفتح پ 
4 خواسته ها:1.مطالبه خسارت تاخیرتادیه 2.مطالبه وجه چک تصمیم دادگاه:باعنایت 
به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 

انشا رای می نماید.
به  )ع(  رضا  امام  مهر  صندوق  از  وکالت  به  ذبیحی  حبیبه  مهنوش  خانم  دادگاه  رای 
دادخواستی  فرزند کورش  مصطفی کیا  محمدباقرو  فرزند  آقایان کورش کیا  طرفیت 
از وجه یک فقره چک  به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بخشی 
به شماره ۵16۵1 مورخ ۹3/02/22 ازجاری 010333012007 به عهده بانک ملی ایران 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است خوانده علی رغم اباغ 
قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم 
ننموده است با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت  مستندا به مواد 1۹8 . ۵1۵ . ۵1۹ 
.۵22قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و تبصره الحاقی 
ماده 2قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت یکصد وبیست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید تازمان وصول که بر مبنای 
تغییر شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید وکلیه خسارت دادرسی از 
وچهارمیلیون  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  وپنج  میلیون وششصدوچهل  جمله سه 
صادره  رای  نماید.  می  محکوم  خواهان  حق  در  الوکاله  حق  بابت  وهشتصدهزارریال 
اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس  تاریخ  از  غیابی ظرف بیست روز پس 
ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه  1۵دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان  

محمد رضا راجی   
 شماره:10101/م الف

آگهی ابالغ
شماره پرونده :۹40۹۹836۵3401310   

شماره بایگانی :۹413۵0   تاریخ تنظیم :13۹۵/4/۹
خواهان/شاکی داود قاسمی زفره دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محمد احمدی 
و فرشته  احمدی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته ومطالبه 
خسارات دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری  دوم  به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  فاورجان 
شهرستان فاورجان  واقع در فاورجان –خیابان ماصدرا-ساختمان دادگستری –طبقه 
اول –اتاق 22۵ ارجاع وبه کاسه ۹40۹۹836۵3401310 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 13۹۵/08/1۹وساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  
/ متهم و درخواست خواهان / شاکی وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی   دادگاه  منشی  گردد.  حاضر 

شهرستان فاورجان – خسروآقایی

رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر عنوان کرد:
پیگیری جریان مجسمه مسروقه از معاونت هنری

بهرام زند:
تلویزیون با خرید سریال کره ای پولش را دور می ریزد

اخبار کوتاه



بازگشت محرم نویدکیا 
به آغوش سپاهان

محــرم نویدکیــا دیــروز بعدازظهــر دوبــاره در تمریــن 
ســپاهان حاضــر شــد تــا شــایعات مربــوط بــه 
ــا  ــود. نویدکی ــل ش ــت تبدی ــه حقیق ــت او ب بازگش
کــه بازیکنــی بی جانشــین و بــزرگ بــرای تیــم اول 
ــه  ــرانجام ب ــود، س ــوب می ش ــان محس ــهر اصفه ش
دعوت هــا پاســخ مثبــت داد تــا ســپاهان بــا کمترین 
حاشــیه ممکــن وارد رقابت هــای ایــن فصــل لیــگ 
ــان فصــل گذشــته  ــه در پای ــا ک ــر بشــود. نویدکی برت
بــا مصاحبــه بســیار تنــد و کم ســابقه اش در برنامــه 
نــود باعــث رنجــش ارکان مختلف باشــگاه ســپاهان 
ــات رده  ــا مقام ــو ب ــرًا در گفت وگ ــود، ظاه ــده ب ش
ــه  ــوطی ارائ ــات مبس ــز توضیح ــاره نی ــاال در این ب  ب
ــه اینجــا رســیده کــه  داده و در نهایــت همــه چیــز ب

بــه خوبــی و خوشــی بــه اتمــام برســد. 
در حــال حاضــر جــّو در اصفهــان کامــًا مثبــت اســت 
ــان  ــین تیمش ــان بی جانش ــور کاپیت ــه از حض و هم
اســتقبال می کننــد. حتــی عبــدهللا ویســی کــه 
زمانــی گفتــه می شــد از حضــور محــّرم هــراس دارد، 
بــا او کنــار آمــده و روز شــنبه بخــش مهــم اســتقبالی 

ــه عمــل آمــد. ــود کــه از کاپیتــان ســپاهانی ها ب ب

 مهندسی که به کارِ دایی 
می آید

طــراح  هافبــک  بــه  زحمــت  بــدون  دایــی   علــی 
و باتجربــه نفــت تهــران کــه دنبــال جــذب او بــرای 
ــا وجــود 34ســاله  ــی ب ــان مبعل ــود، رســید. ایم ــا ب صب
ــدی  ــنهاد ج ــد پیش ــان دارد و چن ــوز خواه ــش هن بودن
حضــور  بــا  امــا  داشــته؛  نقل وانتقــاالت  فصــل  در 
ــرمربی  ــن س ــه ای ــران و عاق ــت ته ــی در نف ــی دای عل
ــی  ــال پیاپ ــومین س ــرای س ــت ب ــم گرف ــه او، تصمی ب
 تیمــش را تغییــر ندهــد. دایــی و مبعلــی اتفاقــات 
ــه فراموشــی ســپردند و  ــل را ب ــات 11 ســال قب و اختاف
اگــر هــم دایــی در صبــا می مانــد، احتمــال داشــت 
ــی  ــاورد؛ ول ــش بی ــه تیم ــران را ب ــال ای ــدس فوتب مهن
بســیاری  تهــران،  نفــت  قبــول ســرمربیگری  بــا  او 
مطهــری ارســان  مثــل  را  تیــم  ایــن  بازیکنــان   از 
محمــد دانشــگر، رضــا علیــاری و مهم تــر از همــه مبعلــی 

بــدون دردســر در اختیــار گرفــت.

پیروزی گروژنی 
با حضور میالد محمدی

ــدار  ــن دی ــی در پنجمی ــرک گروژن ــال ت ــم فوتب تی
تدارکاتــی پیش فصــل خــود مقابــل تیــم هــاالداس 
مجارســتان بــه پیــروزی رســید. تیــم تــرک گروژنــی 
ــم  ــه مصــاف تی ــدار دوستانه شــان ب در پنجمیــن دی
ــا  ــدار را ب ــن دی ــه ای ــت ک ــاالداس مجارســتان رف ه
نتیجــه 2 بــر 0 بــه پیــروزی رســید. میــاد محمــدی 
ــل  ــن فص ــه در ای ــورمان ک ــوش کش ــع ملی پ مداف
 بــرای ایــن ایــن تیــم روســی بــازی می کنــد 
ــه جــای رودولفــو وارد زمیــن  ــازی ب از دقیقــه 75 ب

بــازی شــد و عملکــرد خوبــی داشــت.

 جونز 
استقاللی ها را شگفت زده کرد

مربــی بدنســاز انگلیســی اســتقال بــا حضــور در 
ــگفت زده  ــم را ش ــن تی ــان ای ــتان بازیکن اردوی ارمنس
ــت  ــد روزی اس ــه چن ــز ک ــتیون جون ــت. اس ــرده اس ک
ــرکت  ــتان ش ــم در اردوی ارمنس ــن تی ــات ای در تمرین
کــرده اســت، بــا تمرینــات متنوعــی کــه بــرای بازیکنــان 
اســتقال در نظــر گرفتــه اســت حســابی آن هــا را 
شــگفت زده کــرده اســت و همــه بازیکنــان از تمرینــات 
ایــن مربــی راضــی هســتند. ایــن مربــی کــه کمــی دیــر 
بــه تمرینــات اســتقال اضافه شــده متعهد شــده اســت 
ــه شــرایط  ــان را ب ــدن بازیکن ــا شــروع بازی هــا ب کــه ت
ــدود  ــر ح ــال حاض ــه در ح ــرا ک ــاند؛ چ ــابقه برس مس
15 روز دیگــر لیــگ برتــر شــروع می شــود و هنــوز 
تمرینــات بدنســازی آبی هــا بــه پایــان نرســیده اســت.

یووه
 به دنبال جذب ممفیس دیپای

گاتزتــا دلــو اســپورت مدعــی شــد کــه یوونتــوس قصــد 
دارد ممفیــس دیپــای، هافبــک منچســتریونایتد را بــه 
خدمــت بگیــرد. هافبــک هلنــدی پــس از انتقالــش از 
PSV بــه اولدترافــورد نتوانســت درخشــان ظاهــر شــود 
و تنهــا در 16 بــازی از 29 بــازی اش بــرای یونایتــد 
فیکــس بــود 2 گل بــه ثمــر رســاند. لوئیــس فان خــال 
ــه  ــه ای ب ــز عاق ــو نی ــرد و مورینی او را نیمکت نشــین ک
ــه  ــش ب ــش از انتقال ــه پی ــدارد. او ک ــا او ن ــکاری ب هم
ــا  ــزرگ اروپ ــای ب ــتر تیم ه ــه بیش ــورد توج ــد م یونایت
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــز توجه ه ــر در مرک ــار دیگ ــود، حــال ب  ب
گفتــه  اوســت.  مشــتری  جدی تریــن  یــووه،  و 
ــای  ــذب دیپ ــرای ج ــووه ب ــنهاد ی ــه پیش ــود ک می ش
20 میلیــون یوروســت کــه البتــه احتمــااًل بــا موافقــت 
یونایتــد روبــه رو نخواهــد شــد و بانــوی پیــر بایــد رقــم 

ــد. ــش ده ــود را افزای ــی خ پرداخت

 پرویز هادی:
 برای رضایی متاسفم 

ســنگین وزن کشــتی آزاد ایــران گفــت: معلــوم نیســت 
ــم  ــاق حق ــا احق ــا ت ــروم؛ ام ــی ب ــم مل ــه اردوی تی ب
ــاره  ــا اش ــادی ب ــز ه ــود. پروی ــم ب ــت بردار نخواه دس
بــه مصاحبــه علیرضــا رضایــی، ســخنگوی فدراســیون 
ــز  ــخصی پروی ــتنباط ش ــه اس ــر اینک ــی ب ــتی مبن کش
ــد ــی بدان ــود را المپیک ــه خ ــود ک ــه ب ــادی این گون  ه
ــرای رضایــی متاســفم کــه چنیــن  ادعــا کــرد: واقعــًا ب
حرف هــای غیرعادالنــه ای را بــر زبــان آورد. مــن بــرای 
ــم  ــادی ه ــات زی ــه زحم ــی ک ــک مرب ــوان ی ــه عن او ب
ــم؛  ــی قائل ــرام فراوان ــت، احت ــیده اس ــن کش ــرای م ب
ــا  ــر پ ــات را زی ــه اخاقی ــرا این گون ــم چ ــا نمی دان ام
ــه خــودش بارهــا خــاف  ــی زد ک گذاشــت و حرف های

ــت. ــرده اس ــرح ک آن را مط

کوتاه از ورزش

طوسی 
باز هم المپیکی نشد

دونــده ســرعتی تیــم ملــی بانــوان از کســب ســهمیه 
المپیــک بازمانــد. فدراســیون دوومیدانــی در فاصلــه 
ــب  ــرای کس ــت ب ــان مهل ــا پای ــده ت ــک روز مان ی
ــزه  ــابقه جای ــته، مس ــن رش ــک در ای ــهمیه المپی س
بــزرگ را در تهــران برگــزار کــرد تــا دوومیدانــی کاران 
ایــران، آخریــن شــانس خــود را بــرای کســب 
ــه  ــه ب ــی ک ــم طوس ــد. مری ــان کنن ــهمیه امتح س
دنبــال کســب ســهمیه در دوی 200 متــر بــود، در ایــن 
رقابت هــا زمــان 24.18 را ثبــت کــرد و از کســب 
ــر  ــد. در دوی 100 مت ــته بازمان ــن رش ــهمیه در ای س
ــک  ــرد. ورودی المپی ــت ک ــان 12.19 را ثب ــز او زم نی
در دوی 100 متــر بــرای بانــوان، 11.32 و در دوی 200 
متــر 23.20 اســت؛ بنابرایــن مریــم طوســی بــاز هــم 

ــد. ــک بازمان از کســب ســهمیه المپی

کاظمی 
سرپرست سازمان لیگ شد

ــازمان  ــت س ــال، سرپرس ــیون فوتب ــس فدراس رئی
ــاج در جلســه روز  ــدی ت ــرد. مه ــی ک ــگ را معرف لی
یکشــنبه کــه بیــن مدیــران و کارکنــان ســازمان لیــگ 
ــور  ــگ را به ط ــازمان لی ــت س ــد، سرپرس ــزار ش برگ
ــال  ــیون فوتب ــس فدراس ــرد. رئی ــی ک ــمی معرف رس
به عنــوان سرپرســت ســازمان  را  علــی کاظمــی 
لیــگ معرفــی کــرد تــا دبیــر ســازمان لیــگ بــه  طــور 
رســمی بــه  عنــوان سرپرســت ایــن ســازمان معرفــی 

ــرد. ــه  دســت بگی ــور را ب شــود و اداره ام

 آرزوی »سردار«
 برآورده شد

ــور مــی رود.  ــدار رئیــس جمه ــه دی ــون ب ســردار آزم
ــال  ــق فوتب ــوان و موف ــم ج ــون، مهاج ــردار آزم س
ــه«  ــد فطــر در برنامــه »خندوان ــران کــه شــب عی ای
حاضــر شــده بــود، دیــدار بــا دکتــر حســن روحانــی 
را یکــی از آرزوهــای خــود عنــوان کــرد. پــس از ایــن 
اظهارنظــر و بــا پیگیــری وزارت ورزش و جوانــان 
ــا  ــدار ب ــرای دی ــود را ب ــت خ ــور موافق ــس جمه رئی
ــن  ــران اعــام کــرد. در ای ــال ای مهاجــم جــوان فوتب
راســتا، قــرار اســت بــا پیگیری هایــی کــه وزارت 
ــن  ــان ای ــد داد، زم ــام خواه ــان انج ورزش و جوان
دیــدار هماهنــگ شــود تــا آزمــون بتوانــد بــا رئیــس 

ــد. ــدار کن ــور دی جمه

آلوارو موراتا 
در رئال ماندنی شد

ــا  ــوارو مورات ــدارد آل ــد ن ــد قص ــال مادری ــگاه رئ  باش
را بــه تیمــی دیگــر منتقــل کنــد و تمــام پیشــنهادت 
رســیده بــرای وی را رد خواهــد کــرد. موراتــا تابســتان 
دو ســال پیــش، راهــی یوونتــوس شــد؛ امــا بنــدی 
ــازه  ــال اج ــه رئ ــه ب ــت ک ــود داش ــرارداد او وج در ق
ــورو، او  ــون ی ــا پرداخــت 30 میلی مــی داد امســال ب
ــه  ــا حــاال ب ــد. اتفاقــی کــه رخ داد و مورات را بازگردان
عنــوان یــک ســتاره بــه جمــع کهکشــانی ها بازگشــته 
اســت. ابتــدا تصــور بــر ایــن بــود که رئــال قصــد دارد 
بــا رقمــی بیشــتر ایــن بازیکــن را بــه تیمــی در لیــگ 
برتــر واگــذار کنــد. چلســی و آرســنال، مشــتری های 
دســت به نقد موراتــا هســتند و حاضرنــد 60 میلیــون 
یــورو بــرای جــذب او هزینــه کننــد؛ امــا روز گذشــته 
اعــام شــد کــه رئــال درخواســت چلســی را رد کــرده 
اســت.مارکا نیــز در همیــن رابطــه گــزارش داده 
اســت کــه مدیــران رئــال پــس از صحبــت بــا زیــدان 
ــد  ــا فصــل بع ــا مورات ــن نتیجــه رســیده اند ت ــه ای ب
ــدان روی  ــا زی ــه تیمــی دیگــر منتقــل نشــود. گوی ب
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــژه ای ب ــاب وی ــم حس ــن مهاج ای
ــا  ــروش مورات ــده ف ــد پرون ــارکا، بای ــای م ــق ادع طب

را مختومــه بدانیــم.

 سه برزیلی در راه 
پیوستن به استقالل خوزستان

اســتقال خوزســتان قــرار اســت ســه بازیکــن 
برزیلــی در پســت های دروازه بــان، هافبــک و مهاجم 
بــه تیمــش اضافــه کنــد. اســتقال خوزســتان پــس 
از پایــان فصــل هــر 4 بازیکــن خارجــی خــود را بــه 
دالیــل مختلــف از دســت داد. خســوس و کولیبالــی 
بــه خواســته خــود جــدا شــدند و همچنیــن ادواردو 
ســوارز و فیلیپــه برتولــدو را کادر فنــی دیپــورت 
کردنــد. حــال قــرار اســت اســتقالی های خوزســتان 
ــی در  ــن برزیل ــه بازیک ــانزدهم س ــگ ش ــرای لی ب
ــذب  ــم ج ــک و مهاج ــان، هافب ــت های دروازه ب پس
ــع وارد  ــه موق ــان چ ــن بازیکن ــد ای ــد دی ــد. بای کنن
ــه کار  ــد ب ــد می توانن ــه ح ــا چ ــوند و ت ــران می ش ای

ــد. ــم قهرمــان بیاین تی

مصطفی نظری 
به جمع ستارگان جهان دعوت شد

دروازه بــان ســابق تیــم ملــی فوتســال هــم بــه جمــع 
ســتارگان جهــان دعوت شــد تــا در مراســم افتتاحیه 
لیــگ هنــد شــرکت کنــد. کمپانــی ای کــه قصــد دارد 
مراســم افتتاحیــه بــرای لیــگ نوپــای هنــد برگــزار 
نظــری  مصطفــی  بــرای  دعوت نامــه ای   کنــد، 
ســنگربان ســابق تیــم ملــی و کنونــی تیــم فوتســال 
ــرارداد  ــت. در پیش ق ــرده اس ــال ک ــات ارس تأسیس
نظــری بــا ایــن کمپانــی عنــوان شــده کــه وی بــرای 
افتتاحیــه لیــگ هنــد در کنــار بازیکنانــی چــون 
ــود.  ــر ش ــو حاض ــو و تیاگ ــن، رومل ــو، میگلی فالکائ
پیــش از ایــن حســین طیبــی نیــز بــه عنــوان یکــی 
ــم  ــن مراس ــه ای ــده ب ــی دعوت ش ــان ایران از بازیکن
 بــود. همچنیــن بازیکنانــی چــون رونالــدو، ســالگادو

فیگــو، دکــو و پــل اســکولز در فوتبــال در ایــن 
تورنمنــت حاضــر خواهنــد شــد.

همگام با ورزش

 هرچنــد گل زدن اولیــن و مهم تریــن 
سرویس  ورزش
 دامون رشیدزاده

هــدف فوتبــال اســت، امــا گل نخــوردن 
ــه همیــن دلیــل  ــدازه از مهــم اســت؛ ب ــه همــان ان نیــز ب
ــی از  ــش مهم ــاالت، بخ ــل نقل وانتق ــا در فص ــم تیم ه ه
ســرمایه های خــود را صــرف حفــظ مدافعــان خــوب 
خــود یــا خریــد مدافعــان میانــی تــراز اول می کننــد. امــا 
امســال تیم هــا بــرای قلــب خــط دفــاع خــود چــه 
تمهیداتــی را اندیشــیده اند؟ بــرای فهمیــدن ایــن موضــوع 

در بخش دوم گزارش با ما همراه باشید.
  پیکان؛ یکی از قبل و یکی جدید

ــابقًا  ــه س ــع باتجرب ــتند مداف ــرًا توانس ــازان اخی خودروس
اســتقالی، یعنــی امیرحســین صادقــی را بــه جمــع 
خــود اضافــه کننــد؛ آن هــا البتــه در ایــن پســت ســیاوش 
یزدانــی را نیــز در بیــن بازیکنــان خــود داشــتند؛ امــا ایــن 
احتمــال وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه حضــور دوبــاره در 
بیــن تیم هــای لیــگ برتــری، بــاز هــم در این بــاره اقــدام 

بــه خریــد کننــد.
  ماشین سازی؛ نبض اصلی در دست خارجی ها

ــر  ــگ برت ــور در لی ــس از حض ــی پ ــول خطیب ــاران رس  ی
ــتند  ــی توانس ــه خوب ــاالت ب ــل نقل وانتق ــاز فص ــا آغ و ب
ــا در  ــه آن ه ــند. البت ــود برس ــر خ ــای مدنظ ــه بازیکن ه ب
قلــب دفاعــی خــود بــه ســراغ دو بازیکــن خارجــی رفتنــد 
ــم  ــذب تی ــه را ج ــون هنریک ــکای و ادس ــه ی ــار ب و دیتم

ــد.  خــود کردن
پســت  ایــن  در  ماشین ســازان  دیگــر  اقــدام 
فــوالد  تیــم  مدافــع  بهمــن کامــل،  ســبزپوش کردن 

بــود. خوزســتان 

  پدیده؛ یک ارمنستانی در خط دفاع
محمدحســین مرادمنــد از فصــل قبــل در جمــع مشــهدی 
باقــی مانــد؛ البتــه از بیــن مدافعــان میانــی فصــل قبــل 
بایــد بــه فریبــرز گرامــی هــم اشــاره کــرد کــه پدیــده ای 
باقــی مانــد. در ایــن میــان هنــوز مشــخص نیســت 
ــدهللا  ــر. عب ــا خی ــد ی ــن تیــم خواهــد مان خمیســی در ای
حســینی بــه همــراه ارازدات هارویــان، دو مدافــع میانــی 
دیگــر یــاران مهاجــری محســوب می شــوند؛ هارویــان کــه 
یکــی از بازیکنــان تیــم ملــی ارمنســتان اســت، اخیــرًا بــه 

ــد. ــهدی ها درآم ــت مش عضوی
  فوالد خوزستان؛ بازگشت مدافعان قدیمی

ــان  ــی از بازیکن ــتند یک ــت توانس ــن پس ــا در ای فوالدی ه

ــد.  ــت دربیاورن ــه عضوی ــاره ب قدیمــی خــود را دوب
ــاز هــم  ــی از ســپاهانی ها ب عبــدهللا کرمــی پــس از جدای
پیراهــن فــوالد را بــه تــن خواهــد کــرد؛ عــاوه بــر او ایــوب 
ــرای  ــاز هــم ب ــز پــس از اتمــام محرومیتــش ب ــی نی وال
ســرخ های اهــواز بــازی می کنــد. محمــد اهل شــاخه 
و ســروش ســعیدی نیــز، دو مدافــع میانــی دیگــر 

فوالدی هــا در لیــگ شــانزدهم محســوب می شــوند.
  مشهد؛ پرسپولیسی سابق در مشهد

ــانزدهم  ــگ ش ــور در لی ــرای حض ــز ب ــی نی ــاد کاظم فره
ــاب  ــتر حس ــود بیش ــی خ ــان قدیم ــون روی بازیکن تاکن
ــروز افشــار  ــی، به ــاز کــرده اســت. آن هــا محســن آقای ب
و امیرحســین صدقــی را فصــل قبــل نگــه داشــتند و در 

ــابق  ــع س ــذب مداف ــه ج ــدام ب ــاالت اق ــل نقل وانتق فص
بــه  را  و محمدرضــا خانــزاده  پرسپولیســی ها کردنــد 

ــد. ــود درآوردن ــت خ عضوی
 صبا؛ تنها یک نفر در قلب دفاع

قمی هــا پــس از جدایــی تعــدادی از بازیکنــان خــود 
فقــط مســعود حق جــو را در بیــن خــود بــه عنــوان 
مدافــع وســط می بیننــد. البتــه نیمــا داغســتانی، مدافــع 
چــپ ایــن تیــم نیــز توانایــی بــازی در ایــن پســت دارد؛ 
ــی  ــت. صادق ــده اس ــه نش ــازی گرفت ــه ب ــون ب ــا تاکن  ام
و ماچــادو، دو مدافــع مهــم جــدا شــده از جمــع صبایی هــا 

محســوب می شــوند.
  صنعت نفت؛ خلوت و بی سروصدا

صنعــت نفتی هــا نیــز در حــال حاضــر فقــط یــک مدافــع 
ــد.  ــان خــود دارن ــی در می ــام حســین بغان ــه ن ــی ب میان
آن هــا کــه پــس از حضــور در لیــگ برتــر اقــدام بــه جــذب 
حنیــف عمــران زاده کردنــد، در نهایــت نتوانســتند بــا ایــن 
ــه جمــع آبادانی هــا  ــد و عمــران زاده ب بازیکــن توافــق کنن

نپیوســت.
   نفت تهران؛ در ادامه بالتکلیفی

پــس از جدایــی مدافعانــی همچــون ســیدجال حســینی 
و ســیامک کوروشــی، نفتی هــا موفــق شــدند بــا مدافــع 
ــه توافــق برســند  ســابق خــود، یعنــی احمــد آل نعمــه ب
تــا فصــل آینــده پیراهــن ایــن تیــم را بــه تــن کنــد. البتــه 
محمــد دانشــگر، مدافــع جــوان ایــن تیــم، همچنــان در 
ــد ایــن تیــم در  ــد دی تیــم نفــت حضــور دارد و البتــه بای
صــورت خــروج از باتکلیفــی چــه برنامــه ای بــرای جــذب 

بازیکنــان جدیــد در پیــش خواهــد گرفــت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

قلب خط دفاع در لیگ شانزدهم )بخش دوم(

رقابت هــای کشــتی آزاد و فرنگــی قهرمانــی نوجوانــان آســیا در 
چیــن تایپــه بــا اتفاقــات و حــوادث جالــب توجهــی از جانــب 
مــردان کوچــک کشــتی ایــران همــراه بــود. از قهرمانی بــرادران 
ــق شــدند در  ــه موف ــار ک ــتی خیز جویب ــه کُش هاشــمی از خّط

یــک روز 2 مــدال طــای ارزشــمند را بــرای تیــم 
ــد،  ــان بیاورن ــه ارمغ ــران ب ــی کشــتی آزاد ای مل
ــد  ــر توســط امی ــی دیگ ــدال طای ــا کســب م ت

آرامــی، فرنگــی کار ســیه چرده سیســتانی؛ 
ــه ایــن مســابقات جایــی  امــا زیباتریــن صحن
رقــم خــورد کــه کشــتی گیر نوجــوان تهرانــی بــا 
ــه چشــم  وجــود آســیب دیدگی شــدید از ناحی

 ســمت چــپ، راهــی فینــال رقابت هــای قهرمانــی آســیا شــد 
و درحالــی کــه کادر فنــی و پزشــکان بــه وی ســفارش کردنــد 
بــرای حفــظ ســامتی در دیــدار فینــال حاضــر نشــود، امــا او 
ــف چشــم بادامی  ــل حری ــود مقاب ــا چشــمانی کب ــه و ب مصران
کشــتی گرفــت. طالبــی بــه واســطه ایــن آســیب دیدگی 

 شــدید و از آنجــا کــه قــدرت دیــد یکــی از چشــمانش 
بــا  نهایــت  در  بــود،  داده  دســت  از  زیــادی  حــد  تــا  را 
نقــره  مــدال  بــه  و  خــورد  شکســت   1 بــر   6 حســاب 
 رســید. او بــا ســنی کــم، نمایشــی مثال زدنــی از غیــرت 
و وطن پرســتی یــک ورزشــکار ایرانــی را در 
ــر  ــکاران دیگ ــرت زده ورزش ــدگان حی ــر دی براب
ــا  ــت ت ــش گذاش ــرض نمای ــه مع ــورها ب کش
ــران را  ــتی ای ــروی کش ــت و آب ــم قداس ــاز ه ب
پــاس بــدارد. ایــن نوجــوان کشــتی گیر جنــوب 
شــهری کم سن وســال از جــان مایــه گذاشــت؛ 
ــد در کشــتی  ــول کــه نیــک می دان ــرای پ ــه ب ن
 از ایــن خبرهــا نبــوده و نیســت و نــه بــرای عوام فریبــی 
و جلــب توجــه رســانه ای؛ بلکــه فقــط بــرای آبــروی وطــن تــا 
ــه در  ــه در ورزش و چ ــه چ ــا ک ــرای برخی ه ــد ب ــی باش درس
ــای  ــردن صفره ــه ک ــزی جــز اضاف ــه چی ــر ب ــای دیگ عرصه ه

نمی اندیشــند.  دریافتی شــان 

در ستایش پهلوانِی یک کشتی گیر نوجوان
»نقره« ای به رنگ طال

بازیکــن ســابق پرســپولیس بــا انتقــاد از مدیــران و فدراســیون فوتبال 
ایــران گفــت: مشــکل فوتبــال مــا مدیرانــی هســتند کــه نمی تواننــد 
برنامه ریــزی کننــد و هرســاله بــه بدهی هــای باشــگاه ها اضافــه 
می کننــد. وحیــد هاشــمیان دربــاره تعامــل باشــگاه های آلمــان 

بــا تیــم ملــی ایــن کشــور در شــرایطی کــه بــه نظــر 
می رســد ایــن تعامــل میــان باشــگاه ها و تیــم ملــی 
ایــران وجــود نــدارد، اظهــار کــرد: در آلمــان همــه چیز 
مشــخص اســت. تاریــخ شــروع و پایــان لیــگ از دو 
ــار  ــط ســه، چه ســال پیــش مشــخص شــده و فق
 هفتــه پیــش از شــروع مســابقات قرعه کشــی 
را انجــام می دهنــد. حــال اگــر جــام جهانــی یــا جــام 

ــم  ــاس آن تنظی ــر اس ــان را ب ــد، برنامه هایش ــش باش ــا در پی ملت ه
ــد. می کنن

ــرای آن  ــزی و اج ــر، برنامه ری ــک مدی ــن کار ی ــرد: اولی ــه ک  او اضاف
ــرای بازی هــای ملــی یــک یــا دو هفتــه در نظــر  اســت. در آلمــان ب
می گیرنــد. اگــر ایــن بــازی در اواســط فصــل باشــد، بیشــتر از یــک 

هفتــه بــه تیــم ملــی زمــان نمی دهنــد؛ امــا اگــر قبــل از شــروع لیــگ 
باشــد، دو هفتــه بــه تیــم ملــی فرصــت می دهنــد. امســال هــم قبــل 
از جــام ملت هــا، چهــار هفتــه بــه تیــم ملــی فرصــت دادنــد. بازیکــن 
ــاره اینکــه مســئوالن ســازمان  ــران در ب ــال ای ــی فوتب ــم مل ســابق تی
ــبی  ــزی مناس ــد برنامه ری ــا می کنن ــم ادع ــگ ه  لی
را بــرای لیــگ برتــر انجــام داده انــد، گفــت: از جزئیات 
ایــن برنامــه خبــر نــدارم کــه دربــاره آن صحبتــی کنم. 
مشــکل برنامه ریــزی فوتبــال ایــران ایــن اســت کــه 
در بعضــی از روزهــا ماننــد تعطیــات ملــی و مذهبــی 
نمی تــوان مســابقه ای را انجــام داد کــه همیــن 
ــی را در  ــان کم ــه زم ــود ک ــب می ش ــوع موج موض
ــاره اینکــه  ــار داشــته باشــیم. بازیکــن ســابق پرســپولیس درب اختی
آیــا از پرســپولیس شــکایت می کنــد، گفــت: نماینــده مــن دو بــار بــا 
علی اکبــر طاهــری دیــدار کــرد و مــن حتــی حاضــر شــدم بخشــی از 
مبلــغ قــراردادم را نگیــرم و پرسپولیســی ها هــر طــور کــه می خواهنــد 

آن را پرداخــت کننــد؛ امــا طاهــری ایــن دیــدار را انــکار کــرد.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

»نقره« ای به رنگ طال دوشنبه 21 تیرماه 61395
ـــمـــاره 198 ســـــال دوم       ݡسݒ

وحید هاشمیان:
مشکل فوتبال ایران، مدیرانش هستند

ــچ  ــان ابراهیمووی ــه زالت ــتریونایتد ب ــگاه منچس ــطوره باش ــا، اس ــک کانتون اری
ــه او هشــدار داد  ــی ب پــس از حضــورش در ایــن باشــگاه خوش آمــد گفــت؛ ول
ــا اســطوره ســال های  ــم وجــود دارد. کانتون ــن تی ــک پادشــاه در ای ــط ی ــه فق ک
 نه چنــدان دور منچســتر یونایتــد، لقــب »پادشــاه« را بــه دوش می کشــد 
ــط  ــز توس ــان نی ــد دارد. زالت ــواداران یونایت ــن ه ــادی بی ــیار زی ــت بس و محبوبی
ــه  ــاره ب ــا در این ب ــی کانتون ــود؛ ول ــاب می ش ــی خط ــن لقب ــا چنی ــش ب هواداران
او هشــدار داد. او گفــت: »پیامــی شــخصی بــه زالتــان دارم. تــو تصمیــم گرفتــی 
ســرخ پوش باشــی کــه ایــن بهتریــن تصمیمــی اســت کــه تــا به حــال گرفتــه ای. 
ــا  ــر آنج ــه پیش ت ــطوره هایی ک ــوی و روح اس ــا می ش ــر رویاه ــی وارد تئات وقت
ــی  ــترتفورد گلزن ــگاه اس ــل جای ــی مقاب ــی، وقت ــس می کن ــد را ح ــازی کرده ان ب
می کنــی، وقتــی هــواداران نامــت را صــدا می زننــد، وقتــی قلبــت آن قــدر محکــم 
می زنــد کــه می خواهــد ســینه ات را بشــکافد، وقتــی حــس می کنــی بــه همــان 
انــدازه کــه تــو را دوســت دارنــد دوستشــان داری، آن موقــع متوجــه می شــوی 
کــه پــا بــه خانــه ات گذاشــته ای؛ ولــی فقــط یــک چیــز، فقــط یــک پادشــاه در 
منچســتریونایتد وجــود دارد. اگــر می خواهــی می توانــی شــاهزاده باشــی و اگــر 
تمایــل داشــتی می توانــی پیراهــن شــماره 7 را بپوشــی. ایــن هدیــه خوش آمــد 

مــن بــه تــو بــود. پادشــاه رفتــه اســت. زنده بــاد شــاهزاده.«

اریک کانتونا:

 من پادشاهم و زالتان شاهزاده

لباس های تیم ملی در گمرک بالتکلیف ماند
در حالی که شرکت ایتالیایی جیووا از حدود دو ماه پیش، حدود یک کانتینر لباس برای فدراسیون فوتبال ارسال کرده، این لباس ها به دلیل 

همکاری نکردن گمرک و فدراسیون هنوز ترخیص نشده است.

رافائــل نــادال و اوســین بولــت در فاصلــه ای کوتــاه تــا المپیــک ریــو بــا مصدومیــت جــدی 
ــو  ــه ری ــد ب ــام کرده ان ــرعت اع ــس و دو س ــتاره تنی ــوق س ــر دو ف ــا ه ــده اند؛ ام ــه رو ش روب

ــا آمادگــی کامــل یــا نــه، هنــوز مشــخص نیســت. خواهنــد رســید؛ اینکــه ب
ــود  ــت خ ــر دوران مصدومی ــال حاض ــان در ح ــس جه ــپانیایی تنی ــتاره اس ــادل س ــل ن   رافائ
را پشــت ســر می گــذارد تــا بــه المپیــک ریــو بــا آمادگــی کامــل برســد. او اعــام کــرده بــود در 
تورنتــو بــه میادیــن بــاز خواهــد گشــت و قطعــا در المپیــک شــرکت می کنــد؛ امــا حــاال کمــی 

برنامــه تغییــر کــرده اســت. 
او در آخریــن اظهارنظــر خــود گفتــه اســت: »مســابقات المپیــک فشــرده اســت. مســابقات 
ــر  ــک فک ــت در المپی ــه غیب ــه ب ــچ وج ــه هی ــا ب ــره. ام ــس دو نف ــره و میک ــرادی، دو نف انف
نمی کنــم و قطعــا در ایــن مســابقات شــرکت خواهــم کــرد. مــن بســیار مایــل بــه رقابــت در 
ایــن مســابقات هســتم.« نــادال بــه احتمــال زیــاد در مســابقات تورنتــو شــرکت نخواهــد کــرد 

ــر باشــد.  ــرای المپیــک آماده ت ــا ب ت
ــروکله  ــت س ــا مصدمی ــم ب ــان ه ــرد جه ــریع ترین م ــت، س ــین بول ــر اوس ــی دیگ  از طرف
ــور  ــک حض ــد در المپی ــته باش ــبی داش ــکاوری مناس ــد ری ــه او بتوان ــی ک ــد. در صورت می زن
ــود:  ــزه بســیاری داشــت و اعــام کــرده ب ــت انگی ــن مصدومی ــل از ای خواهــد داشــت. او قب
»هدفــم ایــن اســت کــه تبدیــل بــه بهتریــن ورزشــکار تمــام ادوار شــوم. بــه همیــن دلیــل 

مســابقه می دهــم.«

فوقستارههایالمپیکبهریومیرسند؟

انتخابیجامجهانی2018
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7اجتماعی  دوشنبه 21 تیرماه 1395
ـــمـــاره 198 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
بیشترین میزان حقوق برای ...

امــروز  دنیــای  در  عفــاف  و  حجــاب  مســئله  بی تردیــد 
فراتــر از جنــس زنــان اســت و فــارغ از جغرافیــای اســام 
می کنــد. تأمیــن  نــژاد  و  رنــگ  هــر  بــا  را  بشــر   نیــاز 
بــه  اشــاره  بــا  و حجــاب  عفــاف  ملــی  بنیــاد  کل  دبیــر   
ترویــج  گفــت:  عفــاف  و  حجــاب  هفتــه  برنامه هــای 
 حجــاب و عفــاف در جامعــه، بایــد بــه مطالبــه ای عمومــی 
محمدحســن  حجت االســام  شــود.  تبدیــل  مردمــی  و 
ــاره  ــا اش ــاب ب ــاف و حج ــری روز عف ــت خب ــری، در نشس اخت
ــه  ــت دادن ب ــرای اهمی ــزود: ب ــن روز اف ــمیه ای ــه تس ــه وج ب
موضــوع عفــاف و حجــاب در جامعــه، 21 تیرمــاه، مصــادف 
ــن  ــان متدی ــردان و زن ــی از م ــیدن جمع ــهادت رس ــه ش ــا ب ب
 در مســجد گوهرشــاد بــه دســت رژیــم رضــا شــاه پهلــوی

 به نام روز ملی »عفاف و حجاب« نامگذاری شده است.
   حجاب و عفاف

وی ادامــه داد: حجــاب و عفــاف الزم و ملــزوم یکدیگــر و از 
ضروریــات دیــن اســام بــه شــمار مــی رود کــه خداونــد بــه آن 

ــت.  ــه اس ــر گرفت ــرای آن در نظ ــز ب ــزا نی ــتور داده و ج دس
 دبیــر کل مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( بــا بیــان اینکــه حجــاب

یعنــی پوششــی هم بــرای مــردان و هم زنــان، افــزود: همان گونه 
ــت  ــت و مخالف ــام اس ــن اس ــات دی ــاز و زکات از واجب ــه نم ک
ــت  ــن اس ــروج از دی ــه خ ــه منزل ــی ب ــات دین ــن ضروری ــا ای  ب
ــات  ــوان یکــی از ضروری ــه عن ــاف، ب ــا حجــاب و عف ــت ب مخالف

ــن اســت. ــه خــروج از دی ــه منزل ــن، ب مســّلم دی
   بنیاد عفاف و حجاب

وی بــا اشــاره بــه عملکــرد بنیــاد عفــاف و حجــاب گفــت: 

بــه  عاقه منــد  و  دلســوز  افــراد  همــت  بــه  بنیــاد  ایــن 
بدحجابــی  بــا  مبــارزه  بــرای  و  و حجــاب  عفــاف   ترویــج 
و هنجارشــکنی در جامعــه شــکل گرفتــه و چندیــن ســال اســت 
کارهــای خــود را دنبــال می کنیــم؛ همچنیــن بــا تأســیس دفاتــر 
ــاف در  ــاب و عف ــج حج ــرای تروی ــود ب ــام خ ــر اهتم ــتانی ب اس

ــم. ــد می کنی ــه تاکی جامع
   بی حجابی و بدحجابی

حجت االســام اختــری بــا بیــان اینکــه بی حجابــی و بدحجابــی 
ــه  ــت ک ــران اس ــامی ای ــه اس ــه جامع ــی ب ــی از واردات غرب یک

 بــرای مقابلــه بــا آن حرکــت مردمــی منســجم الزم اســت
ــه  ــت ک ــی اس ــگ غرب ــه واردات فرهن ــی از جمل ــت: بدحجاب گف
ــم  ــد تهاج ــف، مانن ــرات مختل ــری در تعبی ــم رهب ــام معظ مق
فرهنگــی دشــمن بــه آن اشــاره کردنــد؛ بــه واقــع یکــی از راه هــای 
ــج  ــامی، تروی ــورهای اس ــتعمارگران در کش ــرب و اس ــوذ غ نف
ــل در  ــن معض ــق ای ــرای تحق ــت و ب ــی اس ــی بدحجاب بی حجاب
ــن  ــه وضــع قوانی ــی را از جمل جوامــع اســامی، راه هــای مختلف
غیرشــرعی در جامعــه اســامی، تبلیــغ آزادی اقلیت هــای دینــی 
 درخصــوص پوشــش، عادی ســازی بدحجابــی و بی حجابــی 

و ... دنبال می کنند. 
وی خاطرنشــان کــرد: انقــاب اســامی ایــران توانســت موجــی 
در پایبنــدی بــه آرمان هــای دینــی ایجــاد کنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
دشــمنان از همــان آغازیــن روزهــای انقــاب تحت عنــوان واردات 

غربــی، ســعی در ترویــج بی حجابــی و بدحجابــی داشــتند.
   ناهنجاری ها

ــاد ملــی عفــاف و حجــاب تأکیــد کــرد: متأســفانه  دبیــر کل بنی
در  عفــاف  و  حجــاب  زمینــه  در  ناهنجاری هایــی  شــاهد 
بعضــی شــهرهای مذهبــی نیــز بوده ایــم؛ در ایــن شــهرها 
مجموعه هایــی را دســتگیر کرده انــد کــه بــه شــکل واحــدی 
 و بــا سیاســت واحــدی در ایــن شــهرها رفت وآمــد کــرده 

و به ترویج بی حجابی اقدام می کردند. 
از طریــق شــبکه های مجــازی  افــزود: امــروز دشــمن   وی 
ــه همیــن  ــی ادامــه می دهــد؛ ب ــج بدحجاب ــه تروی ــون ب و تلویزی
ــا  ــدیم ت ــر آن ش ــاب ب ــاف و حج ــی عف ــاد مل ــا در بنی ــل م دلی
مــردان و زنــان متدیــن دست دردســت هــم بــرای ترویــج 

ــند.  ــه بکوش ــاف در جامع ــاب و عف حج
دبیــر کل مجمــع جهانی اهل بیــت)ع( با بیان اینکه وزارت کشــور 
 هفتــه ای را بــه نــام حجــاب و عفــاف نامگــذاری و برنامه هایــی 
را بــرای آن پیش بینــی کــرده کــه امیدواریــم بــه صــورت جــدی 
ــی  ــاه، برنامه های ــن دو م ــز در ای ــا نی ــزود: م ــود، اف ــال ش  دنب
ــال  ــه ارس ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــم ک ــی کردی را پیش بین
 نامه هایــی بــه ائمــه جمعــه بــرای گرامیداشــت روز عفــاف 
و حجــاب و انجــام مقدماتــی بــرای راهپیمایــی عفــاف و حجــاب 

در 21 تیرمــاه اشــاره کــرد.

ــرد:  ــام ک ــا اع ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــس س ــین رئی جانش
ــان پرداخــت قســطی  ــرای متقاضی ــن تکلیــف ب پیامک هــای تعیی
جریمــه ریالــی ســربازی از روز دوشــنبه ارســال خواهــد شــد. 
ــرد: از  ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــم کریم ــردار ابراهی س
ــان  ــرای متقاضی ــف ب ــن تکلی ــای تعیی ــنبه، پیامک ه ــح دوش صب
ــی ســربازی ارســال خواهــد شــد  ــه ریال  پرداخــت قســطی جریم

ــه  ــی ب ــا معرف ــراد ب ــن اف ــاس ای ــن اس و برای
ــد  ــت وام را طــی خواهن ــک، مراحــل دریاف بان

کــرد. 
زمــان  مهلــت  تمدیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــا  ســربازی  از  معافیــت  بــرای  ثبت نــام 
پرداخــت جریمــه ریالــی در ســال جــاری اظهار 
کــرد: بنــا بــر تصمیمــات گرفتــه شــده، مهلــت 
پرداخــت جریمــه ریالــی تــا 15 مردادمــاه 
امســال تمدیــد شــده و از ایــن رو افــرادی 

ــد  ــد، می توانن ــام نشــده بودن ــه ثبت ن ــی موفــق ب کــه در موعــد قبل
ــد؛  ــام کنن ــن طــرح ثبت ن ــر پلیــس 10+ در ای ــه دفات ــه ب ــا مراجع ب
ــا پایــان ســال  البتــه متقاضیــان توجــه داشــته باشــند کــه بایــد ت
95 دســت کم 8 ســال غیبــت مــداوم از ســربازی داشــته باشــند. 

جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه ناجــا بــا بیــان اینکه بیــش از 30 
ــام  ــی ثبت ن ــربازی ریال ــه س ــدی از جریم ــرای بهره من ــر ب ــزار نف ه
ــده  ــی ش ــر بررس ــزار نف ــت 18 ه ــون وضعی ــت: تاکن ــد، گف  کرده ان
و بــرای اغلــب ایــن افــراد نیــز پیامــک تعییــن تکلیــف صــادر شــده 
اســت؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه نحــوه جریمــه ریالــی ســربازی بــه 
شــکل اقســاطی به تازگــی تعییــن شــده اســت، از ایــن رو پیامــک 
تعییــن تکلیــف بــرای ایــن افــراد نیــز از فــردا 

ارســال خواهــد شــد. 
بــه گفتــه کریمــی ســازمان وظیفــه عمومــی 
ناجــا در تــاش اســت تــا در کوتاه تریــن 
ــت  ــدور کارت معافی ــرای ص ــن ب ــان ممک زم
پیــش اقــدام کنــد. چنــدی   متقاضیــان 

اداره  جانشــین  کمالــی،  موســی  ســردار 
ــای  ــتاد کل نیروه ــانی س ــرمایه های انس س
ــه  ــت جریم ــرایط پرداخ ــاره ش ــلح درب مس
ــان  ــود: متقاضی ــه ب ــاطی گفت ــورت اقس ــه ص ــربازی ب ــی س ریال
 پرداخــت قســطی جریمــه ســربازی، ابتــدا بایــد بــه دفاتــر 
پلیــس +10 مراجعــه و در آنجــا اعــام کننــد کــه می خواهنــد 

ــد. ــت کنن ــاطی پرداخ ــورت اقس ــه ص ــود را ب ــه خ جریم

ارسال پیامک به متقاضیان پرداخت قسطی جریمه سربازی
معــاون پارلمانــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ضمــن انتقاد 
ــط  ــان حــوزه محی از وجــود ســاح بیش ازحــد در دســت متخلف
زیســت، از پیشــنهاد بیشــترین میــزان حقــوق بــرای محیط بانــان 
ــأ  ــود و خ ــه کمب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــد مجاب ــر داد. محم خب
ــاس  ــر اس ــت: ب ــدارد، گف ــود ن ــی وج ــوزه محیط بان ــی در ح قانون

ــن  ــاح، ضابطی ــری س ــوه به کارگی ــون نح قان
ــواردی  ــر م ــا ذک ــد ب ــار دارن دادگســتری اختی
کــه در قانــون اشــاره شــده، از ســاح اســتفاده 
 کننــد. بــر اســاس قانــون حفاظت و بهســازی

ــروی  ــت نی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ایــن  آیین نامــه،  طبــق  و  دارد  مســلح 
نیــروی مســلح، مــدّرج و ملّبــس بــه لبــاس 

متحدالشــکل اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس قانــون 
ــه نیروهــای مســلح  ــد کلی برنامــه پنجــم بای

ــن  ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ــت کنن ــگان فعالی ــب ی ــتگاه ها در قال دس
نیروهــا آموزش هــای الزم را بــه عنــوان ضابــط دادگســتری 
ــتند؛  ــتری هس ــط دادگس ــون، ضاب ــاس قان ــر اس ــد و ب می بینن
امــا بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر نــوع تخلفــات مجرمــان 

ــی ســاح در دســت  ــا دارد و از طرف ــودن آن ه نشــان از جــری ب
متخلفــان بیش ازحــد اســت و در برنامــه پنجــم توســعه نیــز بــر 
ــا  ــاز اســت در مواقعــی ب کاهــش ســاح تأکیــد شــده اســت، نی
ــورت  ــتری ص ــاع بیش ــان دف ــی، از محیط بان ــام محیط بان ــر ن ذک
گیــرد. معــاون حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان حفاظــت 
ــن  ــه مت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس محی
بــه  آن  تهیــه کردیــم کــه در  را  الیحــه ای 
یــگان  و  بحــث محیط بانــان، جنگل بانــان 
حفاظــت شــیات پرداختــه شــده اســت 
ــاح  ــری س ــوه به کارگی ــون نح ــزود: در قان اف
شــده  گفتــه  مشــخصًا  اینکــه  علی رغــم 
ــتند ــتری هس ــن دادگس ــان ضابطی  محیط بان

ــون  ــی از لحــاظ صراحــت قان ــی کمبودهای ول
دربــاره محیط بانــان وجــود دارد؛ بنابرایــن 
ــم  ــود، می خواهی ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ب
بــا ایجــاد قانــون جدیــد صراحــت بیشــتری در حــوزه حمایــت از 
ــم  ــن الیحــه امیدواری ــب ای ــا تصوی ــال شــود. ب ــان اعم محیط بان
ــان، حمایــت جدی تــری  ــام محیط بان ــا ذکــر ن ــد ب قانونگــذار بتوان

از آن هــا داشــته باشــد.

توصیه های پلیس 
به مسافران تابستانی

رئیس پلیــس مبــارزه بــا ســرقت آگاهــی ناجا ســرهنگ 
رضــا مــؤذن بــا اشــاره بــه آغــاز ســفرهای تابســتانی در 
توصیــه بــه مســافران بــرای داشــتن ســفری امــن و آرام 
بیــان کــرد: هنــگام مســافرت حتی االمــکان اثاثیــه خــود 
ــرار دادن  ــد و از ق ــرار دهی ــل ق ــدوق اتومبی را داخــل صن

آن هــا بــر روی باربنــد دوری کنیــد. 
ــد  ــه نق ــای وج ــه ج ــافران ب ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــتفاده کنن ــک اس ــای عابربان ــافرت از کارت ه در مس
افــزود: شایســته اســت مســافران از قــرار دادن اشــیای 
قیمتــی در داخــل خــودرو و در معــرض دیــد خــودداری 

کننــد. 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــا ســرقت ب ــارزه ب رئیس پلیــس مب
اگــر مســافران قصــد برپایــی چــادر و اقامــت در فضــای 
بــاز را دارنــد، در محل  هــای مشــخص و تعیین شــده 
 کــه معمــواًل در کنــار آن هــا ایســتگاه های امــدادی 
ــرد:  ــد ک ــد، تأکی ــکان یابن ــت اس ــتقر اس ــس مس و پلی
انفــرادی  صــورت  بــه  چــادر  برپایــی  از   هموطنــان 
در اماکــن خلــوت دوری و از تخلیــه کامــل و تــرک 
ــان  ــؤذن خاطرنش ــرهنگ م ــد. س ــودداری کنن ــادر خ چ
کــرد: از قــرار دادن اشــیای قیمتــی و ارزشــمند در پشــت 
ــرقت  ــادر و س ــرش چ ــکان ب ــه ام ــادر ک ــای چ دیواره ه

ــد خــودداری شــود.  ــز بای وجــود دارد نی
ســاعتی  هــر  در  بایــد  هموطنــان  داد:  ادامــه  وی 
مشــکوک  افــراد  دیــدن  محــض  بــه  شــبانه روز  از 
مراتــب  اســکان،  محل هــای  داخــل  یــا  کنــار   در 
را فــورًا بــه ایســتگاه های پلیــس یــا پلیــس 110 اطــاع 
ــراد  ــیدنی از اف ــی و نوش ــواد غذای ــول م ــد و از قب دهن

ــد. ــاب کنن ناشــناس اجتن
ــئوالن  ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــام انتظام ــن مق  ای
محلــی بایــد بــرای ســاماندهی و متمرکــز کــردن 
مســافرتی  چادرهــای  برپایــی  مســافران،  اســکان 
و ارائــه خدمــات مناســب بــا اســتفاده از امکانــات 
ــادآور  ــد، ی ــدام کنن ــس اق ــی پلی ــا هماهنگ ــود ب موج
ــد  ــرض دی ــود را در مع ــای خ ــافران خودروه ــد: مس  ش
ــی  ــزات ایمن ــارک کــرده و از تجهی ــن پ  و جاهــای مطمئ
 و تأخیــری هماننــد قفــل پــدال و فرمــان اســتفاده 

کنند. 
وی تاکیــد کــرد: فراهم کــردن زمینــه جهــت اســتفاده از 
ــه در محــل برپایــی چادرهــای مســافرتی  ــان محل نگهب
ــا ســرقت، خطــاب  ــارزه ب الزم اســت. رئیس پلیــس مب
 بــه پــدران و مــادران مطــرح کــرد: اطفــال خــود 
 را بــه زیــورآالت گرانقیمــت مزیــن نکنیــد و آدرس 
و مشــخصات خــود و مرتبطیــن را بــه کــودکان بســپارید 
ــن  ــر و بوســتان ها، اماک ــودکان را در معاب ــن ک و همچنی

عمومــی و مذهبــی بــه حــال خــود رهــا نکنیــد.

یادداشت

 غفلت از شادی جمعی 
در جامعه

ــادی  ــه ش ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــیاری از جامعه شناس بس
بیــن  و همدلــی  موجــب حــس همبســتگی  جمعــی 
ــیب های  ــونت ها و آس ــش خش ــع آن کاه ــه تب ــردم و ب م
ــی در  ــادی جمع ــفانه از ش ــا متأس ــود؛ ام ــی می ش اجتماع
 جامعــه امــروزی مــا غفلــت شــده اســت. شــادی جمعــی

ــاس  ــرد احس ــی آن، ف ــه ط ــت ک ــی اس ــی احساس کنش
می کنــد.  خوشــبختی 

بســیاری از جوامــع، بســتر بــروز شــادی جمعــی را در جامعه 
ــود  ــف ش ــه تلطی ــای جامع ــا فض ــد ت ــم می کنن ــود فراه  خ
و مــردم احســاس خوشــحالی داشــته باشــند. مدیــر 
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــرد س ــت عملک ــر مدیری کل دفت
درخصــوص فرهنــگ شــادی در کشــور می گویــد: در حــوزه 
فرهنگــی در ایــن زمینــه موفــق نبودیــم و دانســته یــا 
ندانســته غــم را در جامعــه گســتردیم و از ظرفیــت فرهنگــی 

ــم.  ــتفاده نکردی ــادی اس ــاد ش ــرای ایج ب
همــواره  می افزایــد:  چلــک  موســوی  سیدحســن 
عاقه مندیــم مــردم غمگیــن باشــند و تفاوتــی بیــن مراســم 
ــاس  ــی لب ــدارد؛ در حال ــود ن ــا وج ــودی م ــی و مول مداح
مشــکی و تیــره را در کشــور رواج می دهیــم کــه دیــن 
ــگ مشــکی را مکــروه دانســته اســت. موســوی  اســام رن
ــران  ــی ای ــددکاری اجتماع ــن م ــت انجم ــه ریاس ــک ک چل
را نیــز بــر عهــده دارد، می گویــد: نتیجــه شــادی گریزی 
ــت. ــه اس ــراد جامع ــان اف ــونت در می ــور خش ــردم، ظه م

 با افزایش بی رویه قیمت دارو 
مقابله کرده ایم

معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غــذا و دارو 
دارد قیمــت  یــک  در کشــور  دارو  اینکــه  بــر  تأکیــد   بــا 
ــن  ــت در ای ــن اس ــی ممک ــیار کم ــداد بس ــرد: تع ــح ک تصری

ــد. ــف کنن ــه تخل زمین
ــد گفــت: گرچــه ممکــن اســت قیمــت   دکتــر رســول دینارون
یــک قلــم دارو کاهــش و افزایــش یابــد، امــا مــا 6 هــزار قلــم 
دارو داریــم و بایــد ایــن داروهــا را بــا هــم ارزیابــی کنیــم. وی 
گفــت: میــزان افزایــش قیمــت دارو در ســال 94 کمتــر از تــورم 
بــود کــه ایــن وضعیــت در ســال 95 نیــز همچنــان ادامــه یافته 
و کمتــر از 10 درصــد خواهــد بــود. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ژنریــک بــودن داروهــای تولیــد داخــل تصریــح کــرد: هیــچ گاه 
ادعــا نمی کنیــم کــه می تــوان جلــوی افزایــش قیمــت آن هــا 
ــد ــر کن ــت ارز تغیی ــر قیم ــه اگ ــت ک ــی اس ــت؛ طبیع  را گرف
ــن  ــت ای ــد، قیم ــش یاب ــتمزد افزای ــا دس ــوخت ی ــت س قیم

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــم افزای ــا ه داروه
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال 92 کــه دولــت تدبیــر و امیــد 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد، قیمــت دالر حــدود 2500 و در حال 
حاضــر کمــی بیشــتر از 3000 تومــان اســت کــه ایــن موضــوع 

ــر باشــد. ــی بی تأثی ــر قیمــت داروی داخل ــد ب نمی توان

اخبار کوتاه 

مفاد آراء 
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت ملك تيران
اراضي و ساختمانهاي فاقد  ثبتي  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اراضي  ثبتي  اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر رای صادره هيات 
تيران  ثبتي حوزه ثبت ملك  و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
اطاع  منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيی اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
عباسی  1395/03/01خانم سکینه  مورخ   139460302016000089 1-رای شماره 
پاک  مربع  متر  به مساحت 129.78  یکباب خانه  فرزند حسین درششدانگ 
خریداری  اصفهان  ثبت  دوازده  بخش  رضوانشهر  در  واقع  اصلی  1327فرعی2 

از حسین
عباسی

عباسعلی  1395/03/01آقای  مورخ   139460302016000085 شماره  2-رای 
به مساحت 448.81 متر  یکباب خانه  فرزند  حسین  درششدانگ  شریعتی 
مربع مجزی شده از پاک 1316فرعی 2 اصلی واقع در رضوانشهر بخش دوازده 

ثبت اصفهان 
خریداری از عیدی محمد شیاسی ارانی

م/ شبان-  وکرون-مهدی  تیران  شهرستان  واماک  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 
الف107

آگهی مزایده
اجرایی  پرونده  خصوص  در  نظردارد  در  اصفهان  حقوقی   11 شعبه  احکام  اجرای 
علیرضا  علیه  و  ریاضیات  مهدی  وکالت  با  عشوریون  جواد  له  کاسه519/92/ج/11 
خواسته  اصل  بابت  ریال   2/579/269/178 مبلغ  مطالبه  بخواسته  مظاهری کرونی 
همچنین  و  له  محکوم  حق  در  تادیه  وتاخیر  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی  هزینه  و 
مبلغ122/041/711 ریال بابت حق االجر دولت جلسه مزایده ای در روز پنج شنبه مورخ 
95/5/21 ساعت 10 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت – بعداز دادگستری 

اصفهان – مجتمع اجرای احکام – طبقه 3برگزارنماید.
شماره  ثبتی  پاک  حبه)ششدانگ(   72 از  حبه   58 مزایده:مقدار  مورد  و  مشخصات 
28/7546 بخش 14 ثبتی اصفهان ملکی آقای رضا مظاهری کرونی )شخص ثالث 
بعنوان مال پاک فوق را معرفی نموده است(به نشانی اصفهان – خانه اصفهان – خ 
اتومبیل نقش جهان – بن بست مظاهری – پاک آبی  رزمندگان – جنب نمایشگاه 
در  مربع  متر   164/14 مساحت  به  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  بصورت    41 شماره 
طبقه اول مجموعه 3 طبقه 5 واحدی )واحد2(دارای اسکلت فلزی  وسقف آهن وآجر 
ونمای آجری دارای کابینت MDF،کف سرامیک،آبگرمکن وکولرآبی و دارای انشعابات 
الزم،قابل سکونت می باشد.لذا ارزش ششدانگ پاک فوق باتوجه به موقعیت محل و 
بافت منطقه و نوع و میزان ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری 3/200/000/000 
ریال ارزیابی و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است.لذا طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 
10 درصد از قیمت پایه فی المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایند باالترین پیشنهاد 

دهنده برنده مزایده خواهد بود.دادورز شعبه 11 اجرای احکام      شماره:11150/م الف
آگهی مزایده

پرونده  درارتباط  نظردارد  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای 

کاسه930419ج /11 محکوم له آقای جعفر محمدی خوزانی فرزند اسماعیل بطرفیت 
1.سیدعلی حاجی رستمی هندی 2.یداله شاه میوه 3.حامدشاه میوه مبنی بر مطالبه 
)زیرزمین  طبقه  دو  خانه  یکباب  دانگ    6 از  حبه    72 از  حبه   48 از  حبه   26 وجه 
به  اصفهان   16 بخش  اصلی   99 از  فرعی   1269 شماره  ثبتی  پاک  همکف(دارای  و 
مساحت کل عرصه 225/70 واقع در اصفهان خ رباط سوم کوچه 13)شهید میر مجید 
صادقی(بن بست الله پاک 108که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
1/634/181/314 ریال ارزیابی گردیده است و مصون از اعتراض مانده است را از طریق 
وبه کسانی که  مبلغ کارشناسی شروع  از  مزایده  قیمت  علیهذا  رساند  بفروش  مزایده 
مبلغ%10از  واگذار میگردد. ضمنا  و  به فروش رسیده  نمایند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین 
مبلغ مزایده بصورت وجه نقد بصورت فی المجلس بعنوان سپرده دریافت و در صندوق 
دادگستری سپرده می گرددو مابقی وجه مزایده حداکثر ظرف یک ماه از خریدار اخذ 
خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده ما به تفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد 
سپرده اوبنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد از کسانیکه مایل به شرکت در جلسه 
مزایده میباشد دعوت میشود در روز پنج شنبه 95/5/21 ساعت 9صبح در محل اجرای 
تاریخ  از  قبل  میتوانند  بهم رسانندمتقاضیان   اصفهان حضور   11 احکام حقوقی شعبه 
فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته از خصوصیات مشخصات مال مورد مزایده در 
باغبان    اله  نظریه کارشناسی مطلع گردند/اجرای احکام شعبه 11حقوقی اصفهان روح 

شماره11157/م الف
دادنامه 

شماره دادنامه:9409970351500604تاریخ 
تنظیم:1394/05/11شماره پرونده:9309980351501365    

 شماره بایگانی:931470 پرونده کاسه 9309980351501365 شعبه 15دادگاه عمومی 
:صندوق  9409970351500604خواهان  شماره  دادنامه  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
ذبیحی  حبیبه  مهنوش  خانم  وکالت  با  خلجی  مهدی  نمایندگی  رضا)ع(به  مهرامام 
واحد   5 ماکان  مجتمع   – نیکبخت  خ   – اصفهان   – اصفهان  نشانی  به  محمد  فرزند 
اصفهان  شهرستان  نشانی  به  فرزند حسین  بیات  امیرحسین  :1.آقای  خواندگان   35
چمران ک خرداد ک مسجد فخر بن بست شهید دردشتی 2.آقای احمد رمضانی پور 
فرزند قربان به نشانی شهرستان اصفهان زینبیه آخرسودان ک بهزادنژاد پ 3 3. آقای 
رباط خ سپاس ک  پل  اصفهان  نشانی شهرستان  به  محرابعلی  فرزند  علی صحرایی 
حیدر آخر بن بست سروش خواسته ها:1.مطالبه وجه بابت قرارداد 2.مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه گردشکار:دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام وبه شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
به طرفیت  امام رضا )ع(  از صندوق مهر  به وکالت  دادگاه خانم مهنوش ذبیحی  رای 
آقایان احمد رمضانی پور فرزند قربان ، علی صحرایی فرزند محراب علی و امیرحسین 
بیات فرزند حسین  دادخواستی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
شصت ودو میلیون ریال بابت قرارداد شماره 882300294 به انضمام خسارات دادرسی 
اباغ قانونی اخطاریه در جلسه  تادیه تقدیم نموده است خواندگان علی رغم  و تاخیر 
رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند با عنایت به 
مراتب مذکور مستندا به مواد 198 . 515 . 519 .522قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 230قانون مدنی   و403 قانون تجارت خواندگان 
را متضامنا به پرداخت شصت ودو میلیون ریال بابت اصل خواسته . خسارت تاخیر 
در پرداخت وفق قرارداد از قرار روزانه دوازده هزارویکصد وهشتادوهفت ریال از تاریخ 
تقدیم دادخواست) 93/12/23 (لغایت زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعامی 
بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید وکلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی 
. دومیلیون ودویست  وسی ودو هزار ریال بابت حق الوکاله و یک میلیون و نهصدونود 
ظرف  صادره  رای  مینماید.  محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه   بابت  ریال  هزار 
بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل اعتراض در  دادگاه تجدید نظراستان اصفهان می 
باشد/ ص رئیس شعبه  15دادگاه عمومی) حقوقی(شهرستان  اصفهان  محمد رضا 

راجی    شماره:10103/م الف
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مسعود رحیمی تیرانی   دارای شناسنامه شماره 137 به شرح دادخواست 

به کاسه 95/ 190 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختاف تیران از این 
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خود  دائمی  اقامتگاه   1394/10/15 تاریخ  در   110 بشناسنامه  مظاهری   فاطمه 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حیدر علی 
رحیمی تهرانی   ش ش 59 2- سعید رحیمی تهرانی   ش ش 76 3- مسعود 
رحیمی تیرانی ش ش 137 بعنوان فرزندان ذکور متوفی 4- مهنازرحیمی تیرانی  
ش ش 202 5- حمیده رحیمی تیرانی ش ش 110 بعنوان فرزندان اناث متوفی 
تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.   دیگری  واٍرث  متوفی  نامبردگان  از  غیر  به  و  
مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 98/م الف رئیس شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختاف شهرستان تیران
رونوشت آگهی حصروراثت

به  دادخواست  به شرح   6 دارای شناسنامه شماره  آقای غامرضا شاهپوری   
کاسه 95/ 179 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختاف تیران از این 
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خود  دائمی  اقامتگاه   1395/3/11 تاریخ  در   15 بشناسنامه  شاهپوری   حسن 
به 1- غامرضا  الفوت آن مرحوم منحصر است  زندگی گفته ورثه حین  بدرود 
شاهپوری به ش ش 6 بعنوان فرزند ذکور متوفی  2- زهرا شاه پوری    ش 
ش 38 3- مرضیه شاهپوری ش ش 5 4- مریم شاهپوری  ش ش 2447 
همسر  بعنوان   53 ادریسی ش ش  اشرف   -5 متوفی  اناث  فرزندان  بعنوان 
متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی واٍرث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 99/م الف رئیس شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختاف شهرستان تیران
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420352200106 شماره پرونده: 9409980352201119
مشخصات   1395/04/13 تنظیم:  941242تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
پدر:  نام  زاده  : گرجستانی  خانوادگی  نام  رضا  :احمد  نام   1 ردیف  له  محکوم 
غامرضا   نشانی: اصفهان – خ فروغی فرعی 34 پ 7- همراه 09133138925    
مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مرجان      نام خانوادگی : برزکرلو  نام 
پدر: شعبان     نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له / محکوم علیه نام : مهرداد نام خانوادگی : عباسی نام پدر: عبدهللا 
ابتدای خ هشت بهشت غربی ساختمان کیان  بزرگمهر  : اصفهان – خ  نشانی 
ط3 واحد 7 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم احمد رضا گرجستانی 
زاده  محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9409970352201864محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
بابت  ریال   7/200/000 مبلغ  پرداخت  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال   7/838/000
حق الوکاله وکیل و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ 
عهده  بر  مرکزی  بانک  از سوی  اعامی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  وصول که 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ 12500000 
ریال در حق صندوق دولت.    محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 
احکام  اجرای  قانون  ماده34   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف   :
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 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات  به نحوی که 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
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: 11200/ 
 م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

اصفهان 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350100178 شماره پرونده: 9309980350100369
شماره بایگانی شعبه : 930428تاریخ تنظیم: 1395/04/13 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :حسین  نام خانوادگی : نجفی   نشانی: اصفهان – خ بزرگمهر – 
نبش چهارراه هشت بهشت – داروخانه دکترنجفی.    مشخصات محکوم علیه 
ردیف 1- نام: رضا     نام خانوادگی : شایان بابوکانی  نشانی: مجهول المکان 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به  محکوم 
محکوم   9309970350102043 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090350101321
علیه محکوم است به 1- تعویض وفک پاک به شماره انتظامی 115 ص 49 – 
ایران 13 و پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/200/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له 2- پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.   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 8و3  داشت می شود)  باز  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( 
شماره: 11191/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی

بیشترین میزان حقوق برای محیط بانان پیشنهاد شده است

دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب مطرح کرد:

ترویج عفاف و حجاب، مطالبه ای مردمی 



حجاب و عفاف از دیدگاه شهدای استان اصفهان

دعوت به حجاب و حفظ آن
کیمیای وطن  

حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

در وصیت نامه هــای شــهدای اســتان اصفهــان بــه فرهنــگ 
موضــوع  ایــن  و  توجــه  بســیار  عفــاف  و  حجــاب  قرآنــی 
تحقیــق،  ایــن  در  اســت.  شــده  ذکــر  آن هــا  در  عمومــًا 
مجموعــه وصایــای شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس 
اصفهــان بررســی و اثرگذارتریــن آن هــا بــا موضــوع حجــاب 
آنچــه می خوانیــد فرازهایــی  ارائــه شــده اســت.  و عفــاف 
حجــاب  بــا  رابطــه  در  شــهدای گرانقــدر  ایــن  وصیــت   از 

و عفاف است.
 احمد رستمیان

راه ســعادت بخش  رعایــت کنیــد،  را  ای خواهــران! حجــاب 
حســین را ادامــه دهیــد و زینــب وار زندگــی کنیــد.

 محمدرضا شیخی
 خواهــران! جهــاد شــما، حجــاب شماســت. در جامعــه امــروزی 
ــاری  ــه بی بندوب ــه ب ــت؛ ن ــوای اوس ــاب و تق ــه حج  ارزش زن ب
و بی عفتــی او. در جامعــه ای کــه هــر خیابــان و کوچــه اش 
چندیــن کشــته و زخمــی بــرای اســام داده، بی حجابــی و 

نــدارد. معنایــی  بی عفتــی 
 محسن کاظمی موسوی

 خواهرانم! حجاب خود را یادتان نرود. آن راحفظ کنید.
 علیرضا وکیلی سهروفیروزانی

  خواهــران گرامــی ام! انشــاءهللا بــا رعایــت کــردن موازیــن شــرعی 
ــراه  ــهدا و هم ــادی روح ش ــث ش ــکن، باع ــاب دشمن ش  و حج

و پشتیبان والیت فقیه باشید.
 عباس سلمان زاده

 خواهرم! حجاب را رعایت کن؛ زینب وار باش.
 سعید شاوری

 توصیــه ام بــه خواهــران حــزب هللا ایــن اســت که حجاب اســامی 
را حتمــًا رعایــت کنیــد؛ چــون زینــت زن، حجــاب اوســت و 
رعایــت نکــردن حجــاب، پایمــال کــردن خــون شــهیدان اســت. از 
خواهرانــم می خواهــم کــه زینــب وار عمــل و بــا حجــاب اســامی 

ــر باشــند. ــان دیگ ــوی زن ــد و الگ ــد کنن ــه رفت وآم در جامع
 احمد بهرامی

 ای مــادر عزیــز و ای زنــان باعفــت و باحجــاب! زینب گونــه 
ــید. باش

  اسماعیل خلیلی
 ای بــرادران وخواهــران! بشــارت بــاد شــما را بــه حجــاب اســامی 
ــرای  ــا ب ــر، نه تنه ــو ای خواه ــرادر و ت ــو ای ب ــاری ت ــه بی بندوب ک

انســانیت تــو ضــرر دارد، بلکــه بــرای اجتمــاع نیــز مضــر اســت.
  محمد امیری مورنانی

ــه یــک چــادر نیســت؛ حجــاب، در تمــام حرکتاتتــان   حجــاب ب
و در تمــام جزء جــزء اعضــای خــود داشــته باشــید. دربــاره 
حجــاب ســخت تر باشــید و بــا آن هایــی کــه نمی تواننــد حجابــی 
خداپســندانه داشــته باشــند، معاشــرت نکنیــد؛ شــاید بــه خــود 

آینــد و متوجــه شــوند.

عفاف و حجاب

بازدید یکصد هزار نفر 
از جاذبه هــای گردشــگری نیاســر کاشــان 
گفــت:  کاشــان     سرپرســت شــهرداری نیاســر 

کاشان
آمنه تسلیمی 

افــزون بــر یکصــد هــزار مســافر در تعطیالت ســه 
گردشــگری و آثــار تاریخــی ایــن  روزه عیــد ســعید فطــر از جاذبه هــای 

شهر دیدن کردند.
احمــد امینی نیــک بیــان کــرد: بیــش از پنج هــزار نفر از این مســافران 
در تعطیالت سه روزه در این شهر اقامت داشتند. وی افزود: بیشتر 
گردشــگران از چشــمه اســکندریه آبشــار، آســیاب آبــی، حمــام  ایــن 
 صفــوی، بــاغ تاریخــی تاالر، کوشــک صفوی و چارتاقی نیاســر دیدن

کــرد: شــهر نیاســر بــه دلیــل برخــورداری  کردند.امینی نیــک تصریــح   
مــورد  مطلــوب  و  مناســب  طبیعــی  و  تاریخــی  آثــار  و  آب وهــوا  از 

گردشــگران داخلــی و خارجــی قــرار  می گیــرد. اســتقبال 
ج چاله قــاب دوره قاجاریــه، مناظــر و چشــم اندازهای  چارتاقــی، بــر
طبیعــی از دیگــر آثــار تاریخــی و دیدنــی شــهر سرســبز و تاریخــی نیاســر 

محســوب می شــود.
ــر  ــون نف ــش از دو میلی ــز بی ــاری نی ــال ج ــرداد س ــه خ ــا نیم ــوروز ت از ن
گردشــگری ایــن شــهر دیــدن  از جاذبه هــای طبیعــی، تاریخــی و 
ــار ملــی  کردنــد. نیاســر بــا 32 اثــر تاریخــی ثبــت شــده در فهرســت آث
در 220  شــهر  ایــن  اســت.  شــده  واقــع  کاشــان  کیلومتــری  در 15 
کیلومتــری شــهر  کیلومتــری قــم و 230  کیلومتــری تهــران، یکصــد 

اصفهــان قــرار دارد.

گردشگری

سقوط اعضای خانواده ای از تله کابین
ســرمایه گذار منطقــه نمونــه گردشــگری کامــان و زرشــک 
بیــان کــرد: حادثــه ســقوط از تله کابیــن بــرا ثــر بی توجهــی 
بــه تذکــرات اپراتــور بــوده اســت و تله کابیــن از نظــر 
ــی  ــدارد. شــاهرخ عطای ــی و ســخت افزاری مشــکلی ن فن
ــن، روزگذشــته ســاعت  ــه ســقوط از تله کابی ــت: حادث گف
 4 بعدازظهــر رخ  داده اســت کــه طــی آن  خانــواده  ای 
ــد  ــه مجموعــه مراجعــه می کنن ــرای گــردش ب 7 نفــری ب
و هنــگام برگشــت می خواهنــد از تله کابیــن اســتفاده 
کننــد. وی افــزود: 3 نفــر از اعضــای خانــواده بــر صندلــی 
اول ســوار می شــوند و اپراتــور تأکیــد می کنــد کــه حفــاظ 
ــد، حفــاظ را در  ــی آن هــا بی توجهــی می کنن ــد؛ ول را ببندن
ــر  ــا دیگ ــد ت ــت می کن ــی حرک ــد و صندل دســت می گیرن

افــراد خانــواده در صندلــی دوم قــرار بگیرنــد.
عطایــی یــادآور شــد: در ایــن میــان یکــی از افــراد خانــواده 
ــد  ــود، می خواه ــاله ب ــا 60 س ــدودا 50 ت ــی ح ــه خانم ک
ــرای  ــور ب ــرات اپرات ــم تذک ــرود؛ علی رغ ــی اول ب ــا صندل ب
ســوار نشــدن بــه ســمت صندلــی اول کــه در حــال حرکــت 
ــه ظرفیــت صندلی هــا، ایــن  ــا توجــه ب اســت، مــی دود. ب
 خانــم در محــدوده غیرمجــاز صندلــی قــرار می گیــرد 
ــری از  ــاع 3مت ــن و ارتف ــرعت تله کابی ــه س ــه ب ــا توج و ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــت تله کابی ــگام حرک ــن هن زمی
 دیگــر امــکان برگردانــدن صندلــی وجــود نداشــته اســت

ســقوط می کنــد. عطایــی تصریــح کــرد: خانــم 30 تــا 40 
ســاله دیگــری کــه بــر ایــن صندلــی نشســته بــوده بــرای 
ــم دســت او را می گیــرد کــه همیــن  ــه ایــن خان کمــک ب

امــر ســبب ســقوط وی نیــز می شــود.
ــی  ــه در صندل ــم 40 ســاله ک ــن خان ــن همســر ای همچنی
بــوده، بــرای کمــک بــه ایــن خانم هــا خــود را بــه پاییــن 

ــد. ــا کمــک کن ــه آن ه ــا ب ــدازد ت می ان
وی خاطرنشــان می کنــد: اپراتــور نیــز بــا توجــه بــه  قــرار 
ــرل خــود را از دســت  ــراری، کنت ــن در شــرایط اضط گرفت
تله کابیــن  نگهداشــتن  قبیــل  از  کارهایــی   می دهــد؛ 
بــه  کمــک  بــرای  خــودش  نمی دهــد،  انجــام  را 
ــد و درنتیجــه دچــار آســیب  ــدام می کن ــدگان اق حادثه دی

. د می شــو

آتش، ۵ هکتار از نخلستان های مینوشهر 
را از بین برد

ــتان های  ــار از نخلس ــودی 5 هکت ــهر از ناب ــهردار مینوش ش
ــر داد. ــب خب ــوزی شنبه ش ــی آتش س ــهر ط مینوش

هاشــم ســیاحی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر بیــان کــرد: 
آتش ســوزی گســترده ای در محــدوده ای تقریبــا ۱00*500 
ــا  ــد و تقریب ــعله ور ش ــه ش ــتان های منطق ــر از نخلس مت
ــه  ــور ب ــا حض ــرد؛ ام ــن ب ــل را از بی ــزار و 300 نخ ــک ه ی
موقــع نیروهــای آتش نشــانی شــهرداری مینوشــهر مانــع 

از گســترش آتــش بــه منــازل مســکونی منطقــه شــد.
ــه  ــاعت ۲۱ و30 دقیق ــوزی  س ــن آتش س ــزود: ای وی اف
شــب گذشــته در منطقــه طویشــه آبــادان جنــب پــل امــام 
حســین)ع( جزیــره مینــو اتفــاق افتــاد کــه کار خامــوش 

کــردن آن تــا ســاعت ۱۱ بــه طــول انجامیــد. 
را زغــال  شــهردار مینوشــهر علــت احتمالــی حادثــه 
 خامــوش نشــده در میــان نخلســتان ها اعــام کــرد 
ــاهده  ــا مش ــاری از زغال ه ــه، آث ــل حادث ــت: در مح و گف
ــه  ــین، ب ــای پیش ــه تجربه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک می ش
احتمــال قــوی خامــوش نشــدن زغــال و وزش بــاد باعــث 

گســترش آتــش شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر گســتردگی آتش ســوزی شــب گذشــته 
در مینوشــهر عنــوان کــرد: شــعله های آتــش تــا ۱0 متــری 
ــپ  ــاش اکی ــام ت ــرد؛ تم مناطــق مســکونی پیشــروی ک
ــه  ــش ب ــیدن آت ــت از رس ــهر ممانع ــانی مینوش آتش نش
ــیر  ــواری، بدمس ــت ناهم ــه عل ــه ب ــود ک ــق ب ــن مناط ای
بــودن و رویــش نیزارهــا مجبــور بــه بــاز کــردن مســیر بــا 
ــم  ــودر ه ــون ل ــنگین، همچ ــین های س ــتفاده از ماش اس
شــدیم. ســیاحی بــا بیــان اینکــه گروه هــای آتش نشــانی 
آبــادان و خرمشــهر هــم در خاموشــی کامــل آتــش 
ــانی از  ــین آتش نش ــت: دو ماش ــتند، گف ــارکت داش مش
آبــادان و خرمشــهر بــا تأخیــر 45 دقیقــه بــه محــل حادثــه 
رســیدند کــه پیــش از رســیدن آن هــا شــهرداری مینوشــهر 
ــن دو  ــود و ای ــه طــور کامــل خامــوش کــرده ب آتــش را ب

ــد. گــروه ســرد کــردن آتــش را برعهــده گرفتن

 تسویه حساب عجیب 
با 2 کارگر در النه سگ ها

ــس  ــه اداره پلی ــوان ب ــرد ج ــال، دو م ــن امس اول فروردی
ــران  ــه در دام گروگان گی ــدند ک ــی ش ــد و مدع ــرج رفتن ک
خشــن گرفتــار شــده اند. یکــی از آن هــا گفــت: از آبان مــاه 
ــوان  ــه  عن ــرج ب ــارد ک ــازی  در م ــک کارگاه مبل س 94در ی
ــاه از  ــر م ــا ه ــدم. کارفرم ــه  کار ش ــغول ب ــوب مش رویه ک
ــه 8  ــم ب ــه طلب ــا اینک ــی زد ت ــرباز م ــوق س ــت حق پرداخ
ــم؛  میلیــون تومــان رســید و تصمیــم گرفتــم شــکایت کن
امــا دو روز مانــده بــه پایــان ســال، کارفرمــا بــا مــن تماس 
گرفــت و خواســت بــرای تسویه حســاب بــه کارگاه بــروم.

ــم  ــه او ه ــرم ک ــکار دیگ ــراه هم ــه هم ــود ک ــفند ب ۲9اس
ــه کارگاه  ــت ب ــب داش ــان طل ــن از صاحب کارم ــد م مانن
ــان ــه جــای پرداخــت حقوقم ــا ب ــم. در آنجــا کارفرم  رفتی

ــا چــوب کتــک زد و زخمــی کــرد. پــس  هــردوی مــا را ب
از آن بــا همدســتانش مــا را بــه ســوله ای در حوالــی 
ــی  ــگ ها زندان ــه س ــاعت در الن ــد. ۲4س ــرود بردن جاج
 بودیــم. وی ادامــه داد: روز بعدبــه آنجــا آمدنــد و مــا 
ــروب در  ــا غ ــح ت ــاعت ۱0 صب ــین از س ــر ماش ــوار ب را س
ــروب در  ــه غ ــا اینک ــد ت ــران می چرخاندن ــای ته خیابان ه
منطقــه کهریــزک رهــا کردنــد. همــکارم هــم 3.5 میلیــون 
از کارفرمــا طلــب داشــت کــه هــر دو تصمیــم بــه شــکایت 
گرفتیــم. پــس از ایــن شــکایت، مأمــوران پلیــس آگاهــی 
ــن  ــا آنجــا در آخری کــرج راهــی کارگاه مدنظــر شــدند؛ ام
روز ســال 94 تعطیــل و کارکنــان آن فــراری شــده بودنــد.

ــات  ــوران، تحقیق ــی از مأم ــهری، تیم ــزارش همش ــه گ  ب
خــود را برای دســتگیری کارفرمــای فراری و همدســتانش 

آغــاز کرده انــد تــا ابعــاد پنهــان پرونــده آشــکار شــود.
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  عسل
ــه   ــه ب ک ــت  ــری اس کت ــدد ضدبا ــواص متع ــاده دارای خ ــن م  ای
کتری هــا، آن هــا را از بیــن می بــرد. ســعی  کــردن با جــای تغذیــه 

کنیــد. کنیــد از عســل طبیعــی اســتفاده 
 دارچین

بــردن  بیــن  از  بــا  کــه  اســت  ادویــه ای معجزه گــر   دارچیــن، 
کامــاًل از بیــن می بــرد. نتایــج  کتری هــا بــوی بــد دهــان را  با
طعــم  بــا  آدامــس  کــه  افــرادی  می دهــد  نشــان  بررســی ها 

نعنــا  آدامــس  کــه  افــرادی  بــه  نســبت  می جونــد   دارچیــن 
روبــه رو  دهــان  کتــری  با کاهــش  درصــد   50 بــا  می جونــد 

. هســتند
 آب لیمو

کتری هــای دهــان را از بیــن   لیمــو دهــان را تــازه می کنــد و با
می بــرد؛ عــالوه بــر  ایــن خاصیــت ســفیدکننده دارد. از آنجــا   کــه 
اســید آن می توانــد بــه مینــاِی دنــدان آســیب برســاند، بایــد در 

مصــرف آن احتیــاط شــود.

آب 2 عدد لیمو ی تازه
نصف قاشق غذاخوری پودر دارچین
یک قاشق مرباخوری جوش شیرین

نصف قاشق مرباخوری عسل
یک فنجان آب گرم برای ذوب کردن عسل

باهــم  خــوب  و  بریزیــد  شیشــه  یــک  در  را  مــواد  تمامــی 
قرقــره  را  1 قاشــق غذاخــوری آن  بــار 2-  هــر  مخلوط کنیــد. 
کنیــد. اســتفاده بیــش از یــک یــا دو بار در روز توصیه نمی شــود.

 چطور دهان شویه خانگی
کنیم؟  درست 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 198 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام صادق)ع(:

عاِلٌم أفَضُل ِمن ألِف عاِبٍد وألِف زاِهٍد.

یک عالم برتر از هزار عابد و هزار زاهد است.

  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد

صّلی اهّلل علیهم، ج1، ص8

-«حدیثروز»-وضعیتآبوهوا

آفتابی
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آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

40   ْC

16   ْC

37   ْC

41   ْC

22   ْC

2   ْC

20   ْC

26   ْC

ــواع و اقســام وســایل  ــا را ان ــون م ــروز، پیرام ــای ام در دنی
جدیــد و تکنولوژی هــای مختلــف احاطــه کــرده اســت؛ 
تکنولوژی هایــی کــه بــه بخشــی از زندگــی روزمــره مــا 
ــر  ــه نظ ــا، ب ــود آن ه ــدون وج ــی ب ــده اند و زندگ ــل ش تبدی
تکنولوژی هــا کــه  ایــن  از  یکــی  می رســد.  غیرممکــن 
ــم،  ــتفاده می کنی ــخصی از آن اس ــورت ش ــه ص ــا ب ــه م هم
ــی  ــک گوش ــط ی ــر فق ــه دیگ ــت ک ــراه اس ــی های هم گوش
 نیســت؛ بلکــه وســیله ای اســت کــه در طــول روز بارهــا 
و بارهــا از آن اســتفاده می کنیــم و بــدون آن حتــی از 
ــروز  ــه ام ــز در جامع ــودکان نی ــویم. ک ــارج نمی ش ــزل خ من
ــد  ــدا می کنن ــروکار پی ــایل س ــن وس ــا ای ــم ب ــنین ک  از س
ــن هســتیم کــه بچه هــای کم سن وســال  و حتــی شــاهد ای
صاحــب گوشــی شــخصی هســتند. اســتفاده از ایــن وســیله 
بــدون آســیب  نیســت و بایــد در ســن مناســبی آن را بــرای 
ــا  ــا محمدرض ــوع ب ــن موض ــاره ای ــرد. درب ــه ک ــودک تهی ک
بیگــی، روان شــناس بالینــی صحبــت می کنیــم و از او 

ــیم. ــیله می پرس ــن وس ــودکان از ای ــتفاده ک ــاره اس درب
طــور  بــه  و  ابتــدا  »در  می دهــد:  توضیــح  این گونــه  او 
کلــی بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه شــروع اســتفاده از 
ــا آشــنایی فرهنــگ  هــر تکنولــوژی جدیــدی بایــد همــراه ب
ــا  ــه م ــه در جامع ــوع البت ــن موض ــد. ای ــتفاده از آن باش اس
خیلــی مــورد بحــث قــرار می گیــرد؛ اینکــه آیــا فرهنگ ســازی 
درســتی دربــاره اســتفاده از ایــن وســایل در جامعه مــا انجام 

شــده اســت یــا خیــر؟ 
بایــد گفــت کــه مســلما اختــراع و تولیــد هــر وســیله جدیدی 
بــه دنبــال یــک احســاس نیــاز بــوده اســت و جامعــه ای کــه 
ــن شــکل، فرهنــگ  ــه بهتری ــاز را حــس کــرده ب ــدا نی در ابت
اســتفاده از آن وســیله را می دانــد؛ امــا گاهــی وقتــی 
تکنولــوژی بــه جــای دیگــر انتقــال پیــدا می کنــد، فرهنــگ 
اســتفاده از آن بــه همراهــش منتقــل نمی شــود و ایــن 

ــود.« ــاهده می ش ــیار مش ــا بس ــور م ــل در کش معض

ایــن روان شــناس دربــاره قــرار دادن ایــن وســایل در 
دســترس کــودکان می گویــد: »بــه هــر حــال تکنولوژی هــای 
جدیــد بــا زندگــی مــا عجیــن شــده اند و اســتفاده از 
ــی  ــراه یک ــی هم ــه گوش ــت. البت ــر اس ــا اجتناب ناپذی آن ه
نمی توانیــد گوشــی  شــما  آن هاســت.  همه گیرتریــن  از 
ــد و خواهی نخواهــی  ــان کنی ــان پنه خــود را از چشــم کودکت
 آن هــا بــه ســرعت بــا ایــن وســیله آشــنا می شــوند 
ــر  ــس بهت ــد. پ ــان می دهن ــه نش ــتفاده از آن عاق ــه اس و ب
ــان  ــودکان و نوجوان ــع ک ــری و من ــای جلوگی ــه ج ــت ب اس
 فرهنــگ اســتفاده درســت از آن را بــه آن هــا آمــوزش 

دهید.«
  سن خرید موبایل برای کودک

زمانــی  دیجیتــال  ابزارهــای  بــا  کــودک  آشــنایی   
 اســت کــه نیــاز واقعــی اســتفاده از آن ایجــاد شــده

 باشد. 
ــرای  ــد ب ــود بای ــن وج ــا ای ــه ب ــد ک ــد می کن ــی تأکی بیگ
ــنی  ــت س ــیله، محدودی ــن وس ــه ای ــودکان ب ــی ک دسترس
قائــل شــد. او دربــاره ســن مناســب بــرای شــروع آشــنایی 
ــروع  ــد: »ش ــح می ده ــازی توضی ــای مج ــا دنی ــودکان ب ک
ــای مجــازی  ــال و دنی ــا ابزارهــای دیجیت آشــنایی کــودک ب
زمانــی اســت کــه نیــاز واقعــی اســتفاده از آن ایجــاد 
زندگــی  ابتدایــی  ســال های  در  مســلما  باشــد.  شــده 
 کــودک کــه زمــان اولیــن تجربه هــا در دنیــای واقعــی 
ــی و جســمی اســت ــف ذهن  و آموختــن مهارت هــای مختل

رایانــه ای  بازی هــای  شــامل  مجــازی  دنیــای   تجربــه 
ــد  ــا نمی توان ــراه، نه تنه و رســانه های موجــود در گوشــی هم
ــن  ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــیب زننده اس ــه آس ــد، بلک ــد باش مفی
مطالــب زیــادی نیــز درخصــوص خطــر امــواج گوشــی های 
همــراه بــرای مغــز نــوزادان و کــودکان وجــود دارد. پــس تــا 
جایــی کــه امــکان دارد و نیــازی احســاس نمــی شــود، بهتــر 

اســت ایــن وســیله در دســترس کــودکان نباشــد.«

ــه  ــان داد ک ــال ۲0۱0 نش ــده در س ــات انجام ش تحقیق
انســان های اولیــه غارنشــین در اروپــا از گوشــت 
ــی روزمــره ــم غذای ــوان بخشــی از رژی ــه عن  انســان ب

فســیل  روی  بــر  مطالعــه ای  می کردنــد.  تغذیــه 
کــه  می دهــد  نشــان  اســپانیا  در  اســتخوان ها 
ــره در  ــی روزم ــی از زندگ ــی طبیع ــواری، بخش آدم خ
حــدود 800 هــزار ســال قبــل میــان انســان های 

اولیــه در اروپــا بــوده اســت.
  خــورده شــدن اســتخوان انســان ها حــدود 

ــت ــه یاف ــال ادام ــزار س ــا ه صده
نــام  بــه  غــاری  از  به دســت آمده  اســتخوان های   
ــا، نشــانه هایی از بریدگــی و ســایر عایــم  ــران ُدلین ِگ
ــه می دهــد کــه بــا ابزارهــای ســنگی اولیــه  را ارائ
ــش  ــتخوان های گاومی ــان اس ــده اند. در می ــاد ش ایج
کوهــی، گوســفند  آهــوی  آمریکایــی،  کوهــان دار 
وحشــی و ســایر حیوانــات، دانشــمندان بقایــای 
بالــغ  فــرد  و  ۱۱ کــودک  دســت کم   ساخی شــده 
را پیــدا کردنــد. اســتخوان ها همچنیــن نشــانه هایی از 
خردشــدن بــرای دســتیابی بــه مغــز مغّذی درونشــان 
ــه نمایــش می گذاشــتند و شــواهدی وجــود دارد  را ب

ــز ممکــن اســت  ــان نی ــز قربانی ــه مغ ــر اینک ــی ب مبن
خــورده شــده باشــد.

بــه گفتــه خــوزه ماریــا برمــودز دی کاســترو، محققــی 
کــه در ایــن مطالعــه همــکاری داشــت، عایــم ضربــه 
بــر روی اســتخوان در قســمت قاعــده جمجمه نشــان 
ــود.  مــی داد کــه ســر افــراد از بدنشــان جــدا شــده ب
برمــودز دی کاســترو از مرکــز تحقیقــات دربــاره تکامل 
ــک  ــه نشــنال جئوگرافی ــوس اســپانیا ب بشــر در بورگ
گفــت: »احتمــاال آن هــا پــس از آن جمجمــه را بــرای 
خــارج کــردن مغــز می شــکافتند؛ مغــز منبــع خوبــی 

از مــواد غذایــی بــه شــمار مــی رود.«
فســیل اســتخوان ها در اســپانیا نشــان می دهــد کــه 

آدم خــواری بخشــی طبیعــی از زندگــی روزمــره بــود.
اولیــه  انســان های  کــه  معتقدنــد  دانشــمندان   
هم نوعانشــان را بــرای تامیــن نیازهــای تغذیــه ای 
خــود و نیــز بــه منظــور از بیــن بــردن قبایــل دشــمن 
خورده شــدن  می خوردنــد.  همسایگی شــان،  در 
اســتخوان انســان ها حــدود صدهــا هــزار ســال 
ادامــه یافــت و ایــن نشــانگر آن اســت کــه ایــن عمــل 
ــدود  ــود، مح ــاب ب ــذا کمی ــه غ ــه آن دوران ک ــا ب تنه

اســت. نمی شــده 

انسان های اولیه از مغز کودکان تغذیه می کردند!از چه زمانی باید برای کودک گوشی همراه خرید؟

جدول سودوکو - شماره 23پاسخ جدول شماره 25 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

ــی ۹x۹ اســت کــه کل جــدول  نــوع متــداول ســودوکو، جدول
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول، چنــد عــدد بــه طــور پیش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:
- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 

قــرار گیــرد.
- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 

ــرد. تکــرار قــرار گی
- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 

بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

پلیس آمریکا، تظاهرات ضدتبعیض را رسکوب کرد

وهای پلیس را در نیویورک  ز ن�ی ضان به اقدامات تبعیض آم�ی پلیس آمریکا تظاهرات مع�ت

سانفرانسیسکو، دنور، فلوریدا، پیتسبورگ و فیالدلفیا با خشونت رسکوب کرد. 


