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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کرمان: کل دادگستری  رئیس 

صیانت از آبروی افراد باید 
مورد توجه قضات باشد

هشدارهای تکان دهنده 
درباره آب

کرد: استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان 

 نقش مهم اشتغال جوانان
کاهش سن ازدواج  در 

راه اندازی سیستم جدید 
 شارژ آلومینیوم
 در فوالد مبارکه

شهردار اصفهان:

گردشگری  شهرداری در بحث 
به فکر تصدی گری نیست
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رستگاری
 به سبک پرتغالی

اقتصادی ترین بسته های اینترنت موبایل زیر ذره بین کیمیای وطن

وبگردی اقتصادی 
با موبایل

حضور فکری و فیزیکی

له
قا

رم
س نظــام اســامی در چهارمیــن دهــه عمــر پرفــراز 

و نشــیب خــود قــرار و هنــوز در دورانــی اســت 
اندیشــه های  و  افــکار  و  نیروهــا  بــه  کــه 

انقابــی و جوانــان توانمنــد نیــاز دارد. ایــن موضــوع  
ــا  در دیدارهــای اخیــر گروه هــا و اقشــار مختلــف ب
رهبــری عزیــز بــه وضــوح دیــده می شــود. ایشــان 
در برنامه هــای دیــدار قبــل از مــاه مبــارک رمضــان 
و در همیــن ســال، چندبــار بــه بحــث انقابــی 
ــد  ــر آن تأکی ــاره و ب ــدن اش ــی مان ــودن و انقاب ب
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــدار م ــان در دی ــد. ایش فرمودن
در جمــع دانشــجویان جــوان انقابــی توصیه هایــی 
ــان  ــان از جوان ــت انتظاراتش ــه در حقیق ــتند ک داش
ــد  ــک می توان ــر ی ــا ه ــن توصیه ه ــت؛ ای دانشجوس
ــری  ــاب و انقابیگ ــاخص های انق ــاخصی از ش ش
باشــد. ایــن وظایــف متعلــق بــه کســانی اســت کــه 
ــه و عرصــه انقــاب، احســاس مســئولیت  در صحن
دارنــد؛ هــم از نظــر فکــری، همــراه و همــگام 
انقــاب هســتند و هــم در زمــان نیــاز، حضــور 
 فیزیکــی دارنــد و در واقــع بــه عنــوان مدافــع نظــام 

اسامی ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ترورهای منافقان با حمایت 
عربستان صورت گرفته است

کسی حق گرفتن شهریه بیشتر نداردبه جای شمال به این شهرها سفر کنید
7

کیمیای وطن: کل بهزیستی استان اصفهانگزارش اختصاصی  معاون اجتماعی اداره  
کیمیای وطن: گفت وگو با   در 

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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دســتگاه مناقصــه گــزار : شــركت آب و فاضــاب روســتايى اســتان اصفهــان  
)ارقــام بــرآورد و تضميــن بــه لاير(

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

*- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: اداره حقوقــی و قراردادهــای شــرکت 
آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان واقــع در میــدان جهــاد

ــار  ــرکت آبف ــه ش ــت: دبیرخان ــنهاد قیم ــاکات پیش ــل پ ــل تحوی * - مح
اصفهــان تلفــن 32363066 دورنــگار 32369023 

* - تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 23 /95/04 لغایت 95/04/28

* -  آخریــن مهلــت تکمیــل و تحویــل پیشــنهادات: ســاعت  14:00 مــورخ  
95/05/ 10

* - تاریــخ جلســه مناقصــه: دوشــنبه مــورخ  11 /95/05 ســاعت 9 صبــح 
در محــل ســالن جلســات شــرکت

 www.Abfar-isfahan.ir ضمنًا آگهی در سایت شرکت به نشانی     

و پایگاه اطاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج گردیده 

است. 

 محلمبلغ تضمينبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهرديف
 تامین
اعتبار

تهیه مصالح و اجرای تاسیسات آبرسانی 1
روستای اردیب از توابع شهرستان 

خور و بیابانک     

  حداقل رتبه 5
 حقوقی در رشته

   آب و یا ابنیه

عمرانی3.44۶.344.442172.500.000

آگهی مناقصه عمومی شماره 886- 95»یك مرحله اى«
شرکت  آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول(چاپ  دوم

25-19 تیرماه؛ هفته تامین اجتماعی گرامی باد

عباس مرادى -  شهردار فوالدشهر

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان

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

ــاغان  ــان، ش ــی باف ــازمان )قال ــرم س ــدگان محت ــه ش بیم
ــا  ــاختمانی( لطف ــران س ــه دار و کارگ ــتی شناس ــع دس صنای
ــی  ــارت فن ــه مه ــت گواهینام ــام مهل ــل از اتم ــاه قب شــش م
 خــود جهــت تمدیــد آن بــه ســازمان آمــوزش فنــی و 

حرفه ای مراجعه نمایند.

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

 مبلغ پایه هر ماه 
)ریال( 

 مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

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

95/4/13 

اجاره زمین های تنیس واقع در پارک پرنیان فوالدشهر 1
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حضور فکری و فیزیکی        
ادامه از صفحه یک: 

اول  توصیــه  می کننــد.  و  کــرده  ســپر   ســینه 
ــز  ــوان مغ ــه عن ــه دانشــجویان ب ــری ب ــم رهب و مه
ــرارت  ــزه و پرح ــای باانگی ــاب و نیروه ــر انق متفک
ــور  ــع الزم حض ــجویان در مواق ــه دانش ــود ک ــن ب ای
فکــری در مســائل اصلــی کشــور و حضــور فیزیکــی 

داشــته باشــند. 
تشــکل های  مواضــع  اعــام  ایشــان 
ــتند  ــم دانس ــی را مه ــائل اصل ــجویی در مس  دانش
و افزودنــد: »اگــر ایــن مواضــع قــوی و اصیــل بــه 
ــاب  ــتان انق ــود، دوس ــام ش ــنی اع ــی و روش خوب
از  کشــور  دشــمنان  و  می شــوند  مســتحکم تر 
بــه  نبایــد  جملــه آمریکایی هــا می فهمنــد کــه 
گزارش هــای تحریف شــده و غیرواقعــی دربــاره 

ــد.« ــوش کنن ــی دل، خ ــان ایران جوان
نتیجــه حضــور فکــری دانشــجویان، اعــام مواضــع 
 اصولــی در بــاره مســائلی اســت کــه در داخــل 
ــذرد  ــا نظــام می گ ــاط ب و خــارج از کشــور و در ارتب
نیازمنــد  شــرایط،  اقتضــای  بــه  کــدام  هــر  و 
ــا بصیــرت اســت. اگــر  تحلیــل درســت و همــراه ب
ایــن مواضــع بــا قاطعیــت و اصالــت و شــفاف 
باشــد دوســتان و طرفــداران انقــاب در عالــم 
را مســتحکم و پایــدار می کنــد و دشــمنان را از 
 احســاس نفــوذ در قشــر دانشــجو و جــوان مأیــوس 

خواهد کرد. 
ــه ای  ــت هللا خامن ــرت آی ــخص حض ــور مش ــه ط ب
»اقتصــاد  آمریــکا«،  بــا  »ارتبــاط  »برجــام«، 
ــه مســائل  ــده کشــور« را از جمل مقاومتــی« و »آین
دانشــجویی  تشــکل های  خواندنــد کــه  مهمــی 
در جایــگاه افســران جنــگ نــرم، بایــد مواضــع 
ــاره آن هــا  انقابــی، مســتدل و محکــم خــود را درب
ــد در  ــجو می توان ــی دانش ــن یعن ــد و ای ــان کنن بی
ــد از  ــد و بای ــر باش ــب رأی و نظ ــور صاح ــه ام هم
ــا همــه مســائل واکنــش نشــان  ــاط ب خــود در ارتب
دهــد؛ حتــی مســائل بزرگــی کــه جنبــه بین المللــی 
آن  و  اســت  حســاس  آن  دربــاره  دنیــا  و   دارد 
را دنبــال می کنــد و تنظیــم روابــط بــا دنیــای خــارج 
و نیــز موضوعــات مهمــی چــون اقتصــاد مقاومتــی. 
ــوار  ــری بزرگ ــه رهب ــار نیســت ک ــن اولین ب ــه ای البت
ــد؛  ــان دانشــجو را مــورد خطــاب قــرار می دهن جوان
بلکــه ایشــان تقریبــا در فرصت هــای مختلــف 
دربــاره اهمیــت نقــش دانشــجویان در انقــاب 
ســخنانی ایــراد فرموده انــد؛ چنانچــه گفته انــد:  
دانشــجویی  جنبــش  از  مــن  برداشــت   »ایــن 
و نــگاه مــن بــه جنبــش دانشــجویی اســت: 
ــرافیگری ــد اش ــاد، ض ــد فس ــتکباری، ض ــد اس  ض

ــد  ــه، ض ــه و زورگویان ــت تجمل گرایان ــد حاکمی ض
خصوصیــات  این هــا  انحرافــی؛  گرایش هــای 

1387/۰۹/24 اســت.«  دانشــجویی  جنبــش 
ایــن ســخن خــط را مشــخص می کنــد؛ دانشــجوی 
انقــاب اســامی بایــد استکبارســتیز باشــد و ایــن 
ــا  ــارزه ب ــل مب ــد و اه ــام کن ــفاف اع ــع را ش موض
فســاد بــه هــر شــکل باشــد؛ فســاد اخاقــی باشــد 

یــا مالــی و اقتصــادی یــا...  . 
همچنیــن ضدیــت و مقابلــه بــا اشــرافیگری از 
 شــاخص های مهــم دانشــجوی انقابــی اســت 
ــه اجــازه بدهــد  ــه حاکمیــت تجمل گرایان ــد ب  و نبای
و زیــر بــار زور بــرود؛ بایــد همیشــه بــا گرایش هــای 
 انحرافــی درگیــر باشــد و آن هــا را افشــا کنــد 

و آشکارا به مبارزه با آن به پا خیزد.
 این هــا همــه در راســتای حضــور فکــری و عملــی 

و فیزیکــی دانشــجو در عرصــه انقــاب اســت.
ــر  ــش از ه ــاز بی ــن نی ــه ای ــت ک ــروز روزی اس ام
زمــان دیگــری وجــود دارد کــه دانشــجویان پرجنــب 
ــوند  ــل ش ــزه وارد عم ــواد و باانگی ــوش و باس  و ج
 و بــه صراحــت و شــفافیت دیدگاه هــای خــود 

را اعام کنند.
امــام خامنــه ای در جــای دیگــری فرموده انــد: 
»جنبــش دانشــجویی در کشــور مــا در تاریــِخ 
همیشــه  خــود،  شناخته شــده   و  ثبت شــده 
ضــد اســتکبار، ضــد ســلطه، ضــد اســتبداد، ضــد 
ــت.«  ــوده اس ــواه ب ــدت عدالت خ ــه ش ــاق و ب اختن

1387/۰۹/24
و باالتــر از ایــن فرموده انــد: »بنــده دلــم می خواهــد 
ــر  ــا، شــما دانشــجویان، چــه دخت ــان م ــن جوان ای
ــدارس، روی   ــوزان م ــی دانش آم ــر و حّت ــه پس چ
ــد  ــر کنی ــا فک ــی دنی ــای سیاس ــن پدیده ه  ریزتری

و تحلیل بدهید.« 1372/۰8/12
البتــه دربــاره الزمــه اجــرای آن، یعنــی حضــور 
رهبــری  معظــم  مقــام  فیزیکــی  و  فکــری 
ــح  ــق و صحی ــات دقی ــد: »اطاع ــه آورده ان  این گون
ــات  ــودن« از الزام ــگام ب ــه هن ــودن و ب ــتدل ب مس
اســت  دانشــجویی  تشــکلهای   موضع گیــری 
ــی در  ــه خوب ــد ب ــن مواضــع بای ــد: ای ــز افزودن و نی
نشــریات دانشــجویی انعــکاس یابــد؛ ضمــن اینکــه 
ــا روش هــای دیگــر از جملــه ســخنرانی  ــوان ب می ت
ــاز  ــای نم ــش از خطبه ه ــکل ها پی ــدگان تش نماین
جمعــه شــهرهای بــزرگ، ایــن مواضــع را بــه گــوش 

جامعــه نیــز رســاند.
ایــن حضــور در نمازهــای جمعــه چیــزی اســت کــه 
ــد پیــش  ــوان یــک راهــکار جدی ــه عن ــه ب معظــم ل
پــای دانشــجویان قــرار دادنــد کــه کاری بــس 

ــود. ــد ب ــمند خواه ــزرگ و ارزش ب

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

نشانه های شیعه                                                   
الســام  علیهــم  امامــان  واقعــی  شــیعیان  صفــات  در 
آمــده  معتبــر  کتــب  در  زیــادی  احادیــث  و  روایــات 
اســت. یکــی از ایــن  روایــات، فرمایشــی اســت کــه از 
ــه  ــه توج ــده ک ــل ش ــام نق ــه الس ــر علی ــد باق ــام محم ام
بــه آن و تــاش بــرای زینت بخشــی کــردار و رفتارمــان 
 بــا ایــن صفــات می توانــد مــا را شــیعه واقعــی کنــد 
ــت  ــام زین ــم الس ــه علیه ــر ائم ــه ب ــیعیانی ک ــف ش و در ص

ــد.  ــرار ده ــند، ق باش
ــام میســر در  ــه ن یکــی از اصحــاب امــام محمــد باقــر)ع( ب
ــُر َأالَ  ــا ُمَیسِّ ــد: َی ــه او فرمودن ــود. امــام)ع( ب خدمــت امــام ب
اْخِبــُرَك ِبِشــیَعِتَنا؟ ای میســر! می خواهــی شــیعیانمان را بــه 

تــو معرفــی کنــم؟  
ــوم  ــت ش ــرد: فدای ــرض ك ــداَك؛ ع ــُت ِف ــى  ُجِعْل ــُت: َبل ُقْل

بفرماییــد.
 َقــاَل: ِإنَُّهــْم ُحُصــوٌن َحِصیَنــٌة؛ حضــرت فرمــود: آن هــا دژهــاى 
 محكم انــد؛ یعنــی شــیعیان واقعــی در مقابــل دشــمنان

ماننــد دژ و حصــار بلنــد و محکمــی هســتند و در برابــر 
نفوذناپذیرنــد.  آنــان  تبلیغــات 

ــد در  ــیعیان بای ــر ش ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی آری، ام
برابــر تبلیغــات دشــمن نفوذناپذیــر باشــند؛ زیــرا وضــع 
 فرهنگــى دنیــا بــه شــكل خطرناكــى نســل جــوان مــا 

را تهدید مى كند. 
تقویــت كنیــم  را  جوانانمــان  اینكــه  بــراى  راهــى  آیــا 
بایــد  کــه  دارد  وجــود  راه  دو  اکنــون  كرده ایــم؟  پیــدا 
ایمــان  بایــد  اول  شــود:  انجــام  نفوذناپذیــری  بــرای 
جوانــان تقویــت شــود و جوانــان بــه معنویــت رهنمــون 
رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  نکتــه ای  همــان  گردنــد. 
ترویــج  در  دشــمنان  تــاش  علی رغــم  فرمودنــد. 
بــه روزه روی آوردنــد  آنــان  بیــن جوانــان،   روزه خــواری 
ــود  ــان خ ــود را و ایم ــدس، خ ــدر و روز ق ــب های ق  و در ش
را بــه نمایــش گذاشــتند؛ ایــن یعنــی اینکــه جوانــان در 
ــن  ــد ای ــا بای ــد ام ــگاه مناســبی دارن ــان جای ــداری و ایم دین
موضــع مهــم روزبــه روز تقویــت شــود. از طرفــی بایــد 
میكروب هــا را نابــود كنیــم و جامعــه در برابــر تهاجمــات 
ــموم  ــات مس ــای تبلیغ ــینه و راه ه ــمن واکس ــی دش فرهنگ
دشــمن ســد شــود. ایــن صفــت اول شــیعیان اســت، 

نفوذناپذیــری.
امام پنجم شیعیان در ادامه می فرمایند:

ــِذرِ َوالَ  ــِع الَب ــوا بالَمِذی ــٌة َلْیُس ــاٌَم َوِزْیَن ــٌة َو َأْح ــُدوٌر أِمْیَن و ُص
 ِبالُجَفــاِت الُمَراِعْیــَن ُرْهَبــاٌن ِباْلَلیــِل اُســٌد ِباْلَنهــاِر«. )بحاراالنوار

ج 65، ص 18۰( و ســینه هاى امانــت دار و صاحبــان عقل هــاى 
ــرار ــد و اس ــایعه پراكنى نمى كنن ــتند؛ ش ــن هس ــن و متی  وزی

خشــن  و  خشــک  آدم هــاى  و  نمى كننــد  فــاش   را 
 و ریــاكار هــم نیســتند؛ راهبــان شــب و شــب زنده داران 

و شیران روزند. 
ــیعیان  ــرای ش ــام ب ــه الس ــام علی ــه ام ــی ک ــن صفت دومی
حفــظ  در  هــم  آن  اســت؛  امانــت داری  برمی شــمارند 
ــاى  ــى از ِگله ه ــام یك ــم الس ــه علیه ــان ائّم ــرار. در زم اس
ــان  ــرار امام ــیعیان اس ــى از ش ــه بعض ــود ك ــن ب ــان ای ایش
كــه  بــود  ایــن  اســرار  از  مــراد  مى كردنــد.  فــاش  را 
ماننــد  داشــته اند  الســام  علیهــم  ائّمــه  مقاماتــى كــه 
قیامــت روز  در  شــفاعت  امــام،  غیــب  علــم   مقــام 

آلــه،  و  علیــه  صلــى هللا  ه  رســول اللَّ علــوم  امانــت دارى 
 ... و  معجــزات  و  شــیعیان  اعمــال  ناظــر  و   شــاهد 
از مســائلى بــود كــه مــردم عــادى و مخالفــان قــادر بــه درک 
آن نبودنــد؛ ولــى بعضــى از شــیعیان ســاده لوح و خــام، هــر 
جــا كــه مى نشســتند همه چیــز را مى گفتنــد و ایــن كار ایجــاد 
اختــاف، عــداوت و دشــمنى مى كــرد. بــه همیــن جهــت امام 
علیــه الســام فرمودنــد شــیعیان مــا، ســینه هاى امانتدارنــد، 
 افشــاكننده بى جهــت نیســتند، ایجــاد اختــاف در میــان ایــن 
ــرار  ــزو اس ــم ج ــات ه ــی کرام ــاید بعض ــد. ش و آن نمى كنن

ــد.  ــرار باش ــظ اس ــد حاف ــیعه بای ــذا ش ــد و... . ل باش
صاحبــان  شــیعیان  اســت کــه  ایــن  صفــت  ســومین 
ــن و اهــل تفکــر و اندیشــه هســتند  ــن و متی عقل هــاى وزی
و اعمــال و کــردار و گفتارشــان از روی عقــل اســت و بــا تدبیــر 
و تعقــل عمــل می کننــد کــه  نتیجــه  ایــن امــر جــذب 
حداکثــری مــردم اســت؛ ایــن افــراد دردســری بــرای جامعــه 
تشــیع ایجــاد نمی کننــد و از طرفــی اقدامشــان بــرای جامعــه 

ــود. ــد ب ــودمند خواه س
عــدم شــایعه پراكنى از صفــات اهــل تشــیع اســت؛  چنانکــه 
امیرالمؤمنیــن علیــه الســام می فرمایــد: »ال تقــل مــاال تعلــم 
بــل ال تقــل کل مــا تعلــم.« نه تنهــا چیــزی کــه علــم نــداری 

بازگــو مکــن، بلکــه همــه آنچــه را کــه می دانــی نیــز مگــو. 
خواجه عبدهللا انصاری می گوید: 

جز راست نباید گفت     هر راست نشاید گفت
 و در قرآن نیز آمده است:

ــر و  ــمع و البص ــم ان الس ــه عل ــک ب ــس ل ــا لی ــف م »ال تق
الفــؤاد کل اولئــک کان عنــه مســئوال«. بــه چیــزی کــه علــم و 
اطمینــان نــداری، اعتمــاد مکــن و آن را بــر زبــان میــاور؛ زیــرا 
گــوش و چشــم و دل و اندیشــه آدمــی مســئول خواهــد بــود.
ــت  ــیعه اس ــارم ش ــت چه ــایعه پراکنی صف ــدم ش ــس ع  پ
ــد  ــک می توان ــایعه ای کوچ ــه ش ــرا ک ــود؛ چ ــب ب ــد مراق وبای
 معضلــی اجتماعــی را در پــی داشــته باشــد و جامعــه 

را دچار سردرگمی و چه بسا انحراف کند.
ــوع  ــن موض ــت ای ــت. در اهمی ــت  اس ــم  محّب ــت پنج صف
روایتــی از امــام صــادق)ع( نقــل می شــود: هــل الدیــن 
االالحــب؟ آیــا دیــن جــز محبــت اســت؟ و  امــام باقرعلیــه 
الســام فرمــود: »الدیــن هوالحــب والحــب هوالدیــن.«  

ــن.  ــان دی ــت هم ــت و محب ــت اس ــان محب ــن هم دی
شــیعیان خشــن نیســتند، بلكــه پرمحّبــت و داراى لطافتنــد. 
ــه  شــیعه روح على بــن ابى طالــب علیــه الســام و ســایر ائّم
هــدى علیهــم الســام را دارد كــه حّتــى بــه دشمنانشــان هــم 

محّبــت مى كردنــد. 
ــجاعت. ــم ش ــت و هفت ــب زنده داری اس ــم ش ــت شش صف

ــم  ــا ه ــف را ب ــت مختل ــتند و دو حال ــاكار نیس ــیعیان ری ش
 جمــع كرده انــد. اگــر كســى عبادت هــاى شــبانه آن هــا 
را ببینــد مى گویــد زاهــدان روزگارانــد و در امــور زندگــى 
ــا روزهنــگام مشــاهده مى كنــد كــه مثــل شــیر  ضعیفنــد؛ اّم
در صحنــه اجتمــاع حاضــر مى شــوند.آری شــیعه شــب را بــه 
عبــادت و راز و نیــاز بــه درگاه پــروردگار عالــم ســپری می کنــد 
و روز را در جبهه هــای فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و در 
 صــورت نیــاز نظامــی و در راســتای حفــظ حریم اســام مبارزه 

و مجاهدت می کند.

یادداشت سردبیر

تجربــه  نظــام گفــت:  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
ــتیم ــس داش ــات ۹4 در مجل ــران در انتخاب ــه در ته ــی ک  وحدت

ــات  ــه در انتخاب ــه از آن تجرب ــود ک ــی ب ــه خوب ــا تجرب ــرای م ب
خواهیــم کــرد. اســتفاده   ۹6 ریاســت جمهوری 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، غامعلــی حدادعــادل، رئیــس 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ظهــر دیــروز 21 تیــر در حاشــیه 
ــاره  ــگاران درب ــع خبرن ــاد در جم ــام گوهرش ــی قی ــش مل همای
ــس از  ــه ای پ ــر واقع ــت: ه ــاد گف ــی گوهرش ــام مل ــش قی همای

ــرد . ــرار می گی ــی ق ــر فراموش ــال در خط ــد س چن
وی افــزود: واقعــه گوهرشــاد کــه ســعی و تــاش بســیاری بــرای 
خامــوش مانــدن آن شــده بــود، در خطــر بیشــتری قــرار داشــت؛ 
ــن موضــوع  ــر ای ــار دیگ ــه ب ــد از تمامــی کســانی ک ــن رو بای  از ای

را مطرح و به روشنگری آن می پردازند، تقدیر کرد.
کــرد:  اظهــار  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
بازیابــی ایــن واقعــه، امــری ســتودنی اســت و خوشــحال 
هســتیم کــه ایــن موضــوع در شــهر مشــهد جــدی گرفتــه 
بــرای  اســت؛ چــرا  کــه مشــهد ســزوارترین شــهر  شــده 
گرامیداشــت امــر حجــاب اســت و امیــد داریــم تــا ایــن 
باشــد  داشــته  ادامــه  نیــز  آینــده  ســال های  در   عمــل 

و فقط به یک برنامه و همایش ختم نشود.
 رئیــس فراکســیون اصول گرایــان مجلــس نهــم دربــاره اقدامــات 
ــده  ــال آین ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــان ب اصول گرای
 اظهــار کــرد: مســئله انتخابــات ریاســت جمهــوری، آزمونــی مهــم 

و یک ایستگاه حساس سیاسی است.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــین م ــده پیش نماین
ایــن  در  می کننــد  تــاش  اصول گرایــان  خاطرنشــان کــرد: 
انتخابــات بــه وظیفه شــان در قبــال انقــاب عمــل کننــد؛ امــا هنــوز 

ــره واحــد در  ــی چه ــرای معرف ــدی مشــخص ب ــک جمع بن ــه ی ب
انتخابــات نرســیده  ایم؛ ولــی بررســی ها ادامــه دارد و بایــد منتظــر 

نتیجــه باشــیم.
ــات  ــان در انتخاب ــه اصول گرای ــی ک ــه وحدت ــه داد: تجرب وی ادام
ســال ۹4 داشــتند، اگرچــه بــه پیــروزی منتهــی نشــد، ولــی خــود 
رســیدن بــه وحــدت بــرای مــا یــک تجربــه بــود. امیدواریــم ایــن 
تجربــه در انتخابــات ســال آینــده بــه اصول گرایــان کمــک کنــد.

ــاره فیش هــای حقوقــی نجومــی نیــز خاطرنشــان کــرد:  وی درب
بهتریــن راه بــرای حــل ایــن مســئله شــفاف بودن و برخــورد 
ــا  ــن حقوق ه ــه ای ــانی ک ــا کس ــط ب ــه فق ــه ن ــت؛ البت ــدی اس  ج

را می گیرند بلکه باید ریشه های این پدیده مشخص شود.
نماینــده پیشــین مــردم در مجلــس شــورای اســامی تأکیــد کــرد: 
ــود  ــکلی وج ــه مش ــه چ ــد ک ــؤال کن ــودش س ــد از خ ــت بای دول
داشــته کــه چنیــن پدیــده زشــتی بــه وجــود آمــده اســت؛ ایــن 
ــا جناحــی کــردن و فرافکنــی   را بایــد ســه قــوه بررســی کنــد و ب

و اقدامات توجیهی این مسئله حل نمی شود.
ــت  ــار داشــت: در بحــث حقوق هــای نجومــی مل حداد عــادل اظه
ــی  ــوده بعض ــت وپازدن های بیه ــا دس ــه ب ــت ک ــر از آن اس آگاه ت

مشــکات حــل شــود. رســا

حداد عادل در جمع خبرنگاران:

 اصول گرایان در انتخابات ۹۶ با وحدت جلو می آیند

رئیــس  جمهــوری اســامی ایــران در دیــدار بــا »ســید عمــار 
ــراق، پیروزی هــای  ــس اعــای اســامی ع ــم«، رئیــس مجل حکی
اخیــر دولــت و ملــت عــراق را بــر تروریســت ها، دســتاوردی بســیار 
ــت  ــاد و تقوی ــظ اتح ــرورت حف ــر ض ــت و ب ــت دانس ــز اهمی حائ
انســجام داخلــی همــه گروه هــای سیاســی، مذاهــب و قومیت هــا 

در ایــن کشــور تأکیــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی 
روز دوشــنبه در ایــن دیــدار بــا تجلیــل از نقــش مرجعیــت دینــی در 

هدایــت مــردم و تقویــت یکپارچگــی میــان گروه هــای مختلــف در 
جهــت تأمیــن منافــع ملــی عــراق عنــوان کــرد: جمهــوری اســامی 
ایــران نیــز، همــواره در مســیر دفــاع از حــرم اهــل بیــت)ع( 
ــد ــراق خواه ــت ع ــردم و دول ــار م ــم در کن ــا تروریس ــارزه ب  و مب

بود.
لــزوم گســترش  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  جمهــور  رئیــس 

 همه جانبــه روابــط ایــران و عــراق خاطرنشــان کــرد: توســعه
تقویــت و اســتحکام مناســبات تهــران – بغــداد بــه نفــع مــردم دو 

ــه اســت. کشــور و ملت هــای منطق
 رئیــس مجلــس اعــای اســامی عــراق نیــز در ایــن دیــدار 
تحلیلــی را از اوضــاع سیاســی، اقتصــادی، امنیتــی و نیــز آخریــن 
تحــوالت عــراق و رونــد پیشــرفت در مبــارزه بــا تروریســم و داعــش 

در ایــن کشــور ارائــه کــرد.
ــده کشــورمان در  ــر از نقــش ارزن ــا تقدی ــم«  ب »ســید عمــار حکی
ــازی  ــزرگ آزادس ــروزی ب ــم، پی ــا تروریس ــارزه ب ــدم مب ــط مق خ
نتیجــه  را  داعــش  تکفیــری  نیروهــای  ســلطه  از  فلوجــه 
مردمــی  سیاســی،  نیروهــای  همــه  هماهنگــی  و   وحــدت 
ــو  ــا مح ــی ت ــن هماهنگ ــه ای ــر ادام ــراق دانســت و ب ــی ع و نظام
تأکیــد  باقیمانــده  مناطــق  پاکســازی  و  تروریســم   کامــل 

کرد.

ــت از  ــت: صیان ــان گف ــتری کرم ــس کل دادگس   رئی
آبــروی افــراد بایــد مــورد توجــه جــدی قضــات قــرار 
ــن  ــد متق ــات بای ــوی قض ــادره از س ــرد و آرای ص گی

ــاع باشــند. ــل دف مســتدل، مســتند و قاب
بــه گــزارش روز دوشــنبه روابــط عمومــی دادگســتری 
کل اســتان کرمــان، یــدهللا موحــد در نشســت قضایــی 
ــزل  ــزود: تزل ــان اف  دادســرای عمومــی و انقــاب کرم
و تأخیــر در تصمیمــات قضایــی بــه اقتــدار قــوه 

می کنــد. وارد  خدشــه  قضائیــه 
وی اظهــار کــرد: اقتــدار دســتگاه قضایــی بــه معنــای 
ایســتادن ســر حــرف حــق اســت و تندخویــی، نشــانه 

اقتــدار نیســت.

وی گفــت: شــخص قاضــی زمانــی مقتــدر محســوب 
می شــود کــه در چارچــوب موازیــن شــرعی و قانونــی 

تصمیمــات قضایــی خــود را صــادر کنــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا بیــان 
تقویــت  جهــت  در  بایــد  قضائیــه  قــوه  اینکــه 
کنــد،  تــاش  مــردم  بیــن  عدالــت  احســاس 
ــی  ــتم قضای ــا در سیس ــا و فراینده ــه داد: کاره ادام
و  شــده  تنظیــم  جامــع  برنامــه ای  مبنــای  بــر 
اصــل  یــک  قضایــی  دســتگاه  در   برنامه محــوری 

است.
ــتگاه  ــه دس ــات ب ــش مراجع ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
قضایــی و افزایــش انتظــارات مــردم از ایــن دســتگاه 
افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه قــوه قضائیــه 
تنگناســت  در  انســانی  و  مالــی  منابــع  حیــث   از 
ــم  ــا حج ــوه ب ــن ق ــار ای ــع در اختی ــات و مناب و امکان
ــت،  ــت عدال ــوه و اهمی ــن ق ــای ای کار و مأموریت ه

ــدارد. ــازگاری ن ــب و س تناس
موحــد گفــت: محدودیت هــای موجــود در حــوزه 

در  قضائیــه،  قــوه  در  انســانی  و  مالــی  منابــع 
و  بیشــتر  کرمــان  اســتان  نظیــر  اســتان هایی 

اســت. پیچیده تــر 
وی خاطرنشــان کــرد: فضــای اداری دســتگاه قضایــی 
اســتان  محــروم  بخش هــای  و  شهرســتان ها  در 
کرمــان در وضعیــت بســیار دشــوار و نامطلوبــی قــرار 
دارد و جاذبــه خدمتــی در بعضــی مناطــق اســتان در 

حداقــل ممکــن اســت.
وی تصریــح کــرد: از جهــت کارکنــان اداری نیــز 
مشــکات جــدی داریــم و امیدواریــم در ســال جــاری 
 بــا جــذب کارکنــان جدیــد ایــن کاســتی مرتفــع

 شود.

رئیــس قــوه قضائیــه، امنیــت کشــور را یکــی از 
مواهــب الهــی دانســت و بــا تأکیــد بــر لــزوم 
هوشــیاری مــردم در برابــر توطئه هــای دشــمنان 
ــت را  ــن امنی ــدر ای ــد ق ــت: بای ــت ها گف و تروریس
بدانیــم و بــا هــر گونــه تهدیــد و توطئــه با هوشــیاری 

ــم. ــه کنی مقابل
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا صــادق آملــی 

ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی قضائ ــروز مســئوالن عال ــی در جلســه دی الریجان
ــه کار  ــود را ب ــاش خ ــروت و ت ــات و ث ــه امکان ــمن هم ــه »دش اینک
ــای  ــرد«، تاش ه ــن بب ــا را از بی ــور م ــت کش ــه امنی ــت ک ــته اس بس
نیروهــای امنیتــی، نظامــی و انتظامــی کشــور را در خنثی ســازی 
ایــن توطئه هــا ســتودنی دانســت و افــزود: بعضــی کشــورهای 
ــا  ــور م ــد کش ــاش می کنن ــلطه ت ــورهای س ــه و کش ــع منطق  مرتج
را نیــز بــه ســمت ناامنــی ببرنــد و از ایــن رو، تروریســت ها را مجهــز 
ــردم  ــیاری م ــا هوش ــدهللا ب ــا بحم ــتند؛ ام ــور می فرس ــل کش ــه داخ ب
ــا  ــن توطئه ه ــام ای ــی تم ــای امنیت ــتگی ناپذیر نیروه ــاش خس و ت

خنثــی شــده اســت.
ــک  ــورها از گروه ــر کش ــی دیگ ــکا و بعض ــای آمری ــه حمایت ه وی ب
منافقــان اشــاره و تأکیــد کــرد: آمریکایی هــا بــا ایــن رفتارهــای دوگانــه 
در قبــال تروریســم، چگونــه گمــان می کننــد کــه حرف هایشــان 

ــا تروریســم باورکردنــی باشــد. ــه ب ــاره مقابل درب

رئیــس دســتگاه قضــا بــا تأکیــد بــر اینکــه 
 »آمریکایی هــا هیــچ گاه دوســت مــا نیســتند 
ــال  ــان در قب ــای آن ــه ادعاه ــود« ب ــد ب و نخواهن
ــائل  ــی مس ــد دادن بعض ــام و پیون ــئله برج مس
ــوان موشــکی و دفاعــی ایــران  ــه ت دیگــر از جمل
ــا اجــرای توافــق برجــام اشــاره کــرد و افــزود:  ب
آمریکایی هــا ادعاهــای  کنــار  در  نیــز   اخیــرًا 

ــده اند  ــی ش ــز مدع ــان نی ــات آلم ــل و مقام ــازمان مل ــر کل س دبی
ــت؛ در  ــام اس ــاف روح برج ــران برخ ــکی ای ــای موش ــه آزمایش ه ک
ــاخت  ــه س ــوط ب ــام مرب ــده در برج ــت توافق ش ــه ممنوعی ــی ک حال
موشــک هایی بــا نیــت و قصــد حمــل کاهک هــای هســته ای اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد »تمــام آنچــه را کــه بــرای تقویــت تــوان 
دفاعــی کشــور الزم اســت انجــام دهیــم« و بــا تأکیــد بر ضــرورت حفظ 
ــکا  ــژه آمری ــا، به وی ــات غربی ه ــا و توقع ــل ادعاه ــیاری در مقاب هوش
گفــت: پیش بینی هــا و هشــدارهای مقــام معظــم رهبــری بــه خوبــی 
نشــان داد کــه مشــکل آمریکایی هــا، بحــث هســته ای کشــور نیســت 
ــوع  ــت موض ــیم، آن وق ــی برس ــه توافق ــته ای ب ــث هس ــر در بح و اگ
ــکی  ــوان موش ــراغ ت ــه س ــد ب ــد؛ بع ــی آی ــان م ــه می ــر ب ــوق بش حق
ــد و در آخــر  ــان را نفــی می کنن ــد، وجــود شــورای نگهب ــران می رون ای
ــا ــه م ــد کســانی باشــند ک ــن نظــام بای ــد در ای  هــم چــه بســا بگوین

 می گوییم.

دوران  در  پاســداران  ســپاه  فرمانــده 
ــا بیــان اینکــه اســناد  دفــاع مقــدس ب
ترورهــای  در  عربســتان  مســئولیت 
کرده ایــم  جمــع آوری  را  منافقــان 
ــاری  گفــت: اگــر خشــمگین شــویم آث
از آل ســعود باقــی نخواهیــم گذاشــت. 
سیاســی  گــروه  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری تســنیم، سرلشــکر پاســدار 
ســپاه  فرمانــده  رضایــی،  محســن 
مقــدس  دفــاع  دوران  در   پاســداران 

ــس  ــر رئی ــارات اخی ــاره اظه ــود درب ــخصی خ ــتاگرام ش ــه اینس ــتی در صفح در یادداش
ــان  ــش نش ــران واکن ــه ای ــور علی ــن کش ــات ای ــتان و اقدام ــی عربس ــتگاه اطاعات  دس

داد.
 متن این یادداشت به شرح زیر است:

 ترکــی الفیصــل، شــاهزاده ســعودی و رئیــس اســبق دســتگاه اطاعاتــی عربســتان در 
کنفرانــس منافقــان در پاریــس حضــور یافــت و از آن هــا خواســت کــه ترورهــا را در ایــران 
شــروع کننــد. حمایــت رســمی عربســتان از منافقــان نشــان داد کــه تمامــی ترورهایــی 
کــه ایــن گروهــک طــی ســال های اخیــر انجــام داده بــا حمایــت عربســتان بــوده اســت.

 چنــد مــاه پیــش، مقامــات عربســتان همیــن جلســات را بــا دمکــرات و کوملــه و پــژاک 
ــورت  ــراق ص ــتان ع ــه کردس ــرور در منطق ــد ت ــون چن ــتند و تاکن ــراق گذاش ــل ع در اربی

گرفتــه اســت.

 دادســتان عمومــی و انقــاب تهــران از صــدور کیفرخواســت در پرونــده نازنیــن زاغــری
هما هودفر، سیامک نمازی و 7 نفر از متهمان جریان فتنه خبر داد.

ــان  ــا معاون ــادی در نشســت ب ــری  دولت آب ــاس جعف ــای وطــن، عب ــزارش کیمی ــه گ ب
ــر  ــات ناظ ــرا، قض ــی دادس ــتان نواح ــران و سرپرس ــاب ته ــی و انق ــرای عموم دادس
ــه  ــتی ب ــهید بهش ــع ش ــی در مجتم ــان زندان ــژه محکوم ــعب وی ــات ش ــدان و قض زن
بعضــی پرونده هــای مهــم کــه طــی دو هفتــه اخیــر بــا صــدور کیفرخواســت بــه دادگاه 
ــری  ــن زاغ ــان نازنی ــی متهم ــای اتهام ــت: پرونده ه ــرد و گف ــاره ک ــده، اش ــال ش ارس
ــی(  ــی، کانادای ــر )دارای تابعیــت ایران ــی، انگلیســی(، همــا هودف )دارای تابعیــت ایران
ــان  ــر از متهم ــازی و پرونده هــای 7 نف ــی(، ســیامک نم ــت لبنان ــزار زکا )دارای تابعی ن
جریــان فتنــه، از جملــه پرونده هایــی هســتند کــه بــا صــدور کیفرخواســت بــه دادگاه 

ارســال شــدند.
ناحیــه   دادســرای  در  پرونــده  دو  تشــکیل  از  همچنیــن  تهــران  دادســتان 
قالــب  در  متهمــان  از  نفــر  چنــد  پرونده هــا  از  یکــی  در  کــه  داد  خبــر   31
جــرم  ارتــکاب  بــه  مبــادرت   ATM کارت هــای  از  اســتفاده  بــا  بانــد   تشــکیل 

می کردند. 
ــک دی کــه  ــه بان ــوط ب ــده مرب ــن مــدت، پرون ــن در ای ــادی همچنی ــه دولت آب ــه گفت ب
در گــزارش تحقیــق و تفحــص مجلــس از آن یــاد شــده بــود، بــه دادســرای کارکنــان 

دولــت ارجــاع شــده اســت.
وی همچنیــن از بازداشــت 2۰ نفــر از افــرادی کــه مرتکــب جرایــم علیــه عفــت و اخــاق 
عمومــی شــده بودنــد، خبــر داد و گفــت: بــرای ایــن افــراد، پرونــده کیفــری تشــکیل 

شــده اســت. مهــر

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئوالن عالی قضایی تأکید کرد:

رفتار دوگانه آمریکایی ها در قبال تروریسم 
محسن رضایی: 

ترورهای منافقان باحمایت عربستان صورت گرفته است 

دادستان تهران خبر داد:

صدور کیفرخواست برای ۷ متهم سیاسی
اقتصــادی  کمیســیون  نایب رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی درخصــوص 
ــا  ــراِد ب ــر اف ــی ب ــای نجوم ــر حقوق ه تأثی
ــر  ــه کارگ ــی ک ــت: زمان ــر گف ــد کمت درآم
پــای کــوره، حقــوق خوبــی نداشــته باشــد 
ــد  ــی بگیرن ــای آن چنان ــران حقوق ه و مدی
قطعــا بــر کیفیــت و تولیــد محصــول نهایــی 

ــد. ــم دی ــاق را خواهی ــن اتف ــه ای نتیج
کــرد:  اظهــار  الرگانــی  موســوی  ناصــر 
خســارت  نجومــی  حقوق هــای  گرفتــن 
 بــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت 
و ایــن امــر اعتمــاد مــردم را بــه مســئوالن 
بســیار کــم کــرده اســت. مردمــی کــه 
ــار نظــام هســتند و در  ــع و ی همــواره مداف
ــد  ــد، نبای ــا حضــور دارن ــا و بزنگاه ه تنگناه

ــند. ــی باش ــن اتفاقات ــاهد چنی ش
نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــاق  ــن اتف ــه داد: ای ــامی ادام ــورای اس  ش
بــار مــادی و معنــوی دارد و بــر همــه 
اقشــار جامعــه تأثیــر می گــذارد؛ بــرای 
مؤسســه  یــک  در  کنیــد  تصــور  مثــال 

حقــوق  عامــل  مدیــر  بــزرگ،  تولیــدی 
کارگــر  امــا  کنــد،  دریافــت  نجومــی 
نداشــته  خوبــی  حقــوق  کــوره  پــای 
بــر وی و  ایــن موضــوع قطعــا  باشــد؛ 
 روحیــه و کارکــرد فــرد تأثیــر می گــذارد 
و موجــب اشــکال در رونــد تولیــد و کیفیــت 
محصــوالت می شــود. پــس حتمــا چنیــن 
 اتفاقــی در بخــش کشــاورزی، تولیــدی 
ــر خواهــد گذاشــت  ــی کشــور تأثی  و خدمات

و نتیجه آن را خواهیم دید.

نماینــدگان  افــزود:  الرگانــی  موســوی 
حقوق هــای  درخصــوص  را  ســؤاالتی 
ــه کمیســیون اقتصــادی ارســال  نجومــی ب
ــتور  ــت در دس ــن فرص ــه در اولی ــد ک کردن
ــن  ــرد؛ همچنی ــرار می گی ــیون ق کار کمیس
ــاد  ــر اقتص ــات وزی ــا توضیح ــده ت ــرار ش  ق
ریاســت  و  بشــنویم  زمینــه  ایــن  در  را 
ــه  ــاره همیــن موضــوع ب مجلــس هــم درب
 کمیســیون اصــل ۹۰، مرکــز پژوهش هــا 
پیگیــری  بــرای  محاســبات  دیــوان  و 
دســتور ویــژه داده انــد و امیدواریــم کــه 

نتیجــه خوبــی حاصــل شــود.
اقتصــادی  کمیســیون  نایب رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی تأکیــد کــرد: 
ــه  ــق ب ــی متعل ــای نجوم ــوع حقوق ه موض
امــروز و دیــروز و چنــد مــاه پیــش نیســت؛ 
ــه  ــد ب ــد، بای ــانه ای ش ــه رس ــی ک ــا زمان ام
ــا آن هــا برخــورد شــود؛ چــرا کــه  شــدت ب
ــا  ــوع قطع ــن موض ــن ای ــدی نگرفت ــا ج ب
 مشــکات بعــدی پیــش خواهــد آمــد 

و اختاس ها بیشتر خواهد شد.

موسوی الرگانی:
حقوق های نجومی سابقه ای طوالنی دارد

روحانی:
ایران در مسیر دفاع از حرم اهل بیت)ع( در کنار مردم و دولت عراق خواهد بود

رئیس کل دادگستری کرمان: 
صیانت از آبروی افراد باید مورد توجه قضات باشد

حتما بخوانید!
حقوق های نجومی سابقه ای طوالنی ... سه شنبه 22 تیرماه  21395
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 تقدیر از برگزیدگان 
مسابقه صرفه جویی آبفار اصفهان

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
مســابقه  برگزیــدگان  از  مراســمی  در  اصفهــان  اســتان 
صرفه جویــی در مصــرف آب تقدیــر شــد. رییــس اداره روابــط 
عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان 
در ایــن خصــوص گفــت: بحــران خشکســالی و کاهــش 
ــده  ــور ش ــی در کش ــران کم آب ــروز بح ــث ب ــی، باع ــر آب  ذخای
و آگاه ســازی مــردم بــرای مقابلــه با ایــن بحران و پیشــگیری 
ســنگین  مســئولیت های  و  وظایــف  از  آن  تشــدید  از 
 روابــط عمومی هــای شــرکت های آب و فاضــالب شــهری 

و روستایی کشور است. 
 وی نهادینــه کــردن فرهنــگ صرفه جویــی در مصــرف آب 
را یکــی از راهکارهــای اساســی بــرای برون رفــت از وضعیــت 
بحرانــی فعلــی عنــوان کــرد و افــزود: روابــط عمومــی شــرکت 
 آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان، اقدامــات خوبــی 
را در ایــن زمینــه انجــام داده کــه تشــکیل کالس های آموزشــی 
ــی  ــابقات فرهنگی آموزش ــزاری مس ــوزان، برگ ــرای دانش آم ب
برپایــی نمایشــگاه و توزیــع بروشــور و تراکــت از نمونــه 
ــا 7  ایــن اقدامــات اســت. ابراهیــم محمــدی نامگــذاری 1 ت
ــرف  ــی در مص ــه صرفه جوی ــام هفت ــه ن ــال را ب ــاه هرس تیرم
آب، نشــان دهنده اهمیــت موضــوع صرفه جویــی دانســت 
ــال  ــول س ــه در ط ــی ک ــر فعالیت های ــالوه ب ــرد: ع ــار ک و اظه
ــی آب در کشــور  ــرای اطالع رســانی شــرایط بحران پیوســته ب
انجــام می شــود آب  مدیریــت مصــرف  فرهنگســازی   و 

ــاص  ــای خ ــز برنامه ه ــی نی ــه صرفه جوی ــبت هفت ــه مناس  ب
و ویــژه ای در دســتور کار قــرار می گیــرد کــه آثــار آن در 
ــی  ــط عموم ــس اداره رواب ــود. رئی ــان می ش ــدت نمای کوتاه م
شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان بــه برگــزاری مســابقه پیامکــی 
در هفتــه صرفه جویــی ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: برای 
هــر یــک از روزهــای هفتــه صرفه جویــی و بــا توجــه بــه شــعار 
ــق  ــده و از طری ــرح ش ــه ای ط ــؤال چهارگزین ــک س آن روز، ی
ــازی  ــای مج ــی فض ــبکه های اجتماع ــی، ش ــال اینترنت پورت
 و اتوماســیون داخلــی شــرکت، بــه اطــالع عمــوم مــردم 

و پرسنل شرکت رسانده شد.
 محمــدی ادامــه داد: پــس از پایــان هفتــه صرفه جویــی

از میــان کســانی کــه پاســخ درســت بــه همــه ســؤاالت داده 
بودنــد، بــه قیــد قرعــه 140 نفــر انتخــاب شــدند و در مراســمی 
ــد ســعید فطــر در مســجد ســاختمان  ــه مناســبت عی ــه ب ک
ــزار شــد  ــان برگ ــار اســتان اصفه ــزی شــرکت آبف  ســتاد مرک

از آن ها با اهدای جوایزی تقدیر شد.

استاندار اصفهان مطرح کرد:
اقتصاد مقاومتی، اصلی ترین راهکار 

مقابله با چالش های اقتصادی
ــزرگان  ــئوالن و ب ــه مس ــًا هم ــت: تقریب ــان گف ــتاندار اصفه اس
کشــور بــه ایــن جمع بنــدی رســیده اند کــه اصلی تریــن 
چالــش کشــور مســائل اقتصــادی اســت و اصلی تریــن 
ــش و معضــل اقتصــادی  ــن چال ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــکار ب راه
را اجــرای اقتصــاد مقاومتــی می داننــد. رســول زرگرپــور 
ــه ای  ــازار منطق ــّن ب ــی ف ــورای هماهنگ ــه ش ــن جلس در اولی
ــازار  ــوان ب ــه عن ــازار ب ــن ب ــه ف ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب اصفه
 تخصصــی مبادلــه فنــاوری، نظامــی بــرای ســاماندهی، هدایت
ــار  ــت، اظه ــاوری اس ــال فن ــادالت انتق ــه مع ــی ب و رونق بخش
کــرد: فــن بــازار می توانــد بــه عنــوان بــازار بــورس محصــوالت 
ــث  ــه در بح ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــه باش ــات فناوران و خدم
اهمیــت  از  دانش بنیــان  موضوعــات  مقاومتــی  اقتصــاد 
زیــادی برخــوردار اســت، گفــت: در صنایــع دانش بنیــان 
ــع  ــان صنای ــه صاحب ــده ب ــی ای ــرای معرف ــی ب ــد مکان ــز بای نی
بــرای ســرمایه گذاری وجــود داشــته باشــد و فــن بــازار 
منطقــه ای می توانــد در ایــن راســتا تأثیرگــذار باشــد. اســتاندار 
تولیدشــده،  فناوری هــای  دربــاره  اطالع رســانی  اصفهــان، 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و تورهــای صنعتــی و حضــور در 
ــن  ــف و همچنی ــی مختل ــی و بین الملل ــگاه های داخل نمایش
ارائــه مشــاوره بــه ســرمایه گذاران را از ارکان فــن بــازار برشــمرد 
و گفــت: فــن بــازار منطقــه ای اصفهــان، می توانــد بانــک 
اطالعــات جامعــی از ایده هــا و محصــوالت دانش بنیــان بــرای 

ــد. ــوم باش ــن عل ــازی ای ــد تجاری س ــه فراین ــک ب کم

اخبار کوتاه

  اینترنــت یکــی از نیازهــای مهــم نســل امروز 
سرویس  اقتصاد
بردیا عباس زاده

ــژه  ــت، به وی ــعه اینترن ــت و توس ــور اس کش
اینترنــت موبایلــی از اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
ــل  ــدگان خطــوط موبای ــم ارائه کنن ــل ه ــن دلی ــه همی اســت. ب
کشــور ســعی می کننــد در قالــب بســته ، بهتریــن نــوع اینترنــت 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــد. البت ــه مخاطبانشــان عرضــه کنن خــود را ب
وضعیــت نه چنــدان مطلــوب اینترنــت در ایــران، ایــن بســته ها 
ــار  ــتند و در کن ــوردار نیس ــده ای برخ ــت راضی کنن ــز از کیفی نی
ــا  ــده ت ــث ش ــت باع ــوع اینترن ــن ن ــاد ای ــت زی ــا، قیم این ه
مخاطبــان رغبــت کمتــری را بــرای اســتفاده از ایــن بســته ها از 
خــود نشــان دهنــد. مــا در ایــن گــزارش ســعی کردیــم 
ــما  ــه ش ــور را ب ــور کش ــه اپرات ــته های س ــن بس اقتصادی تری

معرفی کنیم. با ما همراه باشید.
  همراه اول

در میــان بســته هایی کــه اپراتــور اول ارتباطــی کشــور یــا 
شــرکت همــراه اول ارائــه می کنــد، بســته ماهانــه ۲+۲ شــامل 
ــرف  ــم مص ــت حج ــه و ۲ گیگابای ــت روزان ــت اینترن ۲ گیگابای
ــود، از  ــه می ش ــی ارائ ــزار تومان ــت 1۲ ه ــا قیم ــه ب ــبانه ک ش
شــمار  بــه  اپراتــور  ایــن  بســته های  مقرون به صرفه تریــن 

ــی رود.  م
عــالوه بــر ایــن، اپراتــور اول بســته هایی را هــم بــه عنــوان بســته 
ــا بســته ۳0 روزه ۲۲  ــان آن ه ــه در می ــرده ک شــبانه طراحــی ک
گیگابایتــی شــبانه بــا ۹ هــزار تومــان فعــال می شــود و کاربــران 
آن می تواننــد از ســاعت ۲ تــا 7 از حجــم خریداری شــده 

اســتفاده کننــد. 

همچنیــن بســته اینترنــت ۸00 مگابایتــی شــبانه کــه بــه 
 قیمــت 1000 تومــان و بــه شــکل هفتگــی فعــال می شــود 
از دیگــر بســته های مقرون به صرفــه اپراتــور اول بــه شــمار 
ــه  ــا ۸ مجــاز ب مــی رود کــه مشــترکان فقــط در ســاعات ۲۳ ت
اســتفاده از حجــم اینترنــت خریداری شــده هســتند و در 
باقــی ســاعات هزینــه اینترنــت آن هــا بــه شــکل آزاد محاســبه 

می شــود.

 مقرون به صرفه های ایرانسل
ــددی  ــته های متع ــز بس ــل نی ــا ایرانس ــی ی ــور دوم ارتباط اپرات
وب ســایت  بــه  نگاهــی  بــا  ارائــه کــرده کــه  و  طراحــی 
 ایرانســل می تــوان در میــان تمامــی بســته های ارائه شــده

مقرون به صرفه تریــن بســته های ایــن اپراتــور را بــه شــرح 
ــر برشــمرد: زی

 در میــان بســته های روزانــه ایــن اپراتــور، بســته روزانــه 

۲00+400 مگابایتــی )۲00 مگابایــت در تمــام ســاعات روز + 400 
ــته های  ــان بس ــا ۸(، در می ــاعت ۲ ت ــوص س ــت مخص مگابای
هفتگــی، بســته ۲+4 گیگابایتــی و در میــان بســته های ماهانــه، 
ــته ها  ــن بس ــل مقرون به صرفه تری ــی ایرانس ــته 10 گیگابایت بس
ــدت  ــته های طوالنی م ــن، بس ــر ای ــالوه ب ــل ع ــتند. ایرانس هس
ــرده  ــه ک ــود عرض ــترکان خ ــه مش ــم ب ــراه را ه ــت هم اینترن
ــت. در  ــاله اس ــه و 1س ــه، 6ماه ــته های ۳ماه ــامل بس ــه ش ک
ایــن میــان، بســته ۳ماهــه 1۸+1۸ گیگابایتــی، بســته 6ماهــه 
۳0 گیگابایتــی و بســته ســاالنه 100 گیگابایتــی را می تــوان 

دانســت. اپراتــور  ایــن  بســته های  مقرون به صرفه تریــن 
 بسته های مقرون به صرفه رایتل

اپراتــور ســوم یــا رایتــل کــه از ابتــدا کار خــود را بــا ارائــه 
کــه  دارد  متعــددی  بســته های  نیــز،  کــرده  آغــاز   ۳G
گیگابایــت   ۳ روزه   ۳0 بســته  آن هــا  مقرون به صرفه تریــن 
اینترنــت شــبانه اســت. اینترنــت روزانــه و ۳ گیگابایــت 

ــال  ــان فع ــزار توم ــادل 1۵ ه ــی مع ــته در ازای مبلغ ــن بس  ای
می شــود. 

همچنیــن بســته ۹0 روزه 4+4 ایــن اپراتــور کــه شــامل 4 
ــبانه  ــت ش ــت اینترن ــه و 4 گیگابای ــت روزان ــت اینترن گیگابای
اســت بــا بهایــی معــادل ۲4 هــزار تومــان از بســته های 
ــوم  ــور س ــی رود. اپرات ــمار م ــور به ش ــن اپرات ــه ای مقرون به صرف
ــا رقمــی معــادل 4۵ هــزار تومــان  ــز ب ــاه ۹+۹ را نی بســته 6 م
فعــال می کنــد کــه البتــه بــرای فعال ســازی تمــام بســته های 
اینترنتــی اپراتورهــا، مبلغــی نیــز بــه عنــوان مالیــات بــر ارزش 

ــود. ــبه می ش ــه محاس ــور جداگان ــه ط ــزوده ب اف

اقتصادی ترین بسته های اینترنت موبایل زیر ذره بین کیمیای وطن

وبگردی اقتصادی با موبایل

در فاصلــه حــدود 4 مــاه از اجرایــی شــدن مصوبــه افزایش 
ــرای زوجیــن، شــرط تاریــخ  ســقف تســهیالت مســکن ب
ــن  ــل اوراق و همچنی ــن وام از مح ــه ای ــرای ارائ ازدواج ب
ازدواج اول بــرای تســهیالت صنــدوق پس انــداز یکــم 
حــذف شــد. بــر ایــن اســاس، تمامــی زوجیــن می تواننــد 

از تســهیالت ایــن بخــش اســتفاده کننــد. 
در نیمــه اســفندماه ســال گذشــته بــا مصوبه 
ــهیالت  ــقف تس ــار، س ــول و اعتب ــورای پ ش
بــرای زوجیــن از محــل صنــدوق پس انــداز 
یکــم )خانــه اولی هــا( و همچنیــن از محــل 
ــت.  ــش یاف ــدم افزای ــی حــق تق اوراق گواه
ــال  ــا از س ــد آن ه ــخ عق ــه تاری ــی ک زوجین
ــهیالت  ــمول تس ــود، مش ــد ب ــه بع 1۳۸۵ ب

جدیــد می شــدند )ایــن شــرط بــرای صنــدوق پس انــداز 
وجــود نــدارد(؛ به طــوری کــه آن هایــی کــه متقاضــی 
ــدم  ــق تق ــد اوراق ح ــل خری ــکن از مح ــت وام مس دریاف
در بــورس بودنــد، بــر اســاس شــرایط جغرافیایــی محــل 
ــت  ــی خــود می توانســتند وام در ســه ســقف دریاف زندگ

کننــد؛ زوج هــای ســاکن تهــران تــا 100 میلیــون، در مراکــز 
ــت  ــر جمعی ــزار نف اســتان ها و شــهرهای بیشــتر از ۲00 ه
تــا ۸0 میلیــون و همچنیــن در ســایر مناطــق تــا 60 میلیون 

ــد.  ــه می ش ــا ارائ ــه آن ه ــکن ب ــهیالت مس ــان تس توم
بــا تصمیــم اخیــر بانــک مســکن، محــدوده زمانــی 
دریافــت  از  زوجیــن  بــرای  تعیین شــده 
تســهیالت مســکن از محــل خریــد اوراق 
حــذف شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه دیگــر 
ــا  ــخ ازدواج آن ه ــه تاری ــی ک ــط زوج های فق
برمی گــردد  بعــد  بــه   1۳۸۵ ســال  بــه 
مشــمول دریافــت ایــن تســهیالت نیســتند 
و قبــل از آن نیــز تــوان دریافــت وام 60، ۸0 
ــت.  ــد داش ــی را خواهن ــون تومان و 100 میلی
ــرای دریافــت وام از محــل  همچنیــن شــرط ازدواج اول ب
ــذف  ــز ح ــا( نی ــه اولی ه ــم )خان ــداز یک ــدوق پس ان صن
شــده اســت. بــر ایــن اســاس افــرادی کــه حتــی چندبــار 
ازدواج کرده انــد هــم، مشــمول دریافــت تســهیالت از ایــن 

ــود. ــد ب ــش خواهن بخ

تاریخ و تعداد ازدواج از شروط وام مسکن حذف شد
مهــدی جمالی نــژاد در نشســت خبــری کنفرانــس 
و  گردشــگری  در  خدمــات  کیفیــت  بین المللــی 
مهمان نــوازی اظهــار کــرد: خوشــبختانه امــروز مدیــران 
ــره  ــد و پنج ــدا کرده ان ــه پی ــگری دغدغ ــوزه گردش در ح
گردشــگری گشــوده و محــور توســعه اصفهــان شــناخته 

شــده اســت. شــهرداری در گردشــگری 
ــت  ــری نیس ــر تصدی گ ــه فک ــچ گاه ب هی
دارد  را  یاری رســان  نقــش  بیشــتر  و 
زیرســاخت های  بحــث  در  خوشــبختانه 
گردشــگری شــرایط مناســبی در اصفهــان 
وجــود دارد. امــروز هتل ســازی کــه پشــت 
ســد 1۵ ســاله شــهرداری قفــل شــده بــود، 

ــه اســت. ــق یافت رون
ــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان   شــهردار اصفهــان ب
حمل ونقــل  و  پذیرایــی  و  زیرســاخت ها  بحــث  در 
حاضــر اســت وارد میــدان شــود، ادامــه داد: قــرار 
ــنده  ــان بس ــن اصفه ــای که ــه جاذبه ه ــط ب ــت فق نیس
ــه  ــم؛ ب ــاد کنی ــد ایج ــه جدی ــد جاذب ــه بای ــم؛ بلک کنی
همیــن منظــور آکواریــوم و دلفیناریــوم را بــرای اصفهــان 

در نظــر گرفتیــم. جمالی نــژاد بــه بزرگ تریــن خــأ 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــان اش ــور و اصفه ــگری کش گردش
اصلــی  خــأ  بــه کشــور،  ورودی  تورهــای  امــروز 
گردشــگری محســوب می شــود؛ چــرا کــه تورهــا منظــم 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــی ندارن ــچ قانون نیســتند و هی
شــهرداری توســعه شــهری را بــدون حفــظ 
میــراث تاریخــی نمی خواهــد، اظهــار کــرد: 
شــهرداری اصفهــان طــی تفاهم نامــه ای بــا 
ــا و  ــوص پهنه ه ــی درخص ــراث فرهنگ می
ــراث  ــا می ــه ب ــا ک ــد جلف ــی مانن بافت های
فرهنگــی مشــترک اســت، آمــاده شــرکت 

در بــاز زنده ســازی اســت. 
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: امــروز در 
شــهر اصفهــان شــهرداری ۲۳ کیلومتــر فضــای تاریخــی 
مشــترک بــا میــراث فرهنگــی دارد و تاکنــون ۳00 
ــی  ــر تاریخ ــده و 1۵۸ اث ــایی ش ــی شناس ــه تاریخ خان
ــن طــرح  ــه اســت. همچنی ــرار گرفت ــار شــهر ق در اختی
احیــای دولتخانــه صفــوی نیــز مصــوب شــده و عملیات 

ــود. ــاز می ش ــه زودی آغ ــی آن ب اجرای

امضــای  از  مســئول  مقــام  آخوندکاظمــی،  علی اکبــر 
بــه  ایــران  نفتکــش  کشــتی   ۵ اجــاره  قــرارداد 
گفــت:  و  داد  خبــر  خارجــی  نفتــی  شــرکت های 
بــازار  وارد  ایرانــی  نفتکش هــای  از  برخــی  بــه زودی 
نفــت اروپــا می شــوند. در شــرایط فعلــی بــا نوســان 
دالر   ۵0 بشــکه ای  محــدوده  در  خــام  نفــت   قیمــت 
و کــم بــودن بهــای طــالی ســیاه در مقایســه بــا دو 
خــام  نفــت  ذخیره ســازی  عملیــات  قبــل،   ســال 
و میعانــات گازی در نقــاط مختلــف جهــان افزایــش 
یافتــه و افزایــش ذخایــر نفــت روی آب منجــر بــه 
ــت.  ــده اس ــش ش ــتی های نفتک ــه کش ــازار کرای ــق ب رون

از ایــن رو، همزمــان بــا لغــو تحریم هــا و آزادشــدن 
رفت وآمــد کشــتی های نفتکــش اروپایــی و آســیایی 
ــش  ــی نفتک ــرکت مل ــران، ش ــی ای ــای نفت ــه پایانه ه ب
خــود  نفتکــش  کشــتی های  از  تعــدادی   ایــران 
را بــا امضــای قــرارداد اجــاره بــه شــرکت های نفتــی 

ــت.  ــرده اس ــذار ک ــی واگ خارج
ــرارداد  ــای ق ــه امض ــاره ب ــا اش ــی ب ــر آخوندکاظم علی اکب
اجــاره ۵ فرونــد کشــتی نفتکــش ایــران بــا شــرکت های 
نفتــی جهــان گفــت: مذاکــــرات نفتکــش ایــران بــا 
ــی و  ــور متوال ــه ط ــف ب ــاره کننده مختل شــرکت های اجــ
متنــاوب انجــام می شــود؛ امــا بــه دلیــل اولویــت تأمیــن 
ــش  ــی نفتک ــاوگان ملک ــر ن ــال حاض ــی، در ح ــاز داخل نی
ایــران بــه طــور انحصــاری در اختیــار شــرکت ملــی نفــت 

ــرار دارد. ــران ق ای
ــا اعــالم  ــی نفتکــش ب ــر اجــاره شــرکت مل  رئیــس دفت
اینکــه همــه اقدامــات الزم بــه منظــور آماده ســازی نــاوگان 
شــرکت ملــی نفتکــش ایــران بــرای ورود دوبــاره بــه بــازار 
ــه  ــام گرفت ــی انج ــرکت های خارج ــه ش ــاره ب ــا و اج اروپ
اســت، تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس از زمــان اجرایــی 
شــدن برجــام تاکنــون، ۵ فرونــد از کشــتی های نفتکــش 
شــده  داده  اجــاره  خارجــی  شــرکت های  بــه   ایــران 

است.

پیش بینی هــا  گفــت:  نیــرو  وزیــر   مشــاور 
ــود آب  ــروز مشــکل کمب ــده ای از ب و هشــدارهای تکان دهن

در نقــاط مختلــف دنیــا وجــود دارد. 
تصــور  پیش تــر  گفــت:  حاج رســولی ها  محمــد 
ــی  ــروزه حت ــا ام ــت؛ ام ــدود اس ــع آب نامح ــد مناب می ش
 کشــورهای پیشــرفته، محدودیــت منابــع آبــی را درک

 کرده اند.
آب زیســت محیطی  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی    

را کیمیایی تریــن منابــع در جهــان و اساســی ترین  آن 
ــفانه  ــزود: متأس ــد و اف ــری خوان ــت بش ــای فعالی نیازه
فعالیت هــای بشــری بــه تنــزل کّمــی و کیفــی منابــع آب 

ــت. ــن زده اس دام
ذکــر  بــا  نیــرو  وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن   
ــان  ــع آب جه ــت مناب ــده، وضعی پیش بینی هــای تکان دهن
ــود آب  ــا مشــکل کمب ــن را ب ــز و ســیاره زمی را مخاطره آمی

ــرد. ــی ک معرف
 وی در ادامــه بــه محدودیــت منابــع آب تحــت تأثیــر 

فعالیت هــای مخــّرب و اســتفاده ناکارآمــد منابــع آب و در 
کنــار آن افزایــش جمعیــت و افزایــش تقاضــای آب اشــاره 
کــرد و افــزود: بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل، کمبــود 
منابــع آب موجــب محدودیــت زمین هــای کشــاورزی، 
مخاطره آمیــز شــدن تولیــد مــواد غذایــی در دهه هــای 
اخیــر و کمبــود منابــع آب بــه تهدیــدی جــدی بــرای حیات 

بشــر تبدیــل شــده اســت. 
ــی  ــرات آب و هوای ــه تغیی ــان اینک ــا بی ــولی ها ب حاج رس
ــدید  ــود آب را تش ــز، کمب ــای باران خی ــش جنگل ه و کاه
ــود آب  ــتقیم کمب ــی و غیرمس ــرات جانب ــه اث ــد، ب می کن
ــتم  ــب اکوسیس ــنگی، تخری ــر و گرس ــش فق ــر افزای نظی
بیابان زایــی، تغییــرات آب وهــوا و حتــی تهدیــد صلــح 

ــرد.  ــاره ک ــی اش جهان
مشــاور وزیــر نیــرو ادامه داد: جهــان امروز باید با مشــارکت 
ــال  ــه دنب ــی ب ــش خصوص ــردم و بخ ــا، م ــدی دولت ه ج
 راه حــل فــوری و اضطــراری برای پاســخگویی بــه بحران آب

 باشد.

هشدارهای تکان دهنده درباره آبایران ۵ نفتکش به شرکت های نفتی جهان کرایه داد

فوالد مبارکه

راه اندازی سیستم جدید شارژ 
آلومینیوم در فوالد مبارکه

مجیــد دادجــو، رییــس خدمــات فنــی فوالدســازی 
و ریخته گــری فــوالد مبارکــه گفــت: در فرآینــد 
فوالدســازی، بســته بــه نــوع گریــد فــوالد تولیــدی 
 مــواد و افزودنی هــای فراوانــی در مرحلــه ذوب 
و پاالیــش اســتفاده می شــود. یکــی از مهم تریــن 
ــوالد  مــوادی کــه در تمامــی ذوب هــای تولیــدی ف
ــه  ــوم اســت ک ــه اســتفاده می شــود، آلومینی مبارک
ــود در  ــیژن موج ــش اکس ــزایی در کاه ــش بس نق
ــود  ــه بهب ــیمیایی و در نتیج ــم آنالیزش ذوب، تنظی
کیفــی فــوالد تولیــدی ایفــا می کنــد؛ بدیــن منظــور 
ــوم در  ــارژ آلومینی ــد ش ــتم جدی ــدازی سیس راه ان
ــا  ــرا شــد و ب ــت اج ــا موفقی ــل فوالدســازی ب پاتی
ــب  ــغ جال ــن سیســتم، ســالیانه مبل ــدازی ای راه ان
 توجهــی در تهیــه و تأمیــن آلومینیــوم صرفه جویــی

افــزودن  تاکنــون  افــزود:  وی  می شــود.   
آلومینیــوم در پاتیــل ذوب هنــگام تخلیــه ذوب 
از کــوره بــه پاتیــل از دو طریــق میســر بــود؛ 
ــه در  ــاژ ک ــارژ فروآلی ــتم ش ــق سیس ــی از طری یک
ــواد  ــایر م ــراه س ــه هم ــوم ب ــن روش، آلومینی ای
)فروآلیــاژ( در ظــرف فروآلیــاژ موجــود ریختــه 
ســایر  بــا  همــراه  لحظــه  یــک  در  و  می شــد 
مــواد بــه صــورت کمپــرس بــه پاتیــل تغذیــه 
شــارژ  زمــان  روش،  ایــن  در  کــه  می گردیــد 
ــوان پارامتــری بســیار  ــه عن آلومینیــوم در پاتیــل ب
مهــم کنترل کردنــی نبــود؛ همیــن امــر باعــث 
کاهــش راندمــان، افزایــش مصــرف و کاهــش 
 نقــش متالورژیکــی مــورد انتظــار از آلومینیــوم 
ــق  ــه روش دوم از طری ــاره ب ــا اش ــو ب ــود. دادج ب
سیســتم شــارژ آلومینیــوم کــروی فعلــی موجــود 
 گفــت: در ایــن روش، آلومینیوم به صورت مســتقل 
ــود؛  ــه می ش ــل تخلی ــه پاتی ــواه ب ــان دلخ و در زم
ــروی  ــوم ک ــط از آلومینی ــتم فق ــن سیس ــا در ای ام
فورج شــده بــا تلرانــس وزنــی و هندســی محــدود 
تأمین کننــدگان  کــه  کــرد  اســتفاده  می تــوان 

ــادی دارد.  ــت زی ــدود و قیم مح
عــالوه بــر ایــن کنتــرل مقــدار شــارژ نیــز بــر 
ــی اســت  ــای آلومینیوم اســاس شــمارش گلوله ه
و اگــر هــر مشــکلی در انــدازه و وزن گلوله هــا 
ــوم  ــی آلومینی ــزان وزن ــد، می ــته باش ــود داش وج
ــد و  ــد ش ــادی خواه ــای زی ــده دارای خط شارژش
ــب  ــردن مرت ــد گیرک ــز مانن ــری نی ــکالت دیگ مش
ــز  ــمارش نی ــا در ش ــمارنده و خط ــا در ش گلوله ه
ــه  ــر هزین ــه مهم ت ــت. از هم ــد داش ــود خواه وج
فورج شــده  گلوله هــای  تأمیــن  زیــاد  بســیار 
آلومینیــوم اســت کــه در هــر ذوب نیــاز بــه شــارژ 
ــت  ــل اس ــوم در پاتی ــرم آلومینی ــا ۳00 کیلوگ 100 ت
کــه تهیــه و تأمیــن ایــن میــزان آلومینیــوم کــروی 
 فورج شــده ســالیانه هزینــه گزافــی بــه دنبــال 

دارد. 
ابراهیــم روح اللهــی، کارشــناس خدمــات فنــی 
فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم نیــز درخصــوص 
ــی های  ــس از بررس ــت: پ ــروژه گف ــن پ ــرای ای اج
کارشناســی، تصمیــم بــرآن شــد کــه روشــی 
ــی  ــی اساس ــه دو ویژگ ــود ک ــرا ش ــی و اج طراح
را بــه همــراه داشــته باشــد؛ یکــی آلومینیــوم 
از شــکل  ایــن سیســتم مســتقل  نیــاز   مــورد 
کــه  گونــه ای  بــه  باشــد؛  تولیدشــده  روش  و 
ــگ(  ــدون فورجین ــی )ب ــوم ریختگ ــوان آلومینی بت
مخــروط...  نیم کــره،  مختلــف  اشــکال  بــا  را 
وزن  کنتــرل  کار،  ایــن  بــا  کــرد؛  اســتفاده 
اســت  راحت تــر  استفاده شــده  آلومینیــوم 
و  نیســتند  محــدود  نیــز  تأمین کننــدگان  و 
 هزینــه تأمیــن آلومینیــوم بــه شــدت کاهــش 
می یابد.دیگــر ویژگــی زمــان شــارژ آلومینیوم اســت 
ــارژ  ــان ش ــتقل از زم ــل، مس ــد در پاتی ــه می بای ک
ســایر افزودنی هــای ذوب باشــد تــا بیشــترین 
 راندمــان و بیشــترین بهینه ســازی ذوب میســر 

شود.

حتما بخوانید!
3تاریخ و تعداد ازدواج از شروط وام ... سه شنبه  22 تیرماه 1395

ـــمـــاره 199 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

»آگهی مزایده«نوبت  دوم

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

ســازمان میادیــن میــوه و تــره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان در نظــر دارد تعــدادی از مســتحدثات خــود 
شــامل واحدهــای کارگاهــی فروشــگاهی، دفاتــر کار و ســوله هــای شــهرک کارگاهــی امیــر کبیــر واقــع در خیابــان امــام خمینــی 
کیلومتــر 8 جــاده اصفهــان - تهــران، خیابــان عطاءالملــک را بــه صــورت نقــد یــا نقــد و اقســاط از طریــق مزایــده بــه فــروش 
رســاند. لــذا متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ 139۵/04/19 تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 139۵/04/30  اقــدام بــه واریــز مبلــغ 
۵00/000 ریــال بابــت هزینــه تهیــه اســناد مزایــده در وجــه جــاری حســاب ســیبا بــه شــماره 3100003041007 نــزد بانــک ملــی 
ایــران شــعبه اصفهــان )قابــل پرداخــت در کلیــه شــعب بانــک ملــی( و بــه دفتــر ســازمان واقــع در خیابــان آمــادگاه، روبــروی 
هتــل عباســی، مجتمــع تجــاری عباســی، طبقــه همکــف، واحــد 107 یــا ســاختمان اداری شــهرک کارگاهــی امیــر کبیــر واقــع در 

خیابــان امــام خمینــی، خیابــان عطاءالملــک مراجعــه نمــوده و اســناد مزایــده را دریافــت نماینــد. 
 تلفن تماس: 33866029- 33862۵21 

1-مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ 139۵/04/31 می باشد.
2-پیشنهادات در تاریخ 139۵/0۵/02 بازگشایی می شود.

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

۵- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

شهرداری در بحث گردشگری به فکر تصدی گری نیست

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

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  اول

یخ 95/5/2  وز شنبه به تار مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱5:۳۰ ر
یخ 95/5/۳ وز یکشنبه به تار گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح ر تاریخ 

 www.abfaesfahan.ir  :دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

گویا: ۸-۳۶۶۸۰۰۳۰-۰۳۱)داخلی ۳۸۸( شماره تلفن 

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان)سهامیخاص(

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

۸۸۸/000/000 17/7۵۵/۸0۸/۹6۲ جاری خدمات مشترکین منطقه چهار شهر اصفهان ۹۵-۲-6۵

6۲۳/000/000 1۲/440/076/۹6۹ جاری خدمات مشترکین منطقه پنج شهر اصفهان ۹۵-۲-66
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اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه ضــرورت ترویــج 
ازدواج آســان گفــت: ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان، نقــش مهمــی در 
کاهــش ســن ازدواج دارد. قاســم ســلیمانی دشــتکی در ســتاد امــور 
ــش  ــون افزای ــت: هم اکن ــار داش ــاری اظه ــال و بختی ــان چهارمح جوان
ــل  ــه عوام ــه اســت ک ــم در جامع ــی از مشــکالت مه ســن ازدواج، یک
مختلفــی در آن نقــش دارد. وی افــزود: ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان 
ــا  ــد ب ــه بای ــی رود ک ــمار م ــه ش ــیر ب ــن مس ــدام در ای ــن اق مهم تری
ــان  ــه اشــتغال جوان ــش ســرمایه گذاری در ســطح اســتان، زمین افزای

ــرد. را فراهــم ک
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: کاهــش نــرخ بیــکاری 
و رونــق اقتصــادی و تأمیــن مســکن بــرای جوانــان، نقــش مهمــی در 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب کاهشســن ازدواج در جامعــه دارد. وی در ادامــه ب
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــیاری در اس ــام بس ــای نیمه تم پروژه ه
ــن مشــکالت  ــی از مهم تری ــع مال ــود مناب ــان کــرد: کمب وجــود دارد، بی

ــت. ــام اس ــای نیمه تم ــام پروژه ه ــد راه اتم س
  اولویت های اختصاص اعتبار

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون دولــت 
ــوند ــداث ش ــام اح ــای نیمه تم ــه پروژه ه ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب  ب

ــادی  ــوان کــرد: پروژه هــای نیمه تمامــی کــه پیشــرفت فیزیکــی زی عن
دارنــد در اولویــت تخصیــص اعتبــار قــرار می گیرنــد. 

ــرخ بیــکاری در  ــه اینکــه ایجــاد اشــتغال و کاهــش ن ــا اشــاره ب وی ب

ــاری  ــال ج ــی در س ــداف اصل ــاری از اه ــال و بختی ــتان چهارمح اس
ــه  ــف از جمل ــان ســال در حوزه هــای مختل ــا پای ــرد: ت ــان ک اســت، بی
صنعــت، اشــتغال جالــب توجهــی در ســطح اســتان ایجــاد می شــود. 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری یــادآور شــد: ترویــج ازدواج آســان در 

جامعــه بایــد مــورد توجــه بیشــتر قــرار بگیــرد.
  خرید کاالهای داخلی توسط دستگاه های اجرایی

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: خریــد کاالهــای داخلی توســط 
دســتگاه های اجرایــی درچهارمحــال و بختیــاری بایــد بــرای حمایــت از 

بخــش تولیــد در اولویــت قــرار گیرد. ســلیمانی دشــتکی  اظهار داشــت: 
خریــد محصــوالت داخلــی موجــب توســعه واحدهــای صنعتی اســتان 
ــش  ــت و بخ ــش صنع ــزود: بخ ــود. وی اف ــتغال می ش ــاد اش و ایج
کشــاورزی از ظرفیت هــای ایــن اســتان بــه شــمار می آیــد کــه بایــد بــا 

ســرمایه گذاری، توســعه ایــن بخش هــا را شــتاب داد.
 قاســم ســلیمانی دشــتکی ادامــه داد: بــا توســعه بخش هــای 
ــتان  ــطح اس ــی در س ــب توجه ــتغال جال ــت، اش ــاورزی و صنع کش

چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد می شــود.

 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری یــادآور شــد: بایــد در مســیر توســعه 
اســتان و بهره گیــری از ظرفیت هــا از ظرفیــت ســرمایه گذاران اســتفاده 
و تــالش شــود کــه ورود بخــش خصوصــی بــه اســتان مــورد اســتقبال 

قــرار گیــرد.
ــرمایه گذار  ــذب س ــرد: ج ــد ک ــاری تأکی ــال و بختی ــتاندار چهارمح  اس
ــیر  ــی در مس ــه عطف ــد نقط ــتان می توان ــه اس ــی ب ــش خصوص و بخ
افزایــش شــتاب ســرعت توســعه اســتان باشــد. اســتاندار چهارمحــال 
ــی  ــب توجه ــه اینکــه اقدامــات جال ــا اشــاره ب ــه ب ــاری در ادام و بختی
در مســیر توســعه اســتان برداشــته شــده اســت، عنــوان کــرد: توســعه 
ــه  ــت ک ــتان اس ــن اس ــت در ای ــی دول ــداف اصل ــاخت ها از اه زیرس
نقــش مهمــی در افزایــش ورود ســرمایه گذار بــه منطقــه خواهــد 

ــت. داش
  ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری، اولویت اصلی است

ــاه اجتماعــی  ــاون، کار و رف ــر کل تع ــری، مدی ــاس جزای ــن عب همچنی
چهارمحــال  در  اشــتغال  ایجــاد  بختیــاری گفــت:  و   چهارمحــال 
ــا فعــال کــردن  و بختیــاری اولویــت اصلــی در ســال جــاری اســت. ب
واحدهــای نیمه تمــام اشــتغال جالــب توجهــی در ســطح اســتان ایجاد 
می شــود. وی افــزود: بایــد از همــه ظرفیت هــای اســتان بــرای ایجــاد 
اشــتغال در ســطح اســتان اســتفاده شــود. مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: با ایجــاد اشــتغال برای 

جوانــان، بســیاری از مشــکالت در ایــن اســتان حــل خواهــد شــد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

نقش مهم اشتغال جوانان در کاهش سن ازدواج

فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان از نظــر 
پذیــرش و اعــزام مســافر در ســال 2015 در رتبــه 40 از بیــن 
50 فــرودگاه منطقــه خاورمیانــه و قــاره آفریقــا قــرار گرفت. 
 فــرودگاه مهرآبــاد تهــران بــا پذیــرش و اعــزام 13 میلیــون 

و 515 هزار و 693 مســافر در ســال 2015 
ــه 9 از بیــن 50 فــرودگاه منطقــه  ــه رتب ب
خاورمیانــه و قــاره آفریقــا دســت یافــت. 
ــرش  ــزام و پذی ــا اع ــهد ب ــرودگاه مش  ف
 8 میلیــون و 545 هــزار و 598 مســافر 
و فــرودگاه امــام خمینــی)ره( بــا اعــزام 
و پذیــرش 7 میلیــون و 243 هــزار و 120 
مســافر بــه ترتیــب در رتبه هــای 16 و 18 

منطقــه ای قــرار گرفتنــد. 
 در ایــن رتبه بنــدی فرودگاه هــای کیــش، شــیراز، اصفهــان
اهــواز و تبریــز بــه ترتیــب رتبه هــای 36، 37، 40، 41 و 50 

را بــه خــود اختصــاص دادنــد. 

فــرودگاه  ســه  جــده،  و  دوحــه  دبــی،  فرودگاه هــای 
هســتند.  رتبه بنــدی  ایــن  نخســت 

همچنیــن بــر اســاس رتبه بنــدی فرودگاه هــای خاورمیانــه 
و قــاره آفریقــا بــه تفکیــک درصــد رشــد اعــزام و پذیــرش 
بــه  مســافر در ســال 2015 نســبت 
ســال 2014، فــرودگاه اصفهــان بــا یــک 
ــرار گرفــت.  ــه 16 ق درصــد رشــد در رتب
بــا 19  امــام خمینــی)ره(  فــرودگاه 
ــرودگاه  ــه ســوم، ف درصــد رشــد در رتب
 شــیراز بــا 11 درصــد رشــد در رتبــه 
7، فــرودگاه مشــهد بــا 5 درصــد رشــد 
در رتبــه 12، فــرودگاه تبریــز بــا 3 درصد 
 رشــد در رتبــه 14، فرودگاه هــای کیــش 
ــا 1 درصــد رشــد در رتبــه 16، فــرودگاه اهــواز  و اصفهــان ب
بــا رشــد 0 در رتبــه 17 و فــرودگاه مهرآبــاد بــا رشــد منفــی 

2 در رتبــه 19 قــرار گرفتنــد.

 فرودگاه اصفهان در رتبه 40 
خاورمیانه و آفریقا

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان گفــت: 23 تقاضــا بــرای واگــذاری بعضــی از ابنیــه تاریخی 
بــه اداره کل میــراث فرهنگــی رســیده اســت کــه 5 بنــا بــه گــزارش 
ــا بحــث واگــذاری آن انجــام شــده اســت؛  نهایــی رســیده و تقریب
ایــن در حالــی اســت کــه یــک تقاضــای چنــد میلیــون دالری بــرای 

ــی  ــه تاریخ ــک مجموع ــن ی ــار گرفت در اختی
ــش  ــده و بخ ــه اداره کل آم ــان ب ــم اصفه مه
خصوصــی می خواهــد ایــن مجموعــه تاریخــی 

را خریــداری کنــد. 
تاکیــد کــرد: وضعیــت  الهیــاری  فریــدون 
گردشــگری  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
ــت  ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ــان روزب اصفه
و هــر هفتــه در کمیســیون فنــی میــراث 
اصفهــان، چنــد مجــوز ســاخت  فرهنگــی 

هتــل در دســت بررســی قــرار می گیــرد. در برنامــه ششــم توســعه 
ــزار  ــان از 16 ه ــای اصفه ــزان تخت ه ــه می ــم ک ــی کرده ای  پیش بین
و 500 تخــت بــه 80 هــزار تخــت برســد و خوشــبختانه با ورود بســیار 
خــوب ســرمایه گذاران بــه بخــش هتل ســازی اصفهــان ایــن اتفــاق 

ــیار  ــازی بس ــمت هتل س ــه س ــت ب ــت؛ حرک ــال رخ دادن اس در ح
حرکــت خــوب و مناســبی اســت.

 مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــزاری  ــوزه نرم اف ــزی در ح ــزوم برنامه ری ــه ل ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــات  ــژه خدم ــگری، به وی ــات گردش ــت خدم ــش کیفی ــت: افزای گف
ــگری  ــد گردش ــانی می توان ــروی انس ــوزه نی  ح
را ارتقــا دهــد. الهیــاری بــا بیان اینکه مشــکالت 
ــود ــه یابی ش ــد ریش ــان بای ــگری اصفه  گردش

اظهــار کــرد: نبایــد بــه انــدازه اســتانبول هتــل 
ــم؛  ــال گردشــگر بگردی ــه دنب بســازیم و بعــد ب
ــم.  ــای گردشــگر پیــش بروی ــد پابه پ بلکــه بای
بخــش گردشــگری  مشــکالت  اســت  الزم 
بررســی شــود تــا ببینیــم چــرا در شــش مــاه 
ــش  ــافر و ش ــداد مس ــترین تع ــال، بیش از س
مــاه از ســال، کمتریــن میــزان مســافر را داریــم. وی تصریــح کــرد: 
ــهرداری  ــه ش ــی ب ــای تاریخ ــی بناه ــذاری بعض ــوص واگ  درخص
و بعضــی از خانه هــای تاریخــی نیــز در حــال انعقــاد تفاهم نامــه ای 

هســتیم کــه بتوانیــم یــک بــازی بــرد – بــرد انجــام دهیــم.

خطوط بی.آر.تی برای تردد معلوالن
هموار می شود

مناسب ســازی خطــوط BRT در چنــد ســال 
گذشــته در شــهر مطــرح شــد. ایــن امــر هرچنــد 
رضایــت شــهروندان را بــه دنبــال داشــت، امــا از 
ــدن  ــی ش ــه اجرای ــود ک ــی ب ــوع پروژه های آن ن
کامــل آن هنــوز معلــوالن شــهر اصفهــان را 

ــت.  ــته اس ــه داش ــم انتظار نگ چش
در  اصفهــان  شــهرداری   BRT پــروژه  مدیــر 
بــه  ایمنــا می گویــد:  بــه خبرنــگار  این بــاره 
مناسب ســازی تــردد معلــوالن در خــط یــک 
اتوبوس هــای BRT کــه از ســال 90 بهره بــرداری 

ــت.  ــده اس ــه نش ــد، توج ش
دنبــال  بــه  می افزایــد:  ملک زاده فــر  علــی 
درخواســت های مکــرر از طــرف تشــکل های 
معلــوالن و پــس از جمــع آوری اســتانداردها 
 و دســتیابی بــه جمع بنــدی دربــاره معایــب

ایــن  مناسب ســازی  بــرای  برنامه ریــزی 
حــال  در  معلــوالن  تمامــی  بــرای  خطــوط 

اجراســت.
بــا  اقدامــات  ایــن  می کنــد:  اظهــار  وی   
ــط  ــئوالن مرتب ــرف مس ــرر از ط ــای مک بازدیده
و خــود معلــوالن انجــام خواهــد گرفــت تــا 
ــرد. ــرار گی ــار ق ــد در اختی ــازی کارآم مناسب س

 شهدا، بهترین حلقه وحدت 
جامعه هستند

و  کاشــان  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
آران وبیــدگل در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــور  ــه و مح ــن حلق ــن و بزرگ تری ــهدا، بهتری ش
ــتند.  ــه ای هس ــه و منطق ــر جامع ــدت در ه وح
ــل از  ــن تجلی ــاداتی نژاد، در آیی ــواد س ــید ج س
خانــواده معظــم شــهدا و افتتــاح خیابــان شــاهد 
محلــه شــهدا اظهــار کــرد: شــهدا بــدون در نظــر 
گرفتــن تعلقــات قومــی، محلــی و منطقــه ای در 
کنــار یکدیگــر در راه تحقــق آرمان هــای خــود در 

مقابــل دشــمن ایســتادگی کردنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه امنیــت کشــور، مرهــون 
شــهدا و ایثارگــران اســت، خاطرنشــان کــرد: 
محلــه شــهدای آران و بیــدگل بــا تقدیــم 40 
شــهید و شــاخص های ممتــاز ایثارگــری، از نظــر 

ــی دارد. ــت مل ــت ثب ــوی قابلی ــراث معن می
کاشــان  شهرســتان های  مــردم  نماینــده    
 و آران وبیــدگل افــزود: اتــکا بــه ســیره شــهیدان

ــد  ــه رش ــیدن ب ــرای رس ــت مایه ب ــن دس  بهتری
و توسعه منطقه است.

اخبار کوتاه

برای نخستین بار در کشور:
 بهره برداری از دستگاه 

تصویربرداری سه بعدی بدن در یزد 
نخســتین تجهیــزات تصویربــرداری دو بعــدی و ســه 
بــرای   EOS فنــی  عنــوان  بــا  بــدن  تمــام  بعــدی 
نخســتین بار در کشــور در بیمارســتان شــهید صدوقــی 
ــر ســید محمدجلیــل  ــرداری می رســد. دکت ــه بهره ب ــزد ب ی
ابریشــم، اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد بــا اشــاره 
ــی  ــه ظرفیــت انســانی و علمــی حــوزه پزشــکی و درمان ب
اســتان یــزد اظهــار کــرد: به روزرســانی تجهیــزات درمانــی 
ــه  ــتر ب ــر و بیش ــات بهت ــه خدم ــه ارائ ــخیصی، الزم و تش

ــت.  ــی اس ــتی و درمان ــوزه بهداش ــان ح متقاضی
وی ارائــه خدمــات بــه بیمــاران غیربومــی در اســتان 
یــزد را از جملــه نشــانه های ظرفیــت پزشــکی ایــن 
ــار در کشــور  ــرای اولین ب ــرد: ب ــان ک اســتان دانســت و بی
ــتگاه  ــه دس ــز ب ــزد، مجه ــی ی ــهید صدوق ــتان ش بیمارس
تصویربــرداری دو بعــدی و ســه بعــدی تمــام بــدن شــده 
منحصربه فــرد  قابلیت هــای  دربــاره  ابریشــم  اســت. 
ــدن گفــت:  ــد بعــدی تمــام ب ــرداری چن دســتگاه تصویرب
ایــن دســتگاه، قابلیــت تصویربــرداری از نیــم رخ و تمام رخ 
ــدی و ســه  ــه صــورت دو بع ــان ب ــه طــور همزم ــدن را ب ب
ــدت  ــاره ش ــه دارد. وی درب ــک کلیش ــط در ی ــدی و فق بع
ــه  ــن دســتگاه ادام ــا ای ــرداری ب ــا دوز اشــعه در تصویرب ی
ــدی ــد بع ــرداری چن  داد: شــدت اشــعه دســتگاه تصویرب
90 درصــد کمتــر از رادیوگرافــی و 500 تــا هــزار مرتبــه کمتــر 

از سی تی اســکن اســت.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان:

مهم ترین مشکل 
عدم فرهنگ سازی مالیاتی است

ــت  ــاره پرداخ ــان درب ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــر کل ام مدی
ــر  ــت: ب ــران گف ــان در ته ــزرگ کرم ــرکت های ب ــات ش مالی
اســاس مــاده 110 قانــون، عمــده فعالیــت ایــن شــرکت ها در 
هــر جایــی باشــد، بایــد مالیــات همان جــا پرداخــت شــود. 
محمــد ســلمانی مهم تریــن مشــکل را عــدم اطالع رســانی و 
فرهنگ ســازی مالیاتــی عنــوان و تصریــح کــرد: الزم اســت 
در ایــن زمینــه همــه دســتگاه های اجرایــی بــا مــا همــکاری 
ــن  ــازی در ای ــت فرهنگ س ــویم؛ اهمی ــق ش ــا موف ــد ت کنن
اســت کــه درآمدهــای مالیاتــی بهتریــن و ســالم ترین 
منابــع درآمــدی دولت هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف 
اجتماعــی و اقتصــادی محســوب می شــوند. وی بیــان کــرد: 
ــی  ــای عموم ــن هزینه ه ــردم در تأمی ــات، مشــارکت م  مالی
و اجتماعــی اســت کــه بــه عنــوان بهــای اســتفاده از خدمات 
بــه دولــت می پردازنــد و در واقــع ابــزار توزیــع عادالنــه 
ثــروت ملــی و موجــب کاهــش فاصلــه طبقاتــی می شــود.

اخبار کوتاه

آگهی ابالغ رای
حل  شورای  سوم    شعبه  العاده  فوق  وقت  در    95/4/8 تاریخ  به 
آران و بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده  اختالف 
کالسه e 898/9 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ختم 
دادرسی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان 
قاضی  رای  شود.  می  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  شرف  و 
شورادر خصوص دعوی آقای علیرضا مشرقی فرزند مهدی   به طرفیت 
آقای بهنام صادقی فرزند عیسی به خواسته مطالبه ی وجه یک فقره 
چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ هشت  میلیون ریال  و 
مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت 
التقات به حاکمیت وصف  با  بانک محال علیه و  از سوی  ، تنظیمی 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال 
یا  و  اقامه  ارائه  خوانده  ذمه  برائت  بر  دلیلی  اینکه  و   ) خوانده  ذمه 
تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و 
به استناد مواد 198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 
310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از زمان صدور چک 
تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  مهلت  ظرف  و سپس 
عمومی این شهرستان می باشد. شماره : 5/22/95/215/ م الف قاضی 

شعبه سوم  شورای حل اختالف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمود انصاری  دارای شناسنامه شماره 41به شرح دادخواست 
در خواست گواهی  دادگاه  این  از  33 ش سفید شهر   به کالسه 95/ 
محمد کوچکی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
نصر آبادی  بشناسنامه 370در تاریخ 1395/3/21اقامتگاه دائمی خود 
 -1 به   است  آن مرحوم منحصر  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود 
و  رضا  و  احمد   -2 پسر  فرزند  بعنوان  محمد  فرزند  انصاری  محمود 
رمضان همگی کوچکی نصر آبادی فرزندان محمد بعنوان فرزندان پسر  
3- معصومه و زهرا همگی کوچکی نصر آبادی فرزندان محمد بعنوان  
فرزندان دختر و ورثه 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 نشرنخستین  آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره 
دادگاه شورای  حقوقی  پنجم  رئیس شعبه  الف  5/22/95/214/م   :

حل اختالف آران و بیدگل

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420352200109 
شماره پرونده: 9409980352201147

شماره بایگانی شعبه : 941270تاریخ تنظیم: 1395/04/13 مشخصات 
نام :عبدالرسول  نام خانوادگی : شریفی ولدانی  محکوم له ردیف 1 
نام پدر: قدمعلی   نشانی: اصفهان – خیابان شهیدان غربی – شرکت 
تعاونی موزائیک سازان – پالک 2 – همراه 09122160400    مشخصات 
محکوم علیه ردیف 1- نام: مرتضی    نام خانوادگی : رهنما  نشانی: 
له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  المکان  مجهول 
پدر: حیدر  نام  : رفیعی  نام خانوادگی  : مرضیه   نام  / محکوم علیه 
: اصفهان – خیابان شریعتی – نبش حکیم نظامی –  قلی  نشانی 
ساختمان الزهرا – طبقه چهارم – واحد 111 – کدپستی 8174814988 
محکوم   / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع   09132833327 همراه   –
لهم عبدالرسول شریفی ولدانی  محکوم به بسمه تعالی بموجب در 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 950483-95/4/10 و شماره 
به  است  محکوم  علیه  9409970352201910محکوم  مربوطه  دادنامه 
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   135000000 مبلغ  پرداخت 
ریال  بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 4940000  ریال   5376000
بابت حق الوکاله وکیل 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 می باشد در حق خواهان و نیم 
عشر اجرایی به مبلغ 6750000 ریال در حق صندوق دولت.    محکوم 
آنرا  : 1- ظرف ده روز مفاد  ابالغ اجرائیه  تاریخ  از  علیه مکلف است 
بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که 7اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
به طور مشروح   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  قیمت همه  و  مقدار  یا 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
ثالث  اشخاص  نزد  نحو  به هر  او  اموالی که  و کلیه  حسابهای مذکور 
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 
علیه  .4- خودداری محکوم  مالی 1394(   اجرای محکومیت  نحوه 
حبس   ، حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  اعالم کامل  از 
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 
ارائه  مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
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: 11201/ م الف  
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اصفهان

اجرائیه
پرونده:  شماره   9510420352400142 اجرائیه:  شماره 
تنظیم:  940794تاریخ   : شعبه  بایگانی  9409980352400720شماره 
1395/04/13 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک مهر اقتصاد به 
مدیریت آقای علیرضا زمانی  نشانی: اصفهان – پل آذر – ابتدای خ 
توحید – پ 3 – بانک مهر اقتصاد – به کد پستی 8173644595    
مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: امید   نام خانوادگی : اکبری 
فیض آبادی نام پدر : محمد نشانی: اصفهان – تودشک –بلوار امام 
رضا ع – ک روبروی بانک ملی – پ 5 2- نام : سمیه نام خانوادگی 
: خلج نام پدر : غالمحسین نشانی : اصفهان خ کاوه خ 15 خرداد بن 
بست شهیاد بن بست چهارم درب روبرو  مشخصات نماینده یا قائم 
 : نام خانوادگی  : رضا    نام  له / محکوم علیه  قانونی محکوم  مقام 
عابدی زاده حسین آبادی  نام پدر: محمد تقی   نشانی : اصفهان – 
خیابان آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336   نوع 
رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد به مدیریت 
آقای علیرضا زمانی محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره 9510090352401201 و شماره دادنامه مربوطه 
 -1  : پرداخت  به  است  محکوم  علیه  9409970352402126محکوم 
بابت اصل خواسته وجه بخشی  ریال متضامنا  مبلغ 117/398/054 
ریال    4/521/942 مبلغ   -2  94/5/11-902003/422173 چک  از 
متناصفا بابت هزینه دادرسی  3- مبلغ 017/553/ 4 ریال متناصفا 
رسید چک  تاریخ سر  از  تادیه  در  تاخیر  وکیل 4-  الوکاله  بابت حق 
لغایت وصول محکوم به بصورت متساویا در حق محکوم له و همچنین 
محکوم بپرداخت مبلغ 5/869/900 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت . ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ دم الزامی 
است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 
معرفی کند  مالی   -3 . بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی   -2.
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 
نزد اشخاص  نحو  به هر  او  اموالی که  و کلیه  دقیق حسابهای مذکور 
و  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  و کلیه مطالبات  دارد  ثالث 
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 
باز داشت می شود) مواد 8و3  له  به در خواست محکوم  نماید واال 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .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 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -5 )1394
نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین 
نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب 

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 
بود.)  یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد  تودیع وثیقه  یا  له 
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 
11171/ م الف  مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – محمد عارف
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: امیر   نام خانوادگی: نامدار کله خانی نام 
پدر: حسن  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: 
نام: ابراهیم   نام خانوادگی:قرهی قهی  نام پدر: داراب  شغل: پوشاک    
نشانی محل اقامت: اصفهان خ حکیم بازار قلندرها جنب سرای ستوده 
تاریخ95/2/11   226 شماره  رای  موجب  به:به  آسیامحکوم  پوشاک 
حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

ریال   68/000/000 مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم 
نشر  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/350/000 و  خواسته  اصل  بابت 
آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )94/12/8( لغایت زمان 

اجرای حکم در حق محکوم له. ماده 34 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:11452/ 
م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
اخطار اجرائی

محسنیان   خانوادگی:  نام  ارسالن     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  ایرج    پدر:  نام 
پدر:  نام  قهی   خانوادگی:قرهی  نام  ابراهیم    نام:  له:  محکوم 
حکیم  خ  اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  پوشاک     شغل:  داراب  
موجب  به:به  آسیامحکوم  پوشاک  ستوده  سرای  جنب  قلندرها  بازار 
اختالف  حل  شورای  ششم  حوزه  تاریخ95/2/11   225 شماره  رای 
محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان   شهرستان 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   11/000/000 مبلغ  به:پرداخت  است 
495/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه 
و در تاریخ سر رسید چک )94/9/10( لغایت زمان اجرای حکم طبق 
شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له. ماده 34 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:11453/ 
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 اصفهان

حتما بخوانید!
پیشنهاد میلیون دالری برای خرید ...

سه شنبه 22 تیرماه 1395
ـــمـــاره 199 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:
پیشنهاد میلیون دالری برای خرید یک مجموعه تاریخی اصفهان

))مفقودی برگ سبز ((
نام  به  متالیک  زیتونی  رنگ  به   glxi صبا  تیپ  پراید  سواری  سبز  برگ 
شماره   2361692 موتور:  شماره   1387 مدل:  آبادی  علی  فعله  مریم 
172 ب 64  :ایران 23 -  : s 1412287729654 شماره پالک  شاسی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
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حتما بخوانید!
همکاری دوباه معتمدآریا با بهرام توکلی

 مدت هاســت کــه ســوژه مهدکودک هــا 
سرویس فرهنگی

زهرا نصیری   
و حواشــی و مشــکالت و ابهاماتــی کــه 
دربــاره بعضــی از آن هــا وجــود دارد، ســروصدای زیــادی بــه راه 
ــًا  ــودک صرف ــن، مهدک ــش از ای ــا پی ــر ت ــت. اگ ــه اس انداخت
 محلــی بــرای توجــه بیشــتر بــه رشــد اجتماعــی کــودک 
و شــکوفایی اســتعدادهای نهفتــه او بــود، ایــن روزهــا بــه 
ــده  ــل ش ــن تبدی ــیاری از والدی ــرای بس ــاری ب ــی اجب انتخاب
اســت. ایــن موضــوع تــا جایــی پیــش رفتــه کــه در ســال های 
خدمــات  از  اســتفاده  متقاضــی  جدیــدی  قشــر  اخیــر، 
مهدهای کــودک شــده اند؛ قشــری کــه نــه از ســر ناچــاری 
ــتری  ــودک، مش ــی ک ــد اجتماع ــون رش ــی چ ــه دالیل ــه ب بلک
ــتری های  ــم مش ــتند؛ آن ه ــودک هس ــای ک ــه مهده این گون
میلیونــی! شــهریه  ایــن مهدکودک هــا نه تنهــا در حالــت عــادی 
ــد مثــل  ــا بهانه هــای جدی ــاد اســت، بلکــه هــر روز ب بســیار زی
تشــکیل انــواع و اقســام کالس هــای آموزشــی، ورزشــی و 
خالقیــت و ...بیشــتر می شــود. دربــاره افزایــش شــهریه 
مهدهــای کــودک و رونــد آن بــه ســراغ معــاون اجتماعــی اداره 
ــه  ــن زمین ــم. وی در ای ــان رفتی ــتان اصفه ــتی اس  کل بهزیس
بــه شــرطی می تواننــد هزینــه  گفــت: مهدهــای کــودک 
خدمــات اضافه تــر را بگیرنــد کــه بــا نظــارت دفتــر امــور 

کودکان بهزیستی و رضایت والدین صورت پذیرد. 
مرضیــه فرشــاد بــا اشــاره بــه اینکــه مهدهــای کــودک 
نصــب کننــد  دیــوار  بــه  را  ابالغــی   موظفنــد شــهریه های 
و هزینــه خدمــات اضافه تــر را نیــز اعــالم کننــد، گفــت: امســال 
ــالم  ــش اع ــد افزای ــا 15 درص ــا ب ــد مهدکودک ه ــهریه جدی ش
شــده؛ ولــی بــه دلیــل اینکــه شــهریه اســتان اصفهــان از بقیــه 
اســتان ها کمتــر اســت، تقاضــای بازنگــری داده ایــم تــا بــه 17 
درصــد افزایــش پیــدا کنــد و کســی حــق گرفتن شــهریه بیشــتر 

ــدارد.  ــا را ن از خانواده ه
وی دربــاره فراخــوان تأســیس مجــوز مهدکودک هــا اضافــه کرد: 
در ایــن فراخــوان، مــردان می تواننــد بــه عنــوان صاحب امتیــاز 
ــای هــوش  ــر ارتق ــا ب ــد. در مهدکودک هــا اصــرار م شــرکت کنن
هیجانــی کــودکان اســت. اگــر بتوانیــم هــوش هیجانــی 
ــیب ها  ــیاری از آس ــم از بس ــم، می توانی ــت کنی ــودکان را تقوی ک
پیشــگیری کنیــم. 80 درصــد موفقیــت افــراد بــه رشــد هــوش 

ــی آن هــا بســتگی دارد.  هیجان
ســایت  مهدکودک هــا  توانمندســازی  بــرای  افــزود:  وی 
ــا 6 ســال  مهدکودک هــا و طــرح ارزیابــی کفایــت مربیــان 3 ت

راه انــدازی شــده اســت کــه شــاخص های ســالمت جســمی و 
روانــی مربیــان را ارزیابــی می کنــد تــا از ایــن پــس هــر کســی 

ــود. ــا نش ــی بچه ه ــی، مرب ــر لیسانس ــا ه ب
والدیــن، بازرســان بهزیســتی در اطالع رســانی تخلفات هســتند. 
در ایــن راســتا نیز کارشــناس مســئول امــور کــودکان و نوجوانان 
اداره بهزیســتی اســتان اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــای  ــردن مهده ــتاره دار ک ــرح س ــرای ط ــن، از اج ــای وط کیمی
کــودک از ســال 1387 خبــر داد و گفــت: بــر اســاس آیتم هایــی 
چــون )فضــای فیزیکــی، ایمنــی و بهداشــت، تخصــص پرســنل 
ــودک ــای ک ــی مهده ــزات آموزش ــن و تجهی ــررات و قوانی  مق

رتبه بنــدی می شــوند و بــه آنــان درجــات یــک، دو و ســه 
ســتاره تعلــق می گیــرد. 

عفــت نجف پــور اظهــار داشــت: در مهدهــای کــودک بــر اســاس 
ســتاره بندی هایی کــه وجــود دارد بــه غیــر از شــهریه پایــه 
ــز  ــال نی ــد و امس ــش می یاب ــد افزای ــا 30 درص ــت از 10 ت قیم
ــا  ــرخ ت ــن ن ــتاره ای ــودک 4 س ــای ک ــرح مهده ــرای ط ــا اج ب
ــن قیمــت  ــز افزایــش خواهــد داشــت. وی تعیی 40 درصــد نی
ــا 6  ــنی 3 ت ــروه س ــرای گ ــودک را ب ــای ک ــهریه های مهده ش
ســال از 147 تــا 192 هــزار تومــان بــه صــورت تمام وقــت اعــالم 
ــرای  ــان ب ــن قیمت هــا در شــهر اصفه ــان داشــت: ای کــرد و بی
گــروه ســنی 9 تــا 2 ســال از 146 تــا 190 هــزار تومــان درنظــر 
گرفتــه شــده و همچنیــن بــرای گــروه ســنی 2 تــا 3 ســال از 
132 هــزار تومــان تــا 172 هــزار تومــان محاســبه شــده اســت. 
قیمــت مهدهــای کــودک در شهرســتان ها نیــز بــه ترتیــب بــرای 
ــا 123 هــزار تومــان، گــروه  گروه هــای ســنی شــیرخوار از 95 ت
نوپــا از 88 تــا 115 هــزار تومــان و گــروه نوبــاوه از 104 تــا 135 

هــزار تومــان معیــن شــده اســت. 
وی دربــاره اضافه دریافــت بعضــی مهدهــای کــودک در گرفتــن 
ــای  ــتی در مهده ــان بهزیس ــن، بازرس ــت: والدی ــهریه ها گف ش
کــودک هســتند؛ تقاضــا داریــم کــه هرگونــه اضافه دریافــت یــا 
تخلــف را در مهدهــای کــودک بــه شــماره تلفــن 32292103 تــا 
105 بــا داخلــی 137 و 138 بــه کارشناســان ایــن حــوزه گــزارش 
دهنــد تــا پیگیــری شــود؛ البتــه در ایــن زمینــه بایــد بگویــم کــه 
بعضــی از مهدهــای کــودک هزینه هــا را بــه صــورت اقســاط از 
ــد کــرد: در حــال حاضــر  ــد. وی تاکی ــن دریافــت می کنن والدی
ــرای حضــور کــودکان در کالس هــای فــوق برنامــه، 5 درصــد  ب
 هزینــه بیشــتر از والدیــن دریافــت می شــود کــه اجبــاری

 نیست.

معاون اجتماعی اداره  کل بهزیستی استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

کسی حق گرفتن شهریه بیشتر ندارد

فعالیت هــای  چارچــوب  در  »دنگ شــو«  موســیقی  گــروه 
اجرایــی خــود، تازه تریــن برنامــه زنــده خــود را در قالــب ســامانه 
ــر  ــروبیگی، مدی ــد خس ــد. حمی ــزار می کن ــن برگ ــرت آنالی کنس
برنامه هــای گــروه موســیقی »دنگ شــو« دربــاره تازه تریــن 

ــان  ــیقی بی ــروه موس ــن گ ــای ای فعالیت ه
ــه  ــای انجام گرفت ــق برنامه ریزی ه ــرد: طب ک
پنجشــنبه 24 تیرمــاه تازه تریــن کنســرت 
آنالیــن«  »کنســرت  قالــب  در  را  گــروه 
ــن برنامــه در ادامــه  ــم کــه ای برگــزار می کنی
کنســرت های علیرضــا قربانــی و حجــت 
ــق ســامانه ای  ــه از طری اشــرف زاده اســت ک
ویــژه عــالوه بــر اجــرا در تــاالر اندیشــه 
ــه  ــز ب ــدان نی ــرای عالقه من ــری، ب ــوزه هن ح
ــه  ــود. وی ادام ــه می ش ــن ارائ ــورت آنالی ص

ــار گذشــته گــروه همچــون  داد: اجــرای قطعه هــای منتخــب آث
کنســرت های گذشــته از جملــه برنامه هایــی اســت کــه در ایــن 
ــزاری  ــرای برگ ــا ب ــم م ــرا می شــود. تصمی ــن اج کنســرت آنالی
ایــن کنســرت ویــژه بــه دلیــل لغــو شــدن بعضــی از برنامه هــای 

گــروه در شهرســتان ها از جملــه شهرســتان کــرج بــود؛ بنابرایــن 
تصمیــم گرفتیــم بــا ســبک جدیــد برگــزاری کنســرت بتوانیــم در 

ــان باشــیم.  ــداد بیشــتری از مخاطب ــت تع خدم
مدیــر برنامه هــای گــروه موســیقی »دنگ شــو« در پایــان 
ــرای  ــای الزم ب ــام برنامه ریزی ه ــت: تم گف
برگــزاری کنســرت در شهرســتان کــرج 
ــود؛  ــه ب ــام گرفت ــاه انج ــرای روز 24 تیرم ب
امــا متأســفانه در بخش هــای نهایــی و 
امضــای آخــر بــا مشــکالتی برخــورد کردیــم 
ــه لغــو شــدن برنامــه شــد.  ــه منجــر ب ک

بــه هــر حــال امیدواریــم در تجربــه جدیدی 
ــم  ــده بتوانی ــش آم ــروه پی ــرای گ ــه ب ک
ــان  ــرای مخاطب برنامــه رضایت بخشــی را ب
ــن  داشــته باشــیم. ســامانه کنســرت آنالی
ــی  ــرده ط ــدازی ک ــی راه ان ــش خصوص ــش بخ ــدی پی ــه چن ک
ــزاری  ــا برگ ــیقی ب ــتداران موس ــان دوس ــته میزب ــای گذش روزه
کنســرت های علیرضــا قربانــی و حجــت اشــرف زاده بــوده 

ــت. اس

ازسویگروه»دنگشو«
سومینکنسرتآنالینکشورهمدرراهاست

ــرای  ــن« ب ــدون م ــا ب ــم »اینج ــد از فیل ــا بع ــه معتمدآری فاطم
ــی  ــرام توکل ــا به ــرخ« ب ــرف س ــم »ب ــازی در فیل ــا ب ــار ب دومین ب
ســینمایی  فیلــم  بازیگــران  فهرســت  می کنــد.  همــکاری 
بهــرام توکلــی  بــه نویســندگی و کارگردانــی   »بــرف ســرخ« 

ــه زودی  ــی ب ــعود ردای ــی مس ــه تهیه کنندگ و ب
کامــل خواهــد شــد. ایــن فیلــم به تازگــی 
وارد مرحلــه اولیــه پیش تولیــد شــده و بــا 
گزینــش عوامــل، طــی ماه هــای آینــده جلــوی 
ــن  ــم، دومی ــن فیل ــن خواهــد رفــت. ای دوربی
همــکاری مشــترک توکلــی و ردایــی محســوب 
ــوروز امســال ســریال »بیمــار  می شــود کــه ن
ــام نویســنده  ــب در مق ــه ترتی  اســتاندارد« را ب
و تهیه کننــده روی آنتــن شــبکه یــک داشــتند. 

ــم  ــن فیل ــور او در ای ــا از حض ــه گمانه زنی ه ــا ک ــه معتمدآری فاطم
حکایــت داشــت، به تازگــی بــا پــروژه، قــرارداد امضــا کــرده اســت. 
ــا  ــه معتمدآری ــه فاطم ــم کارنام ــن فیل ــرخ«، پنجاهمی ــرف س »ب
ــام  ــه ن ــد ب ــی دردمن ــش زن ــم، نق ــن فیل ــود. او در ای ــد ب خواه
 خورشــید را ایفــا خواهــد کــرد. ایــن دومیــن همــکاری معتمدآریــا 

و توکلــی پــس از فیلــم »اینجــا بــدون مــن« خواهــد بــود که ســال 
ــش  ــتین نمای ــود نخس ــی می ش ــد. پیش بین ــاخته ش 1389 س
ایــن فیلــم امســال در جشــنواره سی وششــم فیلــم فجــر باشــد. 
 بهــرام توکلــی ســاخت فیلم هــای »مــن دیه گــو مارادونــا هســتم«

ــا  ــق«، »اینج ــمان زرد کم عم ــه«، »آس »بیگان
ــه در  ــه«، »پابرهن ــدون مــن«، »پرســه در م ب
بهشــت« و »عقــل ســرخ« را در کارنامــه خــود 
ــد او خواهــد  ــم بلن دارد و ایــن هشــتمین فیل
بــود. ردایــی نیــز در کنــار ســریال »بیمــار 
ــی  ــعید آقاخان ــی س ــه کارگردان ــتاندارد« ب اس
ــوان  ــه عن ــوروز امســال پخــش شــد، ب ــه ن ک
»ســه  ســینمایی  فیلم هــای  تهیه کننــده 
»ماالریــا« شــناخته می شــود.  و  بیگانــه« 
همچنیــن از ایــن تهیه کننــده بــه زودی ســریال »عالیجنــاب« 
)ســام قریبیــان( هــم در شــبکه نمایــش خانگــی پخــش خواهــد 
ــاخت  ــرای س ــش ب ــال پی ــی دو س ــود توکل ــادآور می ش ــد. ی ش
بهتریــن  افتخــار  دیپلــم  هســتم«،  مارادونــا  دیه گــو  »مــن 

ــرد. ــت ک ــر دریاف ــم فج ــنواره فیل ــی را از جش کارگردان

ــه  ــردرد ب ــل کم ــه دلی ــت: ب ــی گف ــزت هللا انتظام - ع
بیمارســتان منتقــل شــدم و در حــال حاضــر وضعیتــم 

بهتــر اســت.
ــا  ــروش فیلم ه ــدادی از ســینماداران گرچــه از ف - تع
در مــاه مبــارک رمضــان راضــی بودنــد امــا طــرح اکران 
ــد  ــق نمی دانن ــد موف ــحر« را صددرص ــا س ــار ت  »افط
و نبــود تبلیغــات کافــی را از دالیــل اصلــی ایــن اتفــاق 

دانســتند.
- مدیــر عامــل بنیــاد بین المللــی امــام رضــا)ع( 
از تشــکیل بانــک اطالعاتــی برگزیــدگان جشــنواره 
ــر داد و گفــت: بیــش از 2  ــی امــام  رضــا خب بین الملل
هــزار نقطــه از دنیــا تحــت پوشــش برنامه هــای دهــه 

ــد. ــرار می گیرن ــت ق کرام
موقــت  نــام  بــا  را  نمایشــی  ملکی جــو  نصیــر   -

می کنــد. آمــاده  اجــرا  بــرای  »کوکاکــوال« 
- کمپانــی دیزنــی توانســت فــروش جهانی خــود را در 
مــدت زمــان بی ســابقه ای بــه 5 میلیــارد دالر برســاند.

- نــادر مشــایخی ایــن روزهــا مشــغول نوشــتن اپرایی 
دربــاره منظومه ســرای ایرانــی، نظامــی گنجــوی اســت.

- حســین محــب اهــری بــا اشــاره بــه پایــان اولیــن 
ــرای  ــدن ب ــاده ش ــیمی درمانی اش از آم ــه از ش مرحل
انجــام پیونــد مغــز اســتخوان در دو مــاه آینــده خبــر 

داد.
- عرضــه جهانــی فیلــم مســتند »زمناکــو« جدیدترین 
ــوری پیکچــرز  ــور را شــرکت ن ســاخته مهــدی قربان پ

آغــاز کــرد.
- ایــرج طهماســب، کارگــردان مجموعه هــای »کاله 
قرمــزی« دربــاره صفحــه ای کــه در یکــی از شــبکه های 
ــچ  ــه هی ــت ک ــت دارد گف ــام او فعالی ــا ن ــازی ب مج

ــدارد. ــازی ن ــبکه های مج ــه ای در ش صفح
- کریســتف رضاعــی، سرپرســت گــروه موســیقی 
 »نــور« اعــالم کــرد بــا لغــو کنســرت 22 تیرمــاه فعــال

و در تابستان آمادگی برگزاری کنسرت ندارد.
ســینمایی  فیلــم  میرباقــری، کارگــردان  بیــژن   -
»ربوده شــده« از تــالش بــرای اکــران ایــن فیلــم 

ســینمایی در آینــده ای نزدیــک خبــر داد.
ایرانــی  - محمــد معتمــدی، خواننــده موســیقی 
ــرای  ــن ب ــا حضــور در شــهر قزوی ــاه امســال ب مردادم
برگــزار  ایرانــی  آواز  عالقه منــدان خوانندگــی کارگاه 

. می کنــد
- محمدمهــدی عســکرپور کــه ســال گذشــته مجموعه 
ــی »نفــس گــرم« را روی آنتــن شــبکه یــک  تلویزیون
ســیما بــرده بــود، طرحــی دیگــر را بــه تلویزیــون ارائــه 

کــرد.
- ســعید داخ، بازیگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون ایــران 
ــخ ــدون تاری ــم ســینمایی »ب ــه جمــع بازیگــران فیل  ب

بدون امضا« به کارگردانی وحید جلیلوند پیوست.

ازسویادارهفرهنگوارشاداسالمی:
فراخوانبیستوسومین

جایزهکتاباصفهانمنتشرشد
آبان مــاه  اصفهــان  کتــاب  جایــزه  بیست وســومین 
ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد. بیست وســومین 
ــه تــالش  ــا هــدف ارج گــذاری ب جایــزه کتــاب اصفهــان ب
پدیدآورنــدگان کتــاب در حوزه هــای مختلــف، ارتقــای 
ســطح کیفــی نشــر اســتان، ایجــاد انگیــزه و رغبــت 
ــرای مؤلفــان و مترجمــان و همچنیــن ترویــج فرهنــگ  ب
کتابخوانــی در میــان اقشــار مختلــف جامعــه برگــزار 
ــار از  ــرای اولین ب ــد ب ــالی بای ــای ارس ــود. کتاب ه می ش
مهرمــاه 1393 تــا پایــان اســفندماه 94 در اصفهــان اعــالم 
ــی  ــای درس ــه کتاب ه ــن اینک ــد؛ ضم ــده باش ــول ش وص
ــاز  ــرکت کننده مج ــر ش ــتند و ه ــرکت نیس ــمول ش مش
ــاب  ــداد کت ــر تع ــا ه ــا ب ــه بخش ه ــرکت در هم ــه ش ب
ــزه  ــومین جای ــه بیست وس ــار ب ــال آث ــت ارس ــت. مهل اس
ــدان  ــا 15 شــهریورماه اســت و عالقه من ــان ت ــاب اصفه کت
ــع در  ــه همایــش واق ــه دبیرخان ــار خــود را ب ــد آث می توانن
ــگ  ــر، اداره فرهن ــل غدی ــد از پ ــوم، بع ــار س ــدای آبش  ابت

و ارشاد اسالمی استان اصفهان ارسال کنند.

رسانههانبایدچهرهگردشگریاصفهان
رامخدوشکنند

رییــس اتحادیــه هتلــداران اســتان اصفهــان گفــت: 
ــب  ــره ای مناس ــاد چه ــانه ها در ایج ــگاه رس ــش و جای نق
نریمانــی  مهــدی  دارد.  اهمیــت  بســیار  اصفهــان  از 
گفــت: بعضــی رســانه ها دربــاره گردشــگری آن چنــان 
ایــران  ســیاه نمایی می کننــد کــه چهــره گردشــگری 
مخــدوش می شــود. وقتــی مــا در رســانه های خــود 
ــه طــور مســتمر از گردشــگری خــود بدگویــی می کنیــم  ب

ــن کشــور  ــاد ای ــا اعتم ــم توریســت ب ــه انتظــار داری  چگون
ــا  ــه م ــانه ها علی ــد؟ رس ــاب کن ــگری انتخ ــرای گردش را ب

هســتند.
ــان  ــای اصفه ــتاره های هتل ه ــه س ــاد ب ــاره انتق  وی درب
اســاس  بــر  اصفهــان  اســتاندارد ســتاره های  گفــت: 
ــده  ــی داده ش ــتاندارد جهان ــکا و اس ــتانداردهای آمری اس
ــتاره  ــای چندس ــد هتل ه ــروز می گوین ــی ام ــت. برخ اس
ــد  ــه می دهن ــی در حــد هتــل یــک ســتاره ارائ مــا خدمات
ــر  ــر ب ــل کوث ــان هت ــت. در اصفه ــی اس ــن بی انصاف و ای
ــالب  ــل از انق ــتاره در قب ــتاندارد 5 س ــه اس ــاس نقش اس

ــت. ــتاره اس ــروز دارای 4 س ــده و ام ــداث ش اح

»ممیرو«بهسورهآمد
ــم »ممیــرو« ســاخته هــادی محقــق در سینماســوره  فیل
 اصفهــان اکــران شــد. یــدهللا شــادمانی، میثــم فرهومنــد

ــر  ــار آب روان، منوچه ــی، مهی ــادر، پریســا واصل فاطمــه به
ــای  ــه ایف ــم ب ــن فیل ــازی در ای ــوع جهانب ــکویی و طل اش

نقــش می پردازنــد.

اخبار کوتاه 
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خسارات قانونی/ حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای 
حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه 
خویش به دادگاه ارائه ننموده است و محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت 
است لذا به استناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و مواد 198 – 303- 305- 
306 – 502-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 قانون صدور چک 
و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   15445000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
پرداخت مبلغ 13200000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
 صادره غیابی که ظرف بیست وز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای 

می باشد.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ محمود شریفی 10106/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   95/2/12 تنظیم:  تاریخ    9509970352200149 دادنامه:  شماره 
کالسه:  پرونده   941449 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352201324
اصفهان تصمیم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   22 9409980352201324 شعبه 
به  رضا  فرزند  هدایت  حسین  آقای  خواهان:    9509970352200149 شماره  نهایی 
بانک صادرات  ـ جنب  مهرگان  بیمارستان  از  بعد  ـ  بهایی  ـ خ شیخ  اصفهان  نشانی 
تلفن:    8581967775 پ   . بیدبرگ ک  اقای  مغازه  آنیاک  کامپیوتری  مغازه  ـ 
مجهول  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  شریفی  محمدرضا  اقای  خوانده:   09138364910
المکان   خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. 
مطالبه وجه چک   گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
آقای  طرفیت  به  رضا  فرزند  هدایت  حسین  اقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
و شش  چهل  و  چهارصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ابراهیم  فرزند  محمدرضا شریفی 
مبلغ  به   94/6/6 مورخه   360914 شماره  به  چک  فقره  سه  وجه  ریال  میلیون 
و   94/5/5 مورخه   5000702 ـ   5000701 و  ایران  ملی  بانک  عهده  ریال   146/000/000
شعبه  ایران  بانک  پست  عهده  دو  هر  ریال   150/000/000 مبلغ  به  یک  هر   94/5/20
نجف آباد به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
و گواهی  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  دادگاه  حکم  اجرای  تا 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی 
پرونده  محتویات  سایر  و  است  ننموده  ارائه  دادگاه  به  خویش  ذمه  برائت  اثبات  در 
قانون   313  ،  310  ،  249 مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  خواهان  دعوی 
303-305-306-502-515-519-522 قانون آیین دادرسی  تجارت و مواد 198 – 

مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت 
خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  و شش  و چهل  چهارصد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   13/805/000 مبلغ  پرداخت   و 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد. در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

دادگاه صادر کننده رای می باشد. 
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ محمود شریفی 10107/ م الف

دادنامه
شماره   95/03/21 تنظیم:  تاریخ    9509970352200363 دادنامه:  شماره 
کالسه:  پرونده   941684 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352201544 پرونده: 
اصفهان تصمیم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  9409980352201544 شعبه 22 
فرزند  زاده  محمود  جواد  آقای  خواهان:     9509970352200363 شماره  نهایی 
 .2 ، پ 3   نونهال  ، بن بست  راه عوارضی  ، سه  اصفهان،  خ الله  نشانی  به  مهدی 
ـ  آبشار سوم   15 اصفهان، کیلومتر  نشانی  به  اکبر  فرزند  براتیان دشتی  آقای محمد 
روستای دشتی ـ ک نیکو ـ پ 621  خواندگان: 1. آقای ابراهیم جعفری فرزند علی به 
نشانی استان اصفهان ، شهرستان تیران و کرون ـ روستای تندران ـ ک ش اندرزگو ـ 
آخرین منزل سمت چپ ـ پ 14 ـ منزل شخصی ابراهیم جعفری 2. آقای حمیدپور 
مظاهری به نشانی مجهول المکان   خواسته ها: 1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
با  دادگاه  دادرسی   گردشکار:  مطالبه خسارت   .3 خودرو   سند  تنظیم  به  الزام   .2
 بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای
 می نماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست آقایان جواد محمود زاده فرزند مهدی 
و محمد براتیان دشتی فرزند اکبر با وکالت خانم مهری مظاهری به طرفیت اقایان 
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو  ابراهیم جعفری و حمید پورمظاهری به خواسته 
متن  به  توجه  با  دادرسی   هزینه  و   13 ع   388-43 شماره  فلزی  بغلدار  کامیون 
بین  تنظیمی  نامه  مبایعه  و  استنادی  مدارک  فتوکپی مصدق  و  تقدیمی  دادخواست 
طرفین و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود در دادگاه اقدامی 
ننموده و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مستندا 
به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 1284 ، 1301از قانون مدنی و مواد 198، 199 ، 303، 305، 306 
، 502، 515 ازقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم به الزام خوانده ردیف 
دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو فوق الذکر بنام 
خواهان ها به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 7/102/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و مبلغ 6/240/000 به عنوان حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
 رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین محکمه 

می باشد.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ محمود شریفی 10105/ م الف

متنآگهی
پرونده:  شماره   95/04/14 تنظیم:  تاریخ    951010035403873 ابالغیه:   شماره 
بایگانی شعبه: 940535 پیرو آگهی های منتشره در  9409980350400498 شماره 
 جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای میثم میرزاخانی که مجهول المکان می باشد
 ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409970350401448 صادره از شعبه 4 حقوقی 
اصفهان در پرونده شماره 90535 محکوم به پرداخت تضامنی مبلغ 1/100/000/000 ریال 
اصل خواسته و مبلغ 33/140/000 ریال هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر 
مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چک )643701-
 92/2/27( لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد
 در حق محکوم له مرتضی صدیقی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
وصول  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ـ باللی     

11174/ م الف

متنآگهی
پرونده:  شماره   95/04/13 تنظیم:  تاریخ    9510106825303583 ابالغیه:   شماره 
مصطفی  خواهی  نظر  تجدید  شعبه:940805  بایگانی  شماره   9409986825300715
اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  بند  دژنه  جعفر  طرفیت  به  فالحتی 
نموده که در این شعبه به شماره 9510486825300066 ثبت گردیده و به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه  از مفاد آن  آگهی و اطالع 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق نسبت به تبادل لوایح اقدام

 نمایید.
ـ  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

اسماعیل صادقی هاردنگی      11161/ م الف
متنآگهی

 9409986836200799 پرونده:  شماره    9510106836202138 ابالغیه:  شماره 
کالسه:  پرونده    95/3/25 تنظیم:  تاریخ   941628 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   2 شعبه   9409986836200799
اعظم  فرزاد  آقای  خواهان:   9509976836200438 شماره  نهایی  تصمیم  قدوسی( 
فرزند مرتضی به نشانی اصفهان ـ بزرگمهر ـ  خ مبارزان ـ خ مازیار جنوبی ـ پالک 
ازدواج  تجویز  المکان  خواسته:  نشانی مجهول  به  16   خوانده: خانم گلناز موسوی 
مجدد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
بطرفیت خانم گلناز  فرزند مرتضی  اعظم  فرزاد  آقای  در خصوص دعوی  دادگاه  رای 
رونوشت  و  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت  با  مجدد  ازدواج  خواسته  به  موسوی 
سند ازدواج شماره 11212 ـ 89/10/8 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 148 اصفهان و 
اینکه  و  دایم  نکاح  به سبب عقد  رابطه زوجیت  احراز  و  رونوشت شناسنامه خواهان 
دادنامه  موجب  به  و  باشد  می  برقرار  همدیگر  مقابل  در  زوجین  تکالیف  و  حقوق 
قطعی شماره 944-94/6/24 صادره از شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
ایفاء وظایف زوجیت  به  از شوهرش محکوم شده و لیکن نسبت  خوانده به تمکین 
اقدام ننموده و با توجه به عدم حضور خوانده مستندا به بند 3 ماده 16 و 17 قانون 
اختیار کند و نسبت  تا همسر دوم  داده می شود  اجازه  به خواهان  حمایت خانواده 
به ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج اقدام نماید. رای صادره غیابی 
مرجع  همین  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف   و 

می باشد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده اصفهان ـ مسعود فدایی تهرانی  11220 / م الف

آگهیابالغ
شماره نامه: 951011035700672  شماره پرونده: 9109980350700164 شماره بایگانی 

شبه: 910169 تاریخ تنظیم: 95/4/13  
ـ  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

بروجردی 
به حکایت محتویات پرونده 9109980350700164 که دراین شعبه دادگاه تحت رسیدگی 
می باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی آقای نوروز طاوسی فرزند علی اکبر از سال 
بدین  لذا  نیست  در دست  نامبرده  از  و هیچگونه خبری  ناپدید شده  و  غایب   1371
وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می 
شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی 
تضییع نگردد.  این آگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یکماه در اجرای ماده 
1023 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه یک سال از تاریخ 
 اولین اعالن )نشرآگهی( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد

 شد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان ـ 

بروجردی 11197/ م الف

آگهیابالغ
کالسه پرونده: 34/95   شماره دادنامه: 383 مورخ 95/3/4  مرجع رسیدگی شعبه 
اکبر  فرزند  زاده  اصفهان  خواهان: سید صالح مستولی  اختالف  ششم شورای حل 
نشانی اصفهان، خ بزرگمهر ، خ مفتح ، نبش آزادی، ساختمان یکتا  خوانده: محمد 

نصیری فرزند حبیب اله  نشانی مجهول المکان    خواسته: مطالبه وجه یک فقره 
چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.
آقای  به طرفیت  زاده  آقای سید صالح مستولی  قاضی شورادر خصوص دعوی  رای 
به شماره های  30/000/000 ریال وجه  چک  به خواسته مطالبه مبلغ  محمد نصیری 
116820/18 مورخ 92/5/20 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
استحقاق  و  اشتغال ذمه خوانده  در  علیه که ظهور  بانک محال  توسط  پرداخت  عدم 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198، 
515، 519، 522 قانون آ د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
در  تاخیر  و خسارت  دادرسی  بابت هزینه  ریال   550/000 و  اصل خواسته  بابت  ریال 
تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )92/5/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان  ـ مریم نباتی  11132/ م الف

آگهیابالغ
رسیدگی  مرجع    95/2/6 مورخ   168 دادنامه:  شماره   1987/94 پرونده:  کالسه 
فرزند  لطیفی  مصطفی  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه 
سوم،  طبقه  سیمین،  راه  سه  نبش  اصفهان،  نشانی  شیرزاده  علی  وکیل:  احمد 
فرزند  محمدی  علیرضا  2ـ  کریمی  حسن  1ـ  خواندگان:  سالمت   داروخانه 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  المکان   مجهول  نفر  دو  هر  غالمرضا 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء   مشورتی 

می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای علی شیرزاده به وکالت از مصطفی لطیفی 
به طرفیت آقای حسن کریمی  و علیرضا محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 

ریال وجه یک فقره چک به شماره های 405/065438 مورخ 91/10/2 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد . و این 
که خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که  ابراز و  از خود 
مستندا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ د م حکم 
بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/465/000 ریال بابت هزینه دادرسی و با احتساب هزینه نشرآگهی مرحله 
اجرا در صورت لزوم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک های موصوف ) 91/10/02( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 

حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان  ـ مریم نباتی  11133/ م الف

»برفسرخ«

همکاریدوبارهمعتمدآریابابهرامتوکلی



بازدید مدّبر از نقش جهان
مدیــر عامــل شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی 
کشــور از ورزشــگاه نقــش جهــان بازدیــد کــرد. مصطفــی 
ــان  ــان اصفه ــش جه ــروژه نق ــروز در پ ــح دی ــر، صب مدّب
ــن  ــرفت ای ــان پیش ــک در جری ــا از نزدی ــد ت ــر ش حاض
ــروژه  ــر از تمــام بخش هــای پ ــرد. مدّب ــرار گی ورزشــگاه ق
نقــش جهــان از جملــه ســازه و زمیــن چمــن بازدیــد کــرد. 
ــر کل ورزش  ــینی، مدی ــد سلطان حس ــام محم ــق اع  طب
 و جوانــان اســتان اصفهــان، »پیمانــکار ۱۵ مردادمــاه 
را بــه عنــوان پایــان کار ورزشــگاه نقــش جهــان اعــام کرده 
اســت.« در حــال حاضــر چمــن ورزشــگاه نقش جهــان در 
وضعیــت خوبــی اســت و بــا بــه پایــان رســیدن عملیــات 
عمرانــی ســازه، ایــن ورزشــگاه در لیــگ پیــش رو میزبــان 

دیدارهــای ســپاهان اصفهــان خواهــد بــود.

آخرین پیام گواردیوال به آنچلوتی
کارلــو آنچلوتــی، ســرمربی جدیــد بایــرن مونیــخ از آخریــن پیام 
گواردیــوال بــرای او رونمایــی کــرد. آنچلوتــی فصــل آینــده هدایت 
ــده خواهــد داشــت و جانشــین  ــر عه ــخ را ب سرخ پوشــان مونی
ــرم  ــی وارد دفت ــت: »وقت ــد. او گف ــد ش ــوال خواه ــپ گواردی پ
شــدم، دیــدم کــه گواردیــوال بــه ایتالیایــی و بــا حــروف بــزرگ 
ــی  ــدن آن خیل ــق باشــی. از دی ــود موف ــذی نوشــته ب روی کاغ

خوشــحال شــدم؛ مــا رابطــه خیلــی خوبــی بــا هــم داریــم.«

شکایت سردار آزمون از روبین کازان
 مهاجــم جــوان تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا گرفتــن وکیــل 
ــه  ــرد. قضی ــکایت ک ــا ش ــه فیف ــود ب ــابق خ ــگاه س از باش
ســردار آزمــون و روبیــن کازان هــر روز پیچیده تــر می شــود. 
هــر دو طــرف معتقدنــد کــه حــق بــا آن هاســت و بنابرایــن 
ــال  ــوان فوتب ــم ج ــور مهاج ــده حض ــد پرون ــم گرفتن تصمی
ایرانــی در روبیــن کازان را بــه مراجــع عالــی قضایــی ببرنــد 
ــم در  ــود. آن ه ــری ش ــوع تصمیم گی ــن موض ــاره ای ــا درب ت
شــرایطی کــه روســتوف بایــد چنــدی دیگــر در پلــی آف لیگ 
قهرمانــان اروپــا بــازی کنــد و از طرفــی روبیــن کازان معتقــد 
اســت کــه آزمــون، بازیکــن آن هاســت و بــدون اجــازه آن هــا 

تمرینــات تیــم را تــرک کــرده اســت.

دوپینگی به نام نویدکیا!
سرپرســت تیــم فوتبــال ســپاهان، حضــور نویدکیــا در تیــم را 
نوعــی دوپینــگ می دانــد. مهــدی اخــوان درخصــوص شــرایط 
ــّو  ــت: ج ــات گف ــه تمرین ــا ب ــت نویدکی ــد از بازگش ــم، بع تی
بســیار خوبــی در تیــم حاکــم اســت. در ایــن دو روز اســتقبال 
هــواداران بســیار خــوب بــود و همــه از ایــن بازگشــت 
خوشــحال شــدند. وی بــا بیــان اینکــه حضــور نویدکیــا نوعــی 
دوپینــگ بــرای تیــم اســت، ادامــه داد: حضــور نویدکیــا 
وضعیــت روحــی – روانــی تیــم را افزایــش می دهــد و باعــث 
می شــود بازیکنــان بــا انگیــزه بیشــتری تمریــن کننــد و 
حتــی تماشــاگران نیــز روحیــه و انگیــزه بیشــتری گرفته انــد. 

کوتاه از ورزش

 انگلیس یا آلمان 
مقصد جدید دژآگه

اتفاقــات  از  بعــد  ایــران  ملــی  تیــم  کاپیتــان 
ــت  ــد فعالی ــر قص ــی دیگ ــگاه العرب رخ داده در باش
 در باشــگاه های عربــی حاشــیه خلیــج فــارس 

را ندارد.
 گفتــه می شــود اشــکان دژآگــه بــه دلیــل برخــورد 
ــور  ــدت دلخ ــه ش ــی ب ــگاه العرب ــه ای باش غیرحرف
اســت و اعــام کــرده دیگــر بــه هیــچ عنــوان قصــد 
ادامــه فوتبــال در حاشــیه خلیــج فــارس را نــدارد. از 
ــن  ــس و همچنی ــورد انگلی ــل واتف باشــگاه هایی مث
ــی  ــد احتمال ــوان مقص ــه عن ــان ب ــن آلم هرتابرلی
ــرده  ــام ب ــران در تابســتان ن ــی ای ــم مل ــان تی کاپیت

می شــود. 
بازگشــت ایــن بازیکــن بــه ســطح اول فوتبــال 
دنیــا می توانــد خبــر خوبــی بــرای کــی روش و 
ــام  ــی ج ــز در راه مقدمات ــی نی ــم مل ــداران تی طرف

جهانــی 20۱8 باشــد.

با شروع لیگ 
برانکو صدتایی می شود

بــازی  بــه صدمیــن  ایــران  فوتبــال  در  برانکــو 
ــا  ــب ســرمربی خواهــد رســید ت رســمی اش در قال
ــا  ــال م ــخ فوتب ــردان تاری ــن م ــی از پرتداوم تری یک
ــرد. ــب گی ــال لق ــن مستشــاران خارجــی فوتب از بی
ــوده  ــران ب ــی ای ــم مل ــار ســرمربی تی ــو ۵6 ب  برانک
ــازی از لیــگ چهاردهــم ســرمربی  اســت. او در 6 ب
ــازی در  ــا 4 ب ــازی را ب ــن 62 ب ــود. ای ــرخ ها ب س
ــه 66  ــا ب ــد ت ــبه کنی ــیا محاس ــان آس ــگ قهرم لی
ــا پرســپولیس 3 بــازی در  بــازی برســید. برانکــو ب
ــه  ــا ب ــازی در لیــگ داشــت ت جــام حذفــی و 30 ب

ــد. ــمی برس ــازی رس 99 ب

کاروان ایران با 63 ورزشکار 
به المپیک می رود

ــرای ورزش  رقابت هــای کســب ســهمیه المپیــک ب
ــا 63  ــران ب ــا کاروان ای ــید ت ــان رس ــه پای ــران ب ای

ــود. ــل ش ــروی برزی ــی ریودوژانی ورزشــکار راه
 ایــران در ۱4 رشــته والیبــال، جــودو، قایقرانــی 
وزنه بــرداری  میــز،  روی  تنیــس  بوکــس، 
دوومیدانــی  شمشــیربازی،  دوچرخه ســواری، 
ــنا  ــان و ش ــدازی، تیروکم ــدو، تیران ــتی، تکوان کش
ــه کســب ســهمیه المپیــک شــده  اســت. ــق ب موف

همگام با ورزش

از  پــس   20۱6 یــورو  مســابقات   
سرویس  ورزش
دامون رشیدزاده  

نفس گیــر  رقابــت  یک مــاه 
ســرانجام بــا قهرمانــی کریــس رونالــدو و یارانــش بــه 
پایــان رســید. تیــم پرتغــال در حالــی بــه ایــن قهرمانــی 
رســید کــه تــا پیــش از شــروع مســابقات کمتــر 
کارشناســی شانســی بــرای قهرمانــی ایــن تیــم قائــل 
ــه  ــی ک ــک و در حال ــال دراماتی ــک فین ــا در ی ــود؛ ام ب
ــا  ــا ب ــد پرتغالی ه ــا امی ــتاره و تنه ــوق س ــدو، ف رونال
یــک مصدومیــت دلخــراش شــانس ادامــه بــازی را در 
همــان نیمــه اول از دســت داد، ایــن تیــم موفــق شــد 

با تک گل استثنایی ادر جام را به خانه ببرد.
ــا را در  ــه پرادع ــت فرانس ــال توانس ــه پرتغ ــا چگون  ام
خاکــش مغلــوب کنــد؟ ایــن ســؤالی اســت کــه ســعی 

ــرای آن بیابیــم. ــم در ایــن گــزارش پاســخی ب داری
  پس از خروج رونالدو

ــرزی  ــه ط ــازی را ب ــرایط ب ــد ش ــدو بای ــروج رونال خ
دراماتیــک بــه نفــع فرانســه رقــم مــی زد. مصدومیــت 
ــتی  ــت شکس ــال، می توانس ــان پرتغ ــگام کاپیت زودهن

ــد.  ــم بزن ــائو رق ــرای سلس ــنگین را ب س
 در حقیقــت اگــر پــس از خــروج او از زمیــن، پرتغــال

 گلــی دریافــت می کــرد، مطمئنــًا نمی توانســت آن 
را جبــران کنــد. در عــوض، خــروج او انگیــزه بســیاری 
ــود  ــه س ــه ب ــازی در ادام ــرد و ب ــق ک ــال تزری ــه پرتغ ب

آن هــا پیــش رفــت. 
ــه نفــع فرانســه  ــز را ب ــد همــه چی ــدو بای خــروج رونال
ــداد  ــان ن ــی نش ــان واکنش ــی دش ــی داد؛ ول ــر م  تغیی

و تغییری ایجاد نکرد.

 احتیاط بیش از حد
دیمیتــری پایــت در طــول تورنمنــت، بارهــا شــوت های 
روانــه کــرد  حریفــان  دروازه  ســمت  بــه   زیبایــی 
ــول  ــی در ط ــیار زیبای ــرکات بس ــان ح ــوان گریزم و آنت
ــی  ــت؛ ول ــش می گذاش ــه نمای ــن ب ــابقات در زمی مس
ــود کــه دل  در شــب فینــال، فقــط موســی سیســوکو ب
بــه دریــا مــی زد. بــازی کــردن بــا ریســک، بخشــی از 
تاکتیــک تیم هــا در طــول ایــن رقابت هــا بــوده اســت؛ 
ــازی  ــی ب ــل پرتغال ــه مقاب ــب فرانس ــی یکشنبه ش ول
می کــرد کــه در ۱0 بــازی اخیــرش نتوانســته بــود آن هــا 
ــس  ــت اعتمادبه نف ــن می توانس ــد و ای ــت ده را شکس
ــردن  ــک ک ــه از ریس ــد. فرانس ــق کن ــا تزری ــه آن ه را ب

ــاب کــرد و تاوانــش را داد. اجتن
  آزاد نگذاشتن پوگبا

بــرای  فینــال  شــب  ناکامــی  بزرگ تریــن  شــاید 
فرانســه پــل پوگبــا بــود کــه شــبی بســیار تلــخ داشــت. 
ــد،  ــر کاری انجــام ده ــد ه ــک 23 ســاله می توان هافب
ــا  ــودی، پوگب ــردن متی ــازی ک ــو ب ــه جل ــا رو ب ــی ب ول

ــود.  ــده ب ــار ش ــار گرفت ــًا در حص کام
ــًا چنیــن اقدامــی مقابــل پرتغــال کــه هیــچ گاه  مطمئن
ــد  ــه کنن ــت حمل ــد راح ــازه نمی ده ــان اج ــه حریف ب
کانتــه  از  بایــد  فرانســه  اســت.  بــزرگ  اشــتباهی 
در  بتوانــد  آزادانه تــر  پوگبــا  تــا  می کــرد  اســتفاده 
ــد. ــام ده ــه اش را انج ــد و وظیف ــرکت کن ــات ش حم

  بی اعتمادی به تازه نفس ها
همان طــور کــه حــدس زده می شــد، دشــان نتوانســت 
جلــوی وسوســه اســتفاده از ترکیــب تیمــش را مقابــل 
ــه  ــاد ب ــرد. اعتم ــال بگی ــر پرتغ ــدار براب ــان در دی آلم
نه چنــدان  فیزیکــی  شــرایط  و  بازیکنــان  همــان 
ــان  ــه در جری ــرر فرانس ــه ض ــت ب ــان، در نهای آماده ش

ــام شــد.  ــازی تم ب
ــه نظــر  ــان از نظــر روحــی و فیزیکــی خســته ب بازیکن
می رســیدند. پرتغــال یــک روز بیشــتر اســتراحت کــرد؛ 
ولــی بــه نظــر در آنالیزهــا و بررســی های دشــان چنیــن 
ــود؛ او در جایــی  چیــزی مدنظــر قــرار گرفتــه نشــده ب
ــه  ــش ب ــا تعویض های ــرژی را ب ــت ان ــد نتوانس ــه بای ک

تیــم منتقــل کنــد.
  تعویض ها

داشــت  بــه گلزنــی  نیــاز  شــبی کــه  در   دشــان 
از اعتمــاد بــه بازیکــن جوانــی ماننــد مارســال اجتنــاب 
کــرد و زمانــی او را بــه بــازی فرســتاد کــه دیگــر 
خیلــی دیــر شــده بــود؛ امــا در آن ســوی میــدان یــک 
تعویــض طایــی بــرای پرتغالی هــا، یعنــی ادر توانســت 

ــد. ــم بزن ــی را رق سرنوشــت قهرمان
  نبود بنزما

ــد  ــه را بای ــت فرانس ــل شکس ــن دلی ــاید کلیدی تری ش
ــع  ــوا، مداف ــوارو آربل ــت. آل ــا دانس ــم بنزم ــود کری نب
این بــاره می گویــد:  تیــم ملــی اســپانیا در   ســابق 
ــای  ــه بازی ه ــان از خان ــماره 9 جه ــن ش ــی بهتری وقت
چنیــن  مســتحق  می کنــد،  پیگــری  را  تیمتــان 

هســتید. نتیجــه ای 

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

رستگاری به سبک پرتغالی

مدیــر عامــل باشــگاه اســتقال امضــای تفاهم نامــه ایــن 
ــا نماینــده اینترمیــان ایتالیــا تکذیــب کــرد.  باشــگاه را ب
ــرام  ــتقال، به ــگاه اس ــمی باش ــایت رس ــزارش س ــه گ ب
تفاهم نامــه  امضــای  شــایعه  درخصــوص  افشــارزاده 

ــرد:  ــار ک ــان اظه ــان اســتقال و اینترمی می
ــت  ــزاری نشس ــم برگ ــد بگوی ــدا بای در ابت
ــان  ــگاه اینترمی ــی باش ــس آکادم ــا رئی ب
ــای  ــکیل برنامه ه ــی و تش ــه بررس ــا ب تنه
آکادمــی مربــوط می شــد و درخصــوص 
دو  هــر  معرفــی  و  برنامه هــا  چگونگــی 
ــت؛  ــای الزم صــورت گرف باشــگاه صحبت ه

بــر همیــن اســاس امضــای تفاهم نامــه میــان دو باشــگاه 
ــراردادی  ــا ق ــدارد و م ــت ن ــان صح ــتقال و اینترمی  اس
بــا  مــا  صحبت هــای  بنابرایــن  نکرده ایــم؛  امضــا  را 
نماینــدگان اینترمیــان فقــط تشــریح مســائل فنــی بــوده 
و قــرار بــر ایــن شــد طبــق یــک پیش نویــس کــه مــورد 

تأییــد مســئوالن حقوقــی باشــگاه و شــرکت مدنظــر قــرار 
ــاه  ــر طــی م ــن ام ــرای انجــام ای ــات الزم ب ــرد، اقدام گی
ــره  ــه هیئت مدی ــه در جلس ــس از ارائ ــم پ ــده و آن ه  آین
و در صــورت تأییــد اعضــا صــورت بگیــرد. به همیــن منظور 
تــا زمانــی کــه بحــث همــکاری آکادمــی دو 
 باشــگاه در جلســه هیئت مدیــره مطــرح 
و چگونگــی برنامه هــا بررســی نشــود، هــر 
ــد  ــه درســت نخواه ــوع امضــا و تفاهم نام ن

بــود.
ــر عامــل باشــگاه اســتقال همچنیــن   مدی
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش در پای
هماهنگی هــای صورت گرفتــه و بــا دارا بــودن اهمیــت 
ــر  ــان حاض ــدا مربی ــت در ابت ــرار اس ــی، ق ــث آکادم بح
ــری  ــر مربیگ ــای مدنظ ــگاه در کاس ه ــی باش در آکادم
شــرکت کننــد و پــس از آن اقدامــات الزم بــرای آکادمــی 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق در دس

مدیر عامل استقالل:
تفاهم نامه ای با اینترمیالن امضا نکردیم

مدنظــر  از چهــار ســازمان  یکــی  ریاســت  عابدینــی،  امیــر 
مهــدی تــاج - شــاید مهم تریــن ســازمان - را بــر عهــده 
گرفــت؛ ســازمان اقتصــادی فوتبــال کــه بی شــک شــریان 
 حیاتــی فوتبــال خواهــد بــود؛ چــون فوتبــال بــدون پــول 

و در آمــد راه بــه جایــی نخواهــد بــرد. امیــر 
ــمت  ــن س ــدن ای ــده دار ش ــد از عه ــی بع عابدین
ــال از  ــادی فوتب ــازمان اقتص ــیس س ــت: تأس گف
برنامه هــای مهــدی تــاج بــوده و از مــن خواســت 
ــارف از  ــوم. بی تع ــمت ش ــن س ــده دار ای ــه عه ک
وی خواســتم ریاســت چنیــن ســازمانی را از مــن 
نخواهــد و شــخص دیگــری را بــرای ایــن ســمت 

ــرای پذیــرش ایــن ســمت و اذعــان  ــد وی ب ــد؛ امــا تأکی برگزین
ایــن مســئله کــه گزینــه دیگــری بــرای اداره ایــن ســازمان نــدارد 
در نهایــت بنــده را مجــاب کــرد کــه بپذیــرم و حــال کــه پذیرفتــم 

ــا همــه تــوان کار خواهــم کــرد.  شــک نکنیــد ب
در یکــی دو روز اخیــر در بررســی هایی کــه داشــتم بــه ایــن 

نتیجــه رســیدم، بــال پــرواز فدراســیون فوتبــال، شکســته اســت. 
در مســیر کســب درآمــد بــرای فوتبــال یــا درســت عمــل نشــده یا 
اگــر هــم درســت عمل شــده، بــه دلیــل شــرایط اقتصادی کشــور، 
ــه حقــوق واقعــی خــود برســد. بســیاری از  ــال نتوانســته ب فوتب
ــه  و  ــاس گرفت ــف تم ــع مختل ــتان از صنای دوس
اظهــار لطــف کرده انــد و بــرای کمــک بــه فوتبــال 
چــراغ ســبز نشــان داده انــد. ایــن مایــه دلگرمــی 
اســت؛ امــا کار بســیار ســختی را پیــش رو داریــم. 
 تشــکیات ســازمان اقتصــادی بایــد تعریــف 
ــای  ــا در روزه ــه م ــن برنام ــود. ای ــی ش و اجرای
آتــی خواهــد بــود. تیم هــای ملــی بــرای پیشــبرد 
ــن  ــد. همچنی ــاز دارن ــه نی ــن هزین ــه تأمی ــود ب ــای خ برنامه ه
ــد  ــان می ده ــا نش ــزاری کاس ه ــتمزد داوران و برگ ــن دس تأمی
کار ســختی را پیــش رو داریــم. تــاش خواهیــم کــرد فوتبــال بــه 
ســرعت بــه ســوی پیشــرفت حرکــت کنــد و پــول، بهانه ای نشــود 

ــد. کــه از حرکــت بازمان

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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محمود پ ۱ 
/آقای  خانم  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در   : پیوست  مدارک 
سپهر رویدشتی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9۵0276-

ثانی  نسخه  پیوست  به   ، شعبه  این  از  صادره   ..  9۵/2/30
میشود.  اباغ  شما  به  خواهی  نظر  تجدید  ضمائم  و  دادخواست 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
ده  ظرف  دارید  پاسخی  چنانچه  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی 
روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه 
ارسال  نظر  تجدید  به  همین کیفیت  با  پرونده  واال  دهید.  تحویل 

میگردد. شماره : ۱۱20۵/م الف شعبه 22 دادگاه اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  9۵۱0۱0683720۱۱0۱شماره  اباغیه:  شماره 
تاریخ   940027 شعبه:  بایگانی  9409986837200027شماره 
تودشکچویه   قاسمی  صدیقه  خواهان   ۱39۵/04/۱4 تنظیم: 
به  تودشکچویه   قاسمی  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طاق  خواسته 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱2 
دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
2 اتاق 20۵ ارجاع و به کاسه  9409986837200027ثبت  طبقه 
مجهول  علت  به  و  شده  صادر  داور  به  امر  ارجاع  قرار  گردیده که 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده 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 داور واجد شرایط باالی سی سال و نمتاهل و 
 از ارقاب و آشنا به مسایل خانوادگی و اجتماعی را حاضر و معرفی

 نماید.
۱2 دادگاه  شماره: ۱۱۱42/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

خانواده شهرستان اصفهان – ناصر براتی
اخطاریه 

المکان  مجهول  نشانی:  مرتضوی  علی  خانوادگی: سید  نام  و  نام 
ارباب  خ  در  واقع  اختاف  حل  شورای  اول  شعبه  حضور  محل 
رویت  جهت   : حضور  علت  اباغ  از  پس  هفته  یک  حضور  وقت 
اعتراض  چنانچه  تا  مراجعه  مقرر  مهلت  ظرف  کارشناس  نظریه 
دارید اعام نمایید. شماره :۱۱08۱/ م الف دفتر شعبه اول مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
دادنامه

 : تنظیم  تاریخ   9۵099703۵04002۱3  : دادنامه  شماره 
شماره   94099803۵0400849  : پرونده  شماره   ۱39۵/02/۱9

 94099803۵0400849 کاسه  پرونده   9409۱7  : شعبه  بایگانی 
نهایی  اصفهان تصمیم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   4 شعبه 
آذری  مقدم  شیا  خانم   : خواهان   9۵099703۵04002۱3 شماره 
– گلستان  اصفهان  خانه   – اصفهان  نشانی  به  اله  رحمت  فرزند 
کوچه غنچه بن بست شبنم پاک 73 کدپستی : 8۱94944738 
 – اصفهان  نشانی  به  مهدی  فرزند  سارنج  اکبر  آقای   : خوانده 
خیابان امام خمینی – بهارستان خ بهارستان غربی بعد از ایستگاه 
)مجهول  پاستیک  جوشکاری  مجید  رنگ  جنب  مترو  اول 
مطالبه   .3 خواسته  تامین   .2 تخلیه   .۱ ها:  خواسته  المکان( 

خسارت دادرسی 
رای اصاحی

ثبت  الیحه  طی  آذری  مقدم  شیا  خانم  دادخواست  در خصوص 
شده بشماره 7۱3- 9۵/2/۱9 در پرونده کاسه 9409۱7 مبنی بر 
اینکه یکی از خواسته های مطروحه در ستون دادخواست دایر بر 
با  صدور حکم به تخلیه مورد انشاء رای دادگاه قرار نگرفته است 
تشخیص  وارد  مشارالیها  خواست  در  پرونده  محتویات  به  توجه 
تخلیه  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   309 ماده  به  مستندا 
یکباب مغازه به نشانی مندرج در دادنامه اصلی صادر و اعام می 
گردد. تسلیم رونوشت رای اصلی )دادنامه 94020۱۵( بدون رای 
اباغ  از  روز پس   20 رای ظرف  این  و  باشد  می  ممنوع  اصاحی 

قابل واخواهی در این دادگاه می باشد./ 
دادنامه 

 : تنظیم  تاریخ   94099703۵04020۱۵  : دادنامه  شماره 
شماره   94099803۵0400849  : پرونده  شماره   ۱394/۱۱/28
 94099803۵0400849 کاسه  پرونده   9409۱7  : شعبه  بایگانی 
نهایی  اصفهان تصمیم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   4 شعبه 
آذری  مقدم  شیا  خانم   : خواهان   94099703۵04020۱۵ شماره 
– گلستان  اصفهان  خانه   – اصفهان  نشانی  به  اله  رحمت  فرزند 
کوچه غنچه بن بست شبنم پاک 73 کدپستی : 8۱94944738 
 – اصفهان  نشانی  به  مهدی  فرزند  سارنج  اکبر  آقای   : خوانده 
خیابان امام خمینی – بهارستان خ بهارستان غربی بعد از ایستگاه 
اول مترو جنب رنگ مجید جوشکاری پاستیک )مجهول المکان( 

خواسته ها: ۱. تخلیه 2. مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه

اکبر  آقای  بطرفیت  آذری  مقدم  شیا  خانم  دعوی  خصوص  در 
در  واقع  مغازه  باب  یک  تخلیه  حکم  صدور  بخواسته  سارنج 
غربی  بهارستان  خ  خمینی  امام  خیابان  در  واقع  خوانده  نشانی 
حکم  صدور  نیز  و  مجید  رنگ  جنب  مترو  اول  ایستگاه  از  بعد 
از  ریال   3/200/000 ماهیانه  معوقه  اجور  به  به محکومیت خوانده 
تاریخ 93/۱2/۱۵ الی 93/۱2/۱۵ و با احتساب خسارت دادرسی و 
تاخیر در تادیه از توجه به محتویات پرونده و ماحظه کپی مصدق 
آن  ظهر  در  که  یکسال  بمدت   92/۱2/۱۵ مورخه  اجاره  داد  قرار 
بمدت یک سال دیگر تمدید گردیده است و نظر به اینکه خوانده 
و  نرسانده  بهم  حضور   94/۱۱/27 رسیدگی  وقت  از  استحضار  با 
فلذا  است  نیاورده  بعمل  مطروحه  دعوی  قبال  در  دفاعی  اصوال 
خواسته های خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد یک ۱ قانون 
روابط موجر و مستاجر مصوب ۱376 ناظر بر شروط 4-6 مندرج 

آیین  قانون   ۵22  ،۵۱۵  ،۱98 و  مدنی  قانون   490 و  قراداد  در 
دادرسی مدنی اوال به جهت احراز شرط تخلف از قرار داد در تاخیر 
داد  قرار  فسخ  اعام  به  حکم  معوقه  اجور  پرداخت  در  یکماهه 
اجاره فی  ما بین صادر و اعام می گردد. ثانیا بابت اجور معوقه 
هزینه  احتساب  با  و  ریال   38/400/000 مبلغ  بپرداخت  را  خوانده 
دادرسی و خسارت تاخیردر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
محاسبه  حکم  اجرای  زمان  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از 
. این رای  ووصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید 
غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

میباشد./  دادگاه 
حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  رییس  الف  م   /۱۱۱72: شماره 

اصفهان – استاد شریف
دادنامه

 : تنظیم  تاریخ   9۵099703۵۱000242  : دادنامه  شماره 
شماره   94099803۵۱00۱008  : پرونده  شماره   ۱39۵/02/۱8
 94099803۵۱00۱008 کاسه  پرونده   94۱۱27  : شعبه  بایگانی 
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱0 شعبه 
ابراهیم  آقای   : خواهان   9۵099703۵۱000242 شماره  نهایی 
شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی  به  عبدالغفور  فرزند  نصوحی 
مبارکه – مبارکه – دهنو – خیابان معلم – کوچه 27 – کدپستی 
 : خواندگان  نصوحی  عبدالغفور  آقای  منزل   848۱93349۱  :
خانه   – اصفهان  نشانی  به  اصغر  فرزند  اراسته  شهرام  آقای   .۱
 .2  ۱۵ پ   – مینا  – ک  میخک  – ک  نوبهار  میدان   – اصفهان 
آقای مجید یوسفی کچی فرزند علی به نشانی اصفهان – خیابان 
یوسف  –آقای  مکانیزه  پست  قسمت   – پست  اداره   – نشاط 
از  اعسار   .۱ ها:  خواسته   8۱466643۱4  : پستی  - کد   - کچی 
محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  دادرسی  هزینه  پرداخت 
رای  بصدور  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعام  را  رسیدگی  ختم   پرونده 

نماید.  می 
رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ابراهیم نصوحی فرزند عبدالغفور به 
یوسفی کچی  مجید  و  اصغر  فرزند  آراسته  شهرام  آقایان  طرفیت 
دادگاه  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  علی  فرزند 
خواندگان  اینکه  و  دادخواست  ضمیمه  استشهادیه  به  عنایت  با 
و  نشده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  رسیدگی  وقت  اباغ  رغم  علی 
به  مستندا  اند  نداشته  ابراز  خواهان  مالی  تمکن  بر  دال  ای  ادله 
اعسار  به  دادرسی مدنی حکم  آئین  قانون   ۵06  ،۵04  ،۱98 مواد 
وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعام می نماید. رسیدگی 
می  متوقف  اعسار  دعوی  قطعی  تکلیف  تعیین  تا  دعوی  اصل  به 
ماند. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
 اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

 است
۱0 دادگاه   شماره: ۱۱2۱3/ م الف ایمان غریب نواز رئیس شعبه 

اصفهان حقوقی 
دادنامه 

شماره دادنامه : 9۵099703۵2700۵3۵ تاریخ تنظیم : ۱39۵/04/09 
 : شعبه  بایگانی  940998036۵30۱403شماره   : پرونده  شماره 

9۵0۱22 شاکی : خانم زهرا زارع فرزند عزیز اله به نشانی اصفهان 
– میدان جمهوری اول خ امام خمینی کوچه شاهین یک پ 48 
متهم : آقای محمد حسین چاوشی به نشانی مجهول المکان اتهام 
از بررسی محتویات  : دادگاه پس  : صدمه بدنی عمدی گردشکار 
رای صدور  به  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعام  رسیدگی  ختم   پرونده 

مینماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمد حسین چاوشی فرزند علی و فعا 
ایراد ضرب و جرح عمدی شاکیه  بر  دائر  تامین  بدون  و  متواری 
شاکی گواهی  شکایت  پرونده  محتویات  به  نظر  زارع  زهرا  خانم 
مرجع  توسط  گرفته  صورت  محلی  تحقیقات  و  قانونی  پزشکی 
تقاضای  حاوی  که  خواست  کیفر  مفاد  به  عنایت  با  و  انتظامی 
به  و  متهم  بودن  متواری  به  باتوجه  و  است  ایشان  برای  مجازات 
وقوع  دادگاه  بنابراین  ایشان،   ناحیه  از  موثر  دفاع  ارائه  عدم  تبع 
مواد  به  مستندا  دانسته  مسلم  و  محرز  را  ایشان  سوی  از  بزه 
448، 709، 7۱0، 7۱4، 290 از قانون مجازات اسامی متهم را به 
پرداخت یک وینم دینار+ یک ونیم درصد دیه کامل مرد مسلمان 
بابت دیه کبودی خلف ران چپ و دیه جراحت متاحمه قدام مچ 
دست راست در حق محکوم می نماید پرداخت این دیات حداکثر 

و  غیابی  صادره  رای  است.  حادثه  وقوع  تاریخ  از  یکسال  ظرف 
در همین شعبه و سپس قطعی واخواهی  قابل  روز  بیست   ظرف 

 است.
/ شماره: ۱۱۱43/ م الف سید مجتبی میر دامادی – رئیس شعبه 

۱0۱ دادگاه کیفری 2 اصفهان
دادنامه 

 : تنظیم  تاریخ   9۵099703۵4600469  : دادنامه  شماره 
شماره   94099803۵8900493  : پرونده  شماره   ۱39۵/04/0۵
 94099803۵8900493 پرونده کاسه   9۵0034  : شعبه  بایگانی 
سابق(  جزایی   ۱20( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱20 شعبه 
فرزند  امیری  مهران  آقای   : شاکی   ....... شماره  نهایی  تصمیم 
محمد میرزا به نشانی خ امام خمینی ک نبرد ک اسفند پ 43 
 : اتهام  المکان  مجهول  نشانی  به  عظیمی  عباس  آقای   : متهم 
ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  همراه  سرقت گوشی 

رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

یکدستگاه  بر سرقت  دائر  عباس عظیمی  آقای  اتهام  در خصوص 
فرزند  امیری  مهران  آقای  شکایت  موضوع  همراه  تلفن  گوشی 
میرزا محمد با توجه به محتویات پرونده عدم کفایت ادله اثباتی 
و  شرعا  اماراتی که  و  دالیل  پرونده  در  اینکه  و  ویقین  علم  مفید 
وجود  نماید  منتسب  متهم  به  را  مذکور  بزه  ارتکاب  بتواند  جزما 
اساسی  قانون   37 اصل  برائت  اصل  با ستناد حاکمیت  لذا  ندارد 
فوق  متهم  برائت  بر  رای  دادرسی کیفری  آیین  قانون   4 ماده  و 
الذکر صادر و اعام مینماید رای صادره ظرف 20 روز پس از اباغ 
 قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان 
میباشد/ شماره : ۱۱۱44/ م الف رئیس شعبه ۱20 دادگاه کیفری 

2 اصفهان – موسوی خوانساری



7 سه شنبه 22 تیرماه 1395
ـــمـــاره 199 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
اسالم صلح آمیزترین دین جهان است

  اســم تعطیــات کــه می آیــد در ذهــن بســیاری 
سرویس گردشگری

 آیدین بهاری
ــه  ــک گزین ــط ی ــژه پایتخت نشــین ها، فق به وی
بــرای ســفر مطــرح می شــود؛ شــمال. گویــا تمــام ایــران در شــمال 
نــوع ســختی  بــه هــر  تــن   خاصــه می شــود و مســافران 
ــه  ــه شــمال برســانند؛ حتــی ب ــا خــود را ب ــد ت و مشــقتی می دهن
قیمــت 21 ســاعت معطلــی در جــاده. تــازه هنگامــی کــه به شــمال 
می رســند حجــم جمعیــت بــه حــدی اســت کــه چیــزی جــز آدم 
ــن  ــوارض ای ــن ع ــم کمتری ــه بگذری ــا ک ــود. از این ه ــده نمی ش دی
ــش راه  ــرای دیدن ــه ب ــه هم ــت ک ــی اس ــودی طبیعت ــفرها، ناب س
شــمال را در پیــش می گیرنــد و اگــر ایــن رونــد همین طــور ادامــه 
ــزی  ــز، چی ــا و خاطره انگی ــده از شــمال زیب ــد در ســال های آین یاب
جــز تلــی از زبالــه باقــی نمی مانــد. بســیاری از کارشناســان 
ــاخت های  ــر زیرس ــران و فق ــی ای ــای طبیع ــی از جاذبه ه ناآگاه
گردشــگری را دلیــل اصلــی ایــن هجــوم بــه شــمال کشــور 
ــه  ــاه ب ــی کوت ــوان در زمان ــق می ت ــی تحقی ــا کم ــا ب ــد؛ ام می دانن
جاهایــی ســفر کــرد کــه نه تنهــا چیــزی کــم از زیبایی هــای شــمال 
ــای  ــن غذاه ــوم و همچنی ــا آداب و رس ــنایی ب ــه آش ــد، بلک ندارن
ــد.  ــر کن ــن براب ــذت ســفر را چندی ــد ل ــاوت می توان ــوع و متف متن
ــوان  ــا می ت ــه کجاه ــه جــای شــمال ب ــد ب ــد بدانی ــر می خواهی اگ

سفر کرد، این گزارش را تا انتها بخوانید.
شهرکردوپلزمانخان  

از تهــران، بــا خــودروی شــخصی حــدود ۶ ســاعت می تــوان 
ــی از  ــاید یک ــاند. ش ــهرکرد رس ــه ش ــود را ب ــرد و خ ــی ک رانندگ
مناطقــی کــه اگــر بیــش از شــهرهای شــمالی کشــور جاذبه هــای 
ــال  ــتان چهارمح ــدارد، اس ــز ن ــر نی ــد، کمت ــته باش ــی نداش  طبیع

و بختیــاری و مرکــز آن، شــهرکرد اســت. ایــن اســتان همــه چیــز 
ــرآب ــای پ ــار، رودخانه ه ــی دارد: آبش ــگری طبیع ــرای گردگش  ب

هــوای بســیار خنــک، جنگل هــای حفاظت شــده، چشــمه های آب 
 ســرد و آب گــرم، پیســت اســکی، بســترهای قانونــی ماهیگیــری
موقعیــت مناســب بــرای کوهنــوردی و... . بــرای اســکان نیــز ایــن 
اســتان امکانــات نســبتًا مناســبی دارد؛ دهکــده زاگــرس در بــاالی 
ــد روزه ای  پــل زمان خــان قــرار دارد و شــما می توانیــد اقامــت چن
ــی  ــده دارای واحدهــای اقامت ــن دهک در آنجــا داشــته باشــید. ای
مشــرف بــه رودخانــه زاینــده رود و پــل زمان خــان اســت. در 

ــه، محل هــای اقامــت  ــح روزان ــرای تفری ــز ب ــل نی اطــراف خــود پ
ــن  ــع ای ــا و مرتف ــان زیب ــت و درخت ــده اس ــی ش ــت طراح موق

ــد. ــایه افکنده ان ــتراحتگاه ها س ــن اس ــام ای ــر تم ــه ب محوط
فریدناصفهان  

ــهرهای  ــت. ش ــاعت اس ــدود ۶ س ــدن ح ــا فری ــران ت ــه ته فاصل
اســتان اصفهــان نیــز از جملــه مناطقــی اســت کــه دارای ذخایــر 
ــد  ــران دارن ــا ته ــه ب ــه کمــی ک ــا فاصل ــادی اســت و ب ــی زی طبیع
ــمالی  ــهرهای ش ــی ش ــرای جایگزین ــبی ب ــه مناس ــد گزین می توان

ــند. باش

دارویــی  گیاهــان  وجــود  و  فوق العــاده  گیاهــی  پوشــش    
بــا  همــراه  تیوپ ســواری  و  اســکی  مناســب  دامنه هــای  و 
قله هــای برف پوشــی کــه بلندتریــن آن هــا 3915 متــر ارتفــاع دارد 
و خیــل عظیــم عاشــقان طبیعــت کــه هــر تعطیــات بــه داالن کــوه 
هجــوم می برنــد، از خصوصیــات ایــن منطقــه زیبــای کوهســتانی 
 اســت کــه گونه هــای کمیــاب آهــو و گــوزن، گــراز و پــازن و کبــک 

و بز کوهی را در پناه خود جای داده است. 
رودخانــه »دره حــوض« در مــرز فریــدن و لرســتان در ۸ کیلومتری 
ــا  ــع زیب ــی و مرات ــای وحش ــه و گل ه ــرار گرفت ــی ق ــاده اصل  ج
و خیال انگیــزی را در کنــار خــود دارد کــه محــل تفــرج بســیاری از 
مســافران و توقفگاهــی امــن بــرای گردشــگران بــا امکانــات کافــی 
از قبیــل ســایبان و امکانــات طبــخ غــذا و پــارک و چمنــزار اســت.

گلپایگانوخوانسار  
گلپایــگان نیــز از جملــه شــهرهایی اســت کــه ظرفیت هــای 
زیــادی بــرای گردشــگری دارد و یکــی از قطب هــای اصلــی 
گردشــگری اســتان اصفهــان در بخــش غربــی آن اســت. فاصلــه 
ــع ــجد جام ــت. مس ــاعت اس ــدود 5 س ــران ح ــا ته ــهر ب ــن ش  ای

بــازار چهارســوق، بــازار ســنتی گلپایــگان، منــاره آجــری ســلجوقی 
ــه  ــه ده هــا جاذب  بقعــه سیدالســادات، ارگ تاریخــی گوگــد از جمل
و آثــار دیدنــی گلپایــگان اســت کــه می توانیــد هنــگام ســفر 
ــا   ــان ب ــتان اصفه ــهر اس ــر ش ــد. دیگ ــه کنی ــهر تجرب ــن ش ــه ای ب
جاذبه هــای گردشــگری زیــاد، شهرســتان خوانســار اســت کــه بــا 
ــه علــت ارتفــاع  جاذبه هــای دیدنــی و طبیعــت چشــم نواز خــود ب
زیــاد از ســطح دریــا تابســتانی معتــدل و زمســتانی نســبتًا ســرد 

ــت. ــی اس ــرایط ییاق ــل دارای ش ــن دلی ــه همی دارد و ب

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

به جای شمال به این شهرها سفر کنید

بازگشــت  بــرای  تــاش  از  ســیما  قــرآن  شــبکه  مدیــر 
سریال ســازی بــه ایــن شــبکه و بهره گیــری از کارگردانــان 
خــوب قرآنــی خبــر داد. محمدحســین محمــدزاده، مدیــر شــبکه 
ــوان مدیــر  ــه عن قــرآن ســیما اظهــار کــرد: پیــش از انتصــاب ب

ــی از  ــوان یک ــه عن ــیما، ب ــرآن س ــبکه ق ش
 بیننــدگان ایــن شــبکه تلویزیونــی بــودم 
ارتبــاط  نیــز  ســازمانی  نظــر  از  حتــی  و 
تنگاتنگــی بــا ایــن شــبکه داشــتم و در رادیــو 
از  قــرآن ســعی می کردیــم در بســیاری 
برنامه هــا و طرح هــای قرآنــی بــا شــبکه 
قــرآن ســیما مشــارکت داشــته باشــیم. 
ــرد:  ــوان ک ــیما عن ــرآن س ــبکه ق ــر ش مدی
ــرآن، شــبکه ای تخصصــی اســت؛  شــبکه ق
ــا  ــن معن ــه ای ــودن ب ــبکه تخصصی ب ــا ش ام

ــن  ــه ای ــه ب ــد؛ بلک ــته باش ــاص داش ــان خ ــه مخاطب ــت ک نیس
معناســت کــه بــه طــور خــاص بــه موضــوع قــرآن می پــردازد و 

ــد.  ــته باش ــام داش ــان ع ــد مخاطب ــبکه بای ــن ش ــه ای البت
حفــظ مخاطــب موجــود و افزایــش مخاطبــان و همچنیــن 

دریافــت مخاطبــان جدیــد، جــزو محورهــای برنامه ریــزی 
ــت  ــوز ظرفی ــداری هن ــانه دی ــه رس ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ماس
دیــداری  حــوزه  در  را  قرآنــی  محصــوالت  تــا  دارد   زیــادی 
ــزود:  ــد، اف ــب بســته های خــوب عرضــه کن ــی در قال و تلویزیون
بایــد بتوانیــم در شــبکه قــرآن ســیما 
محصــوالت قرآنــی رســانه ای خوبــی در 
حوزه هــای آمــوزش، اطاع رســانی، تــاوت، 
علــوم و معــارف قرآنــی را در معــرض دیــد 
ــه  ــدزاده در ادام ــم. محم ــرار دهی ــوم ق عم
شــبکه  در  گروه هــا  تقســیم بندی  بــه 
ــار  ــت: چه ــرد و گف ــاره ک ــیما اش ــرآن س ق
گــروه موجــود در شــبکه قــرآن ســیما 
ــرآن  ــتره ق ــه گس ــن را دارد ک ــت ای  ظرفی
را بــه صــورت محصــوالت رســانه ای دیداری 
مــورد توجــه قــرار دهــد؛ امــا در حــوزه اطاع رســانی، گروهــی در 
شــبکه قــرآن ســیما وجــود نــدارد کــه ایــن گــروه یــا بایــد بــه 
گروه هــا اضافــه شــود یــا پیشــنهاد کنیــم کــه گــروه پنجمــی بــه 

اســم گــروه اطاع رســانی ایجــاد شــود.

مدیرشبکهقرآنسیما:
شبکهقرآنمتعلقبهعدهخاصینیست

نرم افــزار قرآنــی منهــاج، یکــی از اپلیکیشــن های گوشــی همــراه 
 اســت کــه بــا اســتفاده از تکنیک هــای یادگیــری و اصــول مطالعــه

طرحــی نــو از یادگیــری معانــی قرآنــی را بــه صــورت نرم افــزاری 
جالــب ارائــه کــرده اســت. در ایــن نرم افــزار بــا اســتفاده از مــرور 

و تکرارهــای اصولــی مفاهیــم کلمــات قـــرآن، 
ــه حافظــه  ــی ب ــی قرآن ــا معان ســعی شــده ت

بلندمــدت فــرد منتقــل شــود. 
منهــاج شــامل متــن کل قــرآن بــه همــراه 1۰ 
ترجمــه فارســی و 5 دوره ترتیــل )بــه صــوت 
ــا امــکان جســت وجوی پیشــرفته  ــگان( ب رای
و امــکان ویــژه مشــاهده معنــی کلمــات 
ــل داشــتن 1۸  ــه دلی ــزار ب ــن نرم اف اســت. ای
ــر را از  ــی، کارب ــه روش آموزش ــه ب ــزار کلم ه
ــب  ــه ای و کت ــای رایان ــه نرم افزاره ــه ب مراجع

ــکان را  ــن ام ــاج ای ــد. منه ــاز می کن ــرآن بی نی مرجــع در حــوزه ق
بــه کاربــر می دهــد کــه معنــای کلمــات قــرآن )1۸۰۰۰( را بــه روش 

ــر و در کمتریــن زمــان ممکــن فراگیــرد.  ــه الین جعب
آن  جملــه  از  دارد کــه  دیگــری  قابلیت هــای  نرم افــزار  ایــن 

می توان به یادگیـــری مفاهیـــم قـــرآن کـریـــم به وسیــله ریشـه 
کلمـــات، نمایــش ارتبــاط میان آیــات از طریق تکـــرار کلمـــات در 
قرآن کریـــم، امکان مدیریت یادگیری آیـــات از طریـــق آمـــوزش 
ــک  ــه تفکی ــری ب ــزان پیشــرفت در یادگی ــات و بررســی می کلمـ
زمــان اشــاره کــرد. محتویــات منهــاج شــامل 
ســه دوره ترتیل از اســاتید منشــاوی، مشــاری 
دوره  یــک  القامــدی،  ســعد  و  العفاســی 
ــری، 11 دوره  ــل الحص ــتاد خلی ــق از اس تحقی
ترجمــه فارســی و ارائــه معنــی کلمــات قــرآن 
ــرار و هم ریشه هاســت.  ــداد تک ــراه تع ــه هم ب
نرم افــزار منهــاج شــامل امکانــات دیگــری از 
ــم  ــات، تنظی ــانه گذاری آی ــکان نش ــه ام جمل
ــظ  ــت حف ــات جه ــاوت آی ــرار ت ــداد تک تع
قــرآن، مشــاهده متــن قــرآن همــراه بــا 
 ترجمــه بــه صــورت زیرخــط، امــکان به روزرســانی معنــای کلمــات

دانلــود رایــگان صــوت ســوره های قــرآن، ســامانه دریافــت 
به روزرســانی   ،Notification صــورت  بــه  قرآنــی  پیام هــای 
خــودکار نرم افــزار و امــکان ارســال نظــرات و پیشــنهادات اســت.

آتشکدهاصفهان
بلــوار آتشــگاه  در ۸ کیلومتــری غــرب اصفهــان، 
ــه  ــرار دارد ک ــگاه ق ــام آتش ــه ن ــی ب ــان، کوه اصفه
ــام دژ  ــه ن ــان دژی ب ــکده ای در می ــراز آن آتش ــر ف ب
ماربیــن و روی کوهــی کــه حــدود 1۶۰۰ متــر از ســطح 
ــگاهی از  ــت؛ آتش ــده اس ــا ش ــاع دارد، بن ــا ارتف دری
اســامی  دوران  در  بعدهــا  دوران ساســانیان کــه 
 نیــز آثــار دیگــری بــه آن افــزوده شــده اســت. 
آتشــگاه اصفهــان یــا کــوه آتشــگاه از بناهــای تاریخــی 
 شــهر اصفهــان و از یادگارهــای ایــران باســتان اســت 
رس  خــاک  مــاط  بــا  بــزرگ  خشــت های  از  و 

ســاخته شــده و پــان آن دایــره اســت.
اســت  زاینــده رود  رودخانــه  نزدیــک  بنــا  ایــن    
ــا پیــش از آن  ــه دوران ساســانی ی و ســاخت آن را ب
نســبت داده انــد. آتشــگاه اصفهــان، یکــی از ســه اثــر 
 قدیمــی به جا مانــده از دوران باســتان و از نظــر بزرگــی 
ــی از  ــان و یک ــهر اصفه ــود در ش ــر موج ــومین اث س
ــانی  ــاد ساس ــان قب ــران در زم ــزرگ ای ــکده ب 7 آتش
تاریــخ  در   3۸۰ شــماره  بــه  بنــا  ایــن  اســت. 
133۰/9/11 در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــد. 

قدمــت و کاربــری بنــای آتشــگاه نــزد صاحب نظــران 
مــورد اختــاف اســت. ایــن بنــا را بــه دلیــل کاربــرد 
ــادآور  ــی، ی ــت چین ــای خش ــان رج ه ــوب در می چ

معمــاری قدیــم بین النهریــن می داننــد. 
طــی مطالعــات باستان شناســی گــروه ایتالیایــی 
بــه سرپرســتی پرفســور گالدیــری، طــول عمــر 
مصالــح به کاررفتــه در ســاختمان آتشــگاه را 14۰۰ 
پ. م تخمیــن زده انــد. مســئله جالــب توجــه دیگــر 
ــاد در  ــش از می ــوم پی ــزاره س ــی در ه ــور قوم حض
حــدود اصفهــان و بختیــاری امــروز اســت. بنابرایــن 
ــدا  ــگاه در ابت ــای آتش ــه بن ــت ک ــل اس ــًا محتم کام
ــد. ــوده باش ــن ب ــد بین النهری ــابه معاب ــدی مش  معب

 مهم تریــن آتشــکده های عهــد ساســانی عبارتنــد از: 
آذر فرنبــغ، آذر گشســب و آذر برزیــن مهــر. 

منفــرد  کــوه  قلــه  روی  برجای مانــده  آثــار 
بــه  مشــرف  اصفهــان کــه  مغــرب  در  آتشــگاه 
جــاده اصفهــان و نجف آبــاد اســت بــه احتمــال 
دوره  از  آتشــکده  یــک  بنیــاد  و  اســاس  قــوی، 
دوره هــای  در  بعدهــا  کــه  اســت  ساســانیان 
 اســامی، آثــار دیگــری بــه آن افــزوده شــده اســت. 
آنــدره گــدار ایــن بنا را کــه دارای طاقچه هایــی با قوس 
ــد.  ــه دوره اســامی می دان ــوط ب ــی اســت مرب  جناغ
از طرفــی بــا تســلط باطنیــان اصفهــان در اواخــر 
ســده پنجــم هجــری بــر آتشــگاه، احتمــال مــی رود 
ــه  ــوده ب ــود ۸ درگاه گش ــا وج ــگاه ب ــای آتش ــه بن ک
ــی  ــرج دیده بان ــک ب ــام ی ــف در مق ــوی مختل ۸ س

ــد. ــده باش ــاخته ش س

اخبار کوتاه گشت وگذار

ابالغوقترسیدگی
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 

باسام احتراما بپیوست یکبرگ رونوشت آگهی وقت رسیدگی خواندگان مجهول المکان 
بنام محسن نوری،داودنوری، سعیدنوری،محمدنوری فرزندان محمدرضا تقدیم میگردد.

خواهشمنداست برابر مقررات نسبت به درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
اقدام سپس یکبرگ ازآن را به این شورا ارسال نمائید.وقت رسیدگی 95/۶/13 ساعت 
پرونده 32۶/94    دادگستری گلپایگان     شماره  در  واقع  اختاف  4   شعبه 3حل 

شماره :17۶ م/الف
ابالغرای

شماره اباغیه:951۰1۰372۰7۰13۰1شماره پرونده:94۰99۸3722۶۰۰719
شماره بایگانی شعبه:95۰4۶4تاریخ تنظیم:1395/۰3/19

شاکی خانم قدم خیر ناصری به طرفیت متهم به نام یعقوب مرادی به خواسته ترک 
انفاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
1۰1 دادگاه کیفری دوشهر گلپایگان )جزایی سابق( واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه 
94۰99۸3722۶۰۰719 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰5/12 و ساعت 1۰:3۰ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی وبه تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی 
واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه1۰1 دادگاه کیفری دو شهر 

گلپایگان )جزایی سابق(- وحید زمانی شماره:1۶4/م الف
رونوشتآگهیحصروراثت

آقای محمد رحمانی دارای شناسنامه شماره 2۶5 تاریخ تولد 133۰به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر  شورا  ازاین   1 344/95 ش  به کاسه 
توضیح داده که  شادروان زیور منصوری بشناسنامه 1۰2۸ تاریخ تولد 13۰۸/4/3 در 
تاریخ 1394/4/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر -2دختر که به شرح ذیل می باشد/1.ناصر رحمانی    فرزند 
علی   به ش.ش 477   ت.ت 1335    صادره از گلپایگان،.علی اکبر رحمانی    فرزند 
علی  به ش.ش 119  ت.ت 1345 صادره از گلپایگان3.خسرو رحمانی دهقی      فرزند 
علی    به  ش.ش 3۰ ت.ت 133۸  صادره از گلپایگان4.محمد رحمانی    فرزند علی   
به ش.ش 2۶5   ت.ت 133۰   صادره از گلپایگان 5.زهرا رحمانی دهقی    فرزند علی  
به ش.ش 2۶۸   صادره از گلپایگان ۶.مهری رحمانی دهقی     فرزند علی    ش.ش 
434   صادره از گلپایگان والغیراینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردو 

االگواهی صادر خواهدشد
رییس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف  شماره:م / الف 1۶7
آگهیابالغوقترسیدگیبهخواندهمجهولالمکان

در پرونده کاسه 95-42 شعبه حقوقی چهارم شعبه حقوقی گلپایگان 
نبش کوچه  فرمانداری  :گلپایگان –خ  نشانی  ابوالفضل  فرزند  رفیعی  خواهان  مجید 
المکان  خواسته:انتقال سندرسمی خواهان دادخواستی  9 –پاک ۶۸خوانده:مجهول 
تسلیم این شعبه نموده است که وقت رسیدگی برای تاریخ یک هفته پس از رویت 
)یکشنبه یا دوشنبه( ساعت 1۰ صبح تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده 
وبنابه درخواست خواهان ودستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود تا خوانده 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از 
وضمائم را دریافت نماید ویا در وقت ویادر وقت رسیدگی  حضوربه هم رساند.مدیر دفتر 

شعبه دو شورا حقوقی دادگستری گلپایگان     شماره:م الف/1۶5
ابالغرای

شماره اباغیه:951۰1۰372۰7۰1۶52شماره پرونده:93۰99۸3721۶۰۰755
ناصر  علیه متهم  ناصری شکلیتی   بایگانی شعبه:931792شاکی خانم اشرف  شماره 

طالبی دائر برتوهین وفحاشی و مزاحمت برای بانوان و تهمت وافتراءتقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دوشهر 
گلپایگان )جزایی سابق(واقع در گلپایگان ارجاع وبه کاسه 93۰99۸3721۶۰۰755 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰۶/14 و ساعت 1۰:3۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگا های عمومی و انقاب در امر مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  متهم پس  تا  آگهی می شود  جرایدکثیراالنتشار 
دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقررجهت رسیدگی حاضر گردد.

دفتر کیفری شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق(-وحید زمانی     
شماره:م / الف 175

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم  فریده امجدی دارای شناسنامه شماره ۸7 تاریخ تولد 1343به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر  شورا  ازاین   1 335/95 ش  به کاسه 
 1314/1۰/1 تولد  تاریخ  بشناسنامه 13245  ماهری  داده که  شادروان همدم  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1394/7/11 تاریخ  در 
باشد/1.غامعلی  ذیل می  به شرح  که  پسر  پنج دخترویک  به  است  منحصر  مرحوم 
امجدی     فرزند رضا   به ش.ش 293   ت.ت 134۶    صادره از گلپایگان2.فاطمه 
امجدی     فرزند رضا   به ش.ش 79  ت.ت 134۸ صادره از گلپایگان3.لیا امجدی       
فرزند رضا    به  ش.ش 139 ت.ت 1352  صادره از گلپایگان4.فریده امجدی     فرزند 
امجدی   فرزند  از گلپایگان 5.فروغ  رضا   به ش.ش ۸7   ت.ت 1343   صادره 
رضا   به ش.ش 73  ت.ت 1339 صادره از گلپایگان ۶.فیروزه امجدی      فرزندرضا    
ش.ش 125    ت.ت 1341   صادره از گلپایگان والغیراینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
اول حقوقی شورای حل  االگواهی صادر خواهدشدرییس شعبه  داردو  تقدیم  به شورا 

اختاف    شماره:م / الف 1۶۶
آگهیابالغدادخواستوضمائم

خواهان : شهرداری دولت آباد دادخواستی به طرفیت خوانده : محمد حسین کرباسی 
زاده و محمود کرباسی زاده به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به ایفای 
تعهد )مالی( مبنی بر تحویل زمین و اثبات مالکیت )مالی( تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (  
واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 94۰99۸37514۰1247  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/۰7/۰4 و ساعت ۰9:۰۰ 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 دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 

5/37/4۰2/م الف به تاریخ 95/۰4/2۰
آگهیابالغدادخواستوضمائم

 : متهم  طرفیت  به  دادخواستی  برخوار   شهرستان  جهاد کشاورزی  مدیریت   : شاکی 
آقای رضا محبوب فرزند اسماعیل  به خواسته تغییر غیر مجاز کاربری تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان برخوار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو 
شهر برخوار )1۰1 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 
93۰99۸37523۰1۶3۶ - 931942  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰7/۰5 
و ساعت 11:45 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 1۰1 دادگاه کیفری دو برخوار شماره نامه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسامی 5/37/4۰4/م الف به تاریخ 95/۰4/2۰

آگهیابالغدادخواستوضمائم
 : متهم  طرفیت  به  دادخواستی  برخوار   شهرستان  جهاد کشاورزی  مدیریت   : شاکی 
آقای فرهاد نصر آزادانه فرزند اکبر  به خواسته تغییر غیر مجاز کاربری اراضی تقدیم 
دادگاه   1۰1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  برخوار  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
به  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع    ) سابق  جزایی   1۰1( برخوار  شهر  دو  کیفری 
کاسه پرونده 93۰99۸37523۰14۶7 - 931742  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
 1395/۰7/1۰ و ساعت 1۰:15 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 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/4۰۶/م الف به تاریخ 95/۰4/2۰
آگهیابالغدادخواستوضمائم

 : متهم  طرفیت  به  دادخواستی  برخوار   شهرستان  جهاد کشاورزی  مدیریت   : شاکی 
آقای جواد جوانی فرزند رضا  به خواسته تغییر غیر مجاز کاربری تقدیم دادگاه های 
دو  دادگاه کیفری   1۰1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  برخوار  شهرستان  عمومی 
شهر برخوار )1۰1 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 
93۰99۸37523۰129۰ - 931۶13  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰7/۰5 
و ساعت 11:15 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.
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  برخوار شماره  دو  دادگاه کیفری   1۰1 دفتر شعبه   

5/37/4۰3/م الف به تاریخ 95/۰4/2۰
آگهیابالغدادخواستوضمائم

 شاکی : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار  دادخواستی به طرفیت متهم : آقای 
علی محمدی به خواسته تغییر غیر مجاز کاربری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
برخوار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )1۰1 جزایی 
سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 94۰99۸37523۰121۸ - 
941۶7۶  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰7/1۰ و ساعت ۰9:15 تعیین شده 
ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  خوانده  بودن   المکان  مجهول  علت  به  است. 
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. 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره  برخوار  دو  دادگاه کیفری   1۰1 شعبه  دفتر 

5/37/4۰5/م الف به تاریخ 95/۰4/2۰
آگهیابالغدادخواستوضمائم

شاکی : رمضان مرادی  دادخواستی به طرفیت متهم : آقای حسین باقری فرزند غام  
به خواسته سرقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان برخوار نموده که جهت رسیدگی 
در شهرستان  واقع    ) سابق  )1۰1 جزایی  برخوار  دو شهر  دادگاه کیفری   1۰1 به شعبه 
ثبت گردیده    94175۶  -  92۰99۸37522۰۰244 پرونده  به کاسه  و  ارجاع   برخوار 
که وقت رسیدگی آن 1395/۰7/14 و ساعت 12:۰۰ 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.

ارشاد اسامی  اداره فرهنگ و  نامه  1۰1 دادگاه کیفری دو برخوار  شماره   دفتر شعبه 
5/37/3۸۶/م الف به تاریخ 95/۰4/19

آگهیابالغدادخواستوضمائم
آقای حجت زارعی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت احمد قانعی 
بافقی به این شورا تسلیم که به کاسه 95/127 ثبت و برای روز 95/۰۶/13 و ساعت 
المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  تعیین شده  رسیدگی  وقت  عصر   17:45
می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
 روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر 
شده  اباغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  شود.در  حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق 
 محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد
یک   شماره  مجتمع  دوم  است.دفترشعبه  روز  ده  آن  مدت  و  درج  نوبت  یک  فقط   
به  الف  ارشاد اسامی 5/37/37۸/م  و  اداره فرهنگ  نامه  برخوار  شماره  شهرستان 

تاریخ 95/۰4/۰۸
آگهیاحضارمتهم

نظر به اینکه آقای  فرهاد کریمی سفید دشتی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از 
طرف این دادسرا تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
اول دادیاری دادسرای  انتشار آگهی در شعبه  تاریخ  از  تا ظرف یک ماه  اباغ  نامبرده 
اتهام خویش حاضر شود در  انقاب شهرستان برخوار جهت پاسخگویی به  عمومی و 
قانونی معمول خواهد اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از  از یک ماه   صورت عدم حضور پی 

 شد.
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 

اسامی 5/37/4۰7/م الف به تاریخ ۰4/2۰ /95
آگهیابالغدادخواستوضمائم

آقای حسین فتاحی دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت سید جلیل 
حسینی- مجتبی طاهری- خانم ملیحه کمالی به این شورا تسلیم که به کاسه 95/171 
است،  تعیین شده  و ساعت ۰5:15 عصر وقت رسیدگی  روز 95/۰۶/24  برای  و   ثبت 
نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی 
شود می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب   مدنی 
دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و   
رسیدگی حاضر شود نیز جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دفتر شورا  به   و ضمائم 

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

روز است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 

اسامی 5/37/4۰5/م الف به تاریخ 95/۰4/1۰
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 9۸9 فرعی از 114/195/1 
شوکت  نام  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان  ثبت  شانزده  بخش  در  واقع 
 محمدی خرزوقی فرزند حسن در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی
 آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور اخیر ماده قانون ثبت و طبق تقاضای 
 9 ساعت   1395/۰5/13 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مرقوم  پاک  حدود  تحدید  نامبرده 
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 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد .تاریخ انتشار : 1395/۰4/22 حبیبی - رئیس اداره ثبت 
اسناد و اماک برخواراداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 37/۰5/399/الف/م 

به تاریخ 15 /95/۰4

نرمافزار»منهاج«ارائهکرد:
فراگیری۱۸هزارلغتقرآنیازگوشیهمراه

معارف وگردشگری

گشت وگذار

یونسکو:اسالمصلحآمیزترین
دینجهاناست

متحــد  ملــل  تربیتــی  و  فرهنگــی  علمــی،  ســازمان 
)UNESCO( کــه َمقــّر آن در شــهر »پاریــس«، پایتخــت 
فرانســه اســت، دیــن اســام را صلح آمیزتریــن آییــن 
جهــان معرفــی کــرد. بــه نقــل از روزنامــه الجزایــری 
ــل  ــی مل ــی و تربیت ــی، فرهنگ ــازمان علم ــر«، س »الخب
دیــن  منتقــدان  بــه  پاســخ  در  )یونســکو(  متحــد 
کــرد:  اعــام  آن هــا  ســاکت کردن  بــرای  و  اســام 
ــمار  ــه ش ــان ب ــن جه ــن آیی ــام، صلح آمیزتری ــن اس  دی
صلح آمیزتریــن  به عنــوان  اســام  معرفــی  مــی رود. 
ــکو ــی یونس ــازمان بین الملل ــوی س ــان از س ــن در جه  آیی

ــی  ــاد بین الملل ــازمان و بنی ــن س ــترک ای ــه مش در بیانی
ــی یونســکو  ــت. ســازمان بین الملل ــح« صــورت گرف »صل
ــه  ــترک ک ــه ای مش ــح در برنام ــی صل ــاد بین الملل و بنی
ــه بررســی  ــد، ب ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــدت شــش م ــه م ب
ــز  ــزان صلح آمی ــان و می ــان در جه ــی ادی ــل تمام و تحلی
ــوان  ــام به عن ــت اس ــه در نهای ــد ک ــا پرداختن ــودن آن ه ب

ــد.  ــی ش ــان معرف ــن جه ــن دی صلح آمیزتری
ــی  ــات تطبیق ــش مطالع ــس بخ ــی«، رئی ــرت ماگ »راب
ــا  ــی ب ــتی مطبوعات ــح« در نشس ــی »صل ــاد بین الملل بنی
ــاره گفــت:  حضــور شــماری از مســئوالن یونســکو در این ب
»پــس از ۶ مــاه بررســی و تحلیــل دقیــق، بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه اســام، صلح آمیزتریــن دیــن در جهــان 
اســت.« وی تأکیــد کــرد: دیــن اســام هیــچ ارتباطــی بــا 
حمــات و اقدامــات تروریســتی کــه بــا نــام اســام اجــرا 
می شــود، نــدارد و بایــد گفــت کــه تروریســم دیــن نــدارد؛ 

در حالــی کــه اســام یعنــی صلــح.

نقشحجاب
درتأمینبهداشتروانیجامعه

حجت االســام علی اکبــر ابراهیم پــور بــا اشــاره بــه نقــش 
حجــاب در تأمیــن بهداشــت روانــی جامعــه تصریــح کــرد: 
هــر آنچــه در جامعــه رخ می دهــد بــر جنبه هــای مختلــف 

ــذارد.  ــر می گ ــان ها تأثی انس
کارشــناس ســتاد اقامــه نمــاز در رابطــه بــا نقــش حجــاب 
در تأمیــن بهداشــت روانــی جامعــه بیــان کــرد: هــر آنچــه 
ــر انســان ها  ــا اتفــاق می افتــد ب در جامعــه رخ می دهــد ی
تأثیــرات متقابلــی می گــذارد. در اصــل انســان ها بــا 
زندگــی در کنــار یکدیگــر از هــم انــرژی مثبــت یــا منفــی 
بیــان  ابراهیم پــور  حجت االســام  می کننــد.  دریافــت 
کــرد: خیلــی از بی مباالتی هــا، آســیب هایی کــه بــرای 
ــن  ــش س ــود و افزای ــاد می ش ــرانمان ایج ــران و پس دخت
ازدواج بــه علــت زیــاد شــدن بدحجابــی اســت؛ متاســفانه 
می شــود  حجــاب کم رنــگ  مــا  جامعــه  در  کم کــم 
و یکــی از دالیــل بــارز آن ایــن اســت کــه شــناخت 
ــار آن کــم اســت. ــد و آث ــاره حجــاب، فوای خانواده هــا درب

اخبار کوتاه



حجاب و عفاف از نگاه قرآن
کیمیای وطن  

حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

ــه درخصــوص حجــاب  ــر ده آی ــغ ب ــم بال ــرآن کری در ق
و عفــاف و نحــوه پوشــش زنــان ودختــران وجــود دارد 
ــا  َه ــا َایُّ ــم: ی ــاره می کنی ــا اش ــه آن ه ــه دو نمون ــه ب ک
ــَن  ــاء اْلُمـْوِمِنیـ ــَک َو نَِس ــَک َو َبَناِت ــل لَِّْزَواِج ــیُّ ُق ِب النَّ
ُیـْدنِیـــَن َعَلْیِهــنَّ ِمــن َجلَِبیِبِهــنَّ َذلِــَک َاْدَنــی َان 
ــًم؛ ای  ــوًرا رَِّحی ــُه َغُف ــاَن اللَّ ــَن َوکَـ ــلَ ُیـْوَذْیـ ــَن َف ُیْعَرْف
پیامبــر! به همســـران و دختـرانـــت و زنـــان مـؤمنـــان 
بگـــو: »جلبـاب هـــا )= روسری های بلنـــد( خـود را بـر 
خـویـــش فـــروافکنند؛ ایــن کار بــرای اینکــه شنـاختـــه 
شـونـــد و مـــورد آزار قــرار نگیرنــد، بهتــر اســت )و اگــر 
ــه  ــرزده توب ــا س ــی ازآن ه ــا و کـوتـاهـ ــون خطـ تاکنـ
ــان اســت.«  ــده و مهرب ــواره آمرزن ــد هم ــد(. خداون کنن
ــه 31 ســوره  ــر آی ــه دیگ ــه ۵۹ ســوره احــزاب( و آی )آی
ْلُمْوِمَنــاِت َیْغُضْضــَن ِمــْن َاْبَصارِِهــنَّ  نــور اســت: و َُقــل لِّ
ـــا َمـا َظَهـَر  َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَلـــا ُیْبِدیـــَن ِزیَنَتُهـــنَّ اِلَّ
ِمْنَهـــا َوْلَیْضـِرْبـــَن ِبُخُمـرِِهـنَّ َعَلـــی ُجُیوِبِهنَّ َولَ ُیْبِدیَن 
ـــا لُِبُعـوَلِتِهـــنَّ َاْو آَبـاِئِهـنَّ َاْو آَبـــاء ُبُعوَلِتِهـنَّ  ِزیَنَتُهـــنَّ اِلَّ
َاْو َاْبَنـاِئِهـــنَّ َاْو َاْبَنـــاء ُبُعـوَلِتِهـــنَّ َاْو اِْخـَوانِِهـــنَّ َاْو َبِنـــی 
ــْت  ــا َمَلکَ ــاِئِهنَّ َاْو َم ــنَّ َاْو نَِس ــی َاَخَواِتِه ــنَّ َاْو َبِن اِْخَوانِِه
ْرَبِه ِمـــَن الـرَِّجـــاِل َاِو  اِبِعیــَن َغْیرِ ُاْولِی اْلِ َاْیَماُنُهـــنَّ َاِو التَّ
ـِذیـــَن َلـــْم َیْظَهُروا َعَلی َعْوَراِت النَِّســـاء َوَلـــا  ْفـــِل الَّ الطِّ
َیْضـِرْبـــَن ِبـَاْرُجِلِهـــنَّ لُِیْعَلـــَم َمـــا ُیْخِفیــَن ِمــن ِزیَنِتِهنَّ 
کـُـْم  َهـــا اْلُمـْوِمُنـــوَن َلَعلَّ ـــِه َجِمیًعـــا َایُّ َوُتـوُبـــوا اَِلـــی اللَّ
ُتْفِلُحوَن؛ و به زنـــان بـــا ایمـــان بگـــو چشم هـای خـود 
 را )از نگـــاه هـــوس آلود( فروگیرند و دامـــان خـویـــش 
را حفـــظ کننـــد، و زینـــت خـــود را جـــز آن مقـــدار کـه 
ظـاهـــر اســـت آشکـــار نکننــد و )اطراف( روســری های 
خود را بر ســینه خود افکنند )تا گـــردن و سینـــه بـــا آن 
پـوشـانـده شــود( و زینــت خــود را آشکــار نسـازنـد 
مگـــر بـــرای شـوهـرانشـــان یـــا پـدرانشـان یــــا پــدر 
شوهـرانشـان یـا پسـرانشـان یـا پسـران همسـرانشـان 
یـا بــرادرانشــان یـــــا پســـران بـــرادرانشـــان یـــا 
پســـــران خـواهـرانشـــان یـــا زنـــان هـم کیششــــان 
ــراد ســفیه  ــا اف ــان )کنیزانشــان( ی ــا بــردگــانشــ یــ
کـــه تمـایلـــی بـــه زن نـدارنـــد یـــا کودکانی که از امور 
جنسی مـربـــوط بـــه زنـان آگـاه نیستنـــد؛ آن ها هنگام 
راه رفتــن پای هــای خــود را بــه زمیــن نزننــد تــا زینـــت 
پنهانی شــان دانســته نشــود. )و صــدای خلخــال که بـــر 
پـــا دارنـــد بــه گــوش نرســد( و همگــی بــه ســوی خــدا 

بازگردیــد، ای مــو منـــان تــا رســتگار شــوید. 

حجاب و عفاف

فریب خورده 
ــا  ــواده ام ب ــرار خان ــه اص ــش ب ــال پی ــج س پن
پنــج  ایــن  مــدت  در  ازدواج کــردم.  مــردی 
ســال مــدام بــا یکدیگــر درگیــری داشــتیم 
نمی توانســتیم  اصــل  فکــری  لحــاظ  از  و 
بــرای  مرتبــه  چنــد  بیاییــم.  هــم کنــار  بــا 
 قهــر بــه خانــه پــدرم رفتــم، ولــی بی فایــده 

بود..... 
پــس از چندین بــار قهــر کــردن و رفتــن بــه خانــه 
ــدم؛  ــه دار ش ــان بچ ــفارش اطرافی ــه س ــدری ب پ
بلکــه همســرم از لحــاظ اخلقــی تغییر کنــد؛ ولی 
ــدا نشــد  ــش پی ــری در رفتارهای ــه تغیی  هیچ گون

و همچنان روزبه روز بدتر می شد. 
مــن عــلوه بــر رفتارهــای همســرم مجبــور بــودم 
ــم.  ــل کن ــز تحم ــواده اش را نی ــای خان دخالت ه
آن هــا همیشــه از رفتارهــای نادرســت پسرشــان 
ــه  ــا اینک ــد ت ــوم می کردن ــن را محک ــاع و م دف
زمانــی کــه فرزنــدم ســه ســال داشــت، همســرم 
ــه  ــتگیر و ب ــدر دس ــواد مخ ــل م ــرم حم ــه ج ب

حبــس ابــد محکــوم شــد. 
شــوکه شــده بــودم. مــدام از خــودم می پرســیدم 

مگــر او در کار مــواد مخــدر بود؟ 
بــاورم نمی شــد؛ یعنــی مــن در ایــن مــدت 
مخــدر  مــواد  قاچاقچــی  یــک  بــا  داشــتم 
ــره  ــم تی ــی برای ــر زندگ ــردم. دیگ ــی می ک زندگ
ــز  ــه دادگاه نی ــد ب ــود. در رفت وآم ــده ب ــار ش و ت
ــدر  ــواد مخ ــر م ــلوه ب ــه او ع ــدم ک ــه ش متوج
در کار قاچــاق ســوخت، پتــو و پوشــاک هــم 
 بــوده و بــه تریــاک و شــیره هــم اعتیــاد داشــته 

است. 
پــس  گفــت:  کــردم،  ســوال  او  از  وقتــی 
ماشــین  ویــل،  خونــه،  ایــن  کــردی   فکــر 
و حســاب های بانکــی ســنگین و پــر از کجــا 

ــده؟  آم
ــاور  ــدر ســاده لوح و زودب ــه چق ــدم ک ــازه فهمی ت
پــدر  همســرم  دســتگیری  از  بعــد   بــوده ام. 
از  قبــل  را کــه  اموالــش  تمــام  مــادرش  و 
ــن  ــود از م ــرده ب ــا ک ــام آن ه ــه ن ــتگیری ب دس
گرفتنــد و مــرا بــا دختــر ســه ســاله ام آواره 

کردنــد. 
مــن بــه معنــای واقعــی بــادآورده را بــاد می بــرد 
پــی بــردم. حــال هــم آمــده ام بــه مرکــز شــما تــا 
ــه  ــم مهری ــه بتوان ــد ک ــی ام کنی  کمــک و راهنمای

و نفقه ام را بگیرم. 
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ــه  ــا ب ــرای م ــیاری را ب ــاه بس ــد رف ــی هرچن ــای بانک کارت ه
ــود  ــاص خ ــرهای خ ــا دردس ــن کارت ه ــا ای ــان آورده ام ارمغ
ــه  ــورد علق ــوق م ــا ، پات ــد. خودپردازه ــراه دارن ــه هم ــز ب را نی
دزدهــا و زورگيرهاســت و روش کله بــرداري بــا صفحــه کليــد 
مجــازي هــم کــه ايــن روزهــا تصويــر آن زيــاد در شــبکه هــاي 
اجتماعــي ديــده مــي شــود تنهــا يکــي از روش هــاي گوناگــون 
دزدي و دســتيابي غيرمجــاز بــه اطلعــات بانکــي افــراد اســت.  
بــراي دزدي و جعــل اطلعــات کارت مغناطيســي بانکــي شــما 

)کــه امنيــت بســيار پايينــي هــم دارنــد( تنهــا چنــد چيز ســاده 
ــات  ــد( کارت  2. اطلع ــن ک ــز )گذرواژه/پي ــت: 1. رم ــاز اس ني
ضبــط شــده ســاده در کارت مغناطيســي کــه رمزگــذاري هــم 
نشــده انــد. 3. کارت هــاي مغناطيســي خــام کــه بســيار ارزان 
ــن  ــت روي اي ــا راي ــي و ي ــتگاه کپ ــتند. 4. دس ــراوان هس و ف
کارت هــا کــه تنهــا کمتــر از چنــد صــد هزارتومــان قيمــت دارند. 
ضبــط کليدهــا و دانســتن رمــز بــه تنهايــي بــراي دزدان کاربــرد 
ــت  ــد باي ــي چن ــما يعن ــات روي کارت ش ــد اطلع ــدارد و باي ن
اطلعــات عــددي نوشــته شــده روي نــوار مشــکي مغناطيســي 
کارت را هــم داشــته باشــند تــا بتواننــد يــک کپــي از کارت شــما 
ــا رمــزي کــه از طريــق ايــن  بــراي خودشــان Write کننــد و ب
ــد!  ــد از کارت شــما اســتفاده کنن ــه دســت آورده ان ــد ب کــي پ
ــما  ــات کارت ش ــدن اطلع ــراي خوان ــم ب ــي ه ــن رو راه از اي

ــا معمــول يــک کارت خــوان  ــد وجــود داشــته باشــد کــه ي باي
مغناطيســي ظريــف اســت کــه در دهانــه کارت خــوان اصلــي 
ــد کارت  ــي کنن ــا ســعي م ــي شــود و ي ــرداز گذاشــته م خودپ
فيزيکــي شــما را از راهــي برباينــد!  دقــت کنيــد کــه دســتگاه 
هــاي دســتي کوچــک و همــراه هــم بــراي کپــي کارت وجــود 
دارد کــه در کمتــر از چنــد دقيقــه يــک کارت را اســکن و کپــي 
ــز  ــک دزد مجه ــه دســت ي ــان ب ــر کارتت ــي اگ ــد! يعن مــي کنن
ــا از کارت  ــد ت ــش بگذاري ــد لحظــه تنهاي ــد کافيســت چن بيفت
کپــي بگيــرد و ســپس کنــار دســتتان بايســتد تــا رمزتــان را هم 
بخوانــد و هــر تعــداد کپــي دقيقــا برابــر اصــل از کارت بانکــي 
شــما کــه بخواهــد داشــته باشــد. متاســفانه تشــخيص ايــن 
ــادي  ــراد ع ــراي اف ــرفته ب ــي پيش ــنود و جاسوس ــاي ش ابزاره
اصــل ســاده نيســت و معمــول کســي هــم کــه مــي خواهــد 

زود از دســتگاه اســتفاده کنــد دقــت و حوصلــه چندانــي بــراي 
وارســي دســتگاه بــه خــرج نخواهــد داد.  البتــه دســتگاه هــاي 
ــي  ــاي زمان ــازه ه ــور در ب ــاي کش ــک ه ــتر بان ــرداز بيش خودپ
مختلــف توســط کارشناســان بررســي و ســرويس مــي شــوند 

کــه تــا نــدازه اي ايــن نگرانــي هــا را کمتــر مــي کنــد.
هشــدارهاي بســيار مهــم و راه هــاي پيشــگيري از کلهبــرداري 
ــا اطلعــات کارت و  ــم کــه تنه ــادآوري مــي کن از کارت بانکي:ي

رمــز بــراي دزدي از حســاب بانکيتــان کافيســت،پس:
1. مواظب باشيد کجا کارت مي کشيد!!

کارت شــما تنهــا و تنهــا بايــد دســت خودتــان باشــد و تنهــا در 
جاهــاي مطمئــن بايــد از کارت اســتفاده کنيــد. ممکــن اســت 
ــد  ــه از آن خري ــگاهي ک ــوان( فروش ــتگاه POS )کارت خ دس

مــي کنيــد يــک دســتگاه ضبــط کارت باشــد!ادامه دارد...

 راه های پیشگیری از جعل اطالعات 
کارت های بانکی )1(

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433
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  پژوهشــکده رفــاه و ســلمت بــرای تحقیقــات میدانــی دیابــت و 
کیمیای وطن

زهرا نصیری  
بیماری های روان تنی در اصفهان تأسیس شد.

ــا  ــود ب ــی خ ــت مطبوعات ــان در نشس ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع ــان تأمی ــر درم     مدی
اصحــاب رســانه کــه درآســتانه هفتــه تأمیــن اجتماعــی برگــزار شــد از تحــت پوشــش قــرار 
گرفتــن  ۶۰ درصــد جمعیــت اســتان اصفهــان بــرای اســتفاده از خدمــات درمانــی تأمیــن 
اجتماعــی خبــر داد و گفــت: مدیریــت درمــان، بــدون احتســاب جمعیــت بیمه شــده کاشــان 
 و آران وبیــدگل حــدود 2 میلیــون و ۹۷۰ هــزار بیمه شــده و مســتمری بگیر اصلــی و تبعــی 

را تحت پوشش خدمات درمانی خود دارد. 
ــوان  ــه عن ــور ب ــطح کش ــی در س ــن اجتماع ــه تأمی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی اعتصام پ عل
ــزود:  ــود، اف ــوب می ش ــان محس ــده درم ــن تولیدکنن ــان و دومی ــدار درم ــن خری بزرگ تری
ــزام در ســال ۶۹، مدیریت هــای درمــان در سراســر کشــور تشــکیل  ــون ال ــب قان ــا تصوی  ب
و خدمــت مهــم درمــان - کــه اغلــب تأمیــن اجتماعــی را بــا دفترچــه درمانــی آن 

گرفــت. قــرار  درمــان  مدیریت هــای  نظــر  زیــر   - می شناســند 
ــول  ــه در ط ــت ک ــی خــود رف ــام از حــوزه مدیریت ــار و ارق ــه آم ــه ســراغ ارائ وی ســپس ب
یکســال گذشــته انجــام شــده اســت و ادامــه داد: در ســال ۹4، تعــداد بیمــاران بســتری   
بیــش از ۸4 هــزار نفــر بــوده اســت کــه از ایــن میــزان، ۶2 درصــد جراحــی شــدند؛ همچنین 
ــه  ــتان مراجع ــی اس ــز ملک ــه مراک ــی ب ــر پای ــت س ــت ویزی ــر جه ــون نف ــش از ۵ میلی بی

داشــته اند.
 سرویس دهی خدمات درمانی تأمین اجتماعی به استان های همجوار

ــه اســتان  ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ــلم ک ــی اع ــن اجتماع ــان تأمی ــر بخــش درم ــن مدی  ای
ــن  ــدادی از بیمه شــدگان تأمی ــی دارد، تع ــی مطلوب ــات تشــخیصی و درمان ــان امکان اصفه
ــه  ــود ب ــی خ ــای تشــخیصی و درمان ــن نیازه ــرای تأمی ــوار ب ــی اســتان های همج اجتماع
ــد. وی افــزود:  ــان مراجعــه می کنن ــژه شــهر اصفه ــان و به وی ــی اســتان اصفه مراکــز درمان
اســتان اصفهــان در بخــش درمــان مســتقیم، تعــداد بیمــار بســتری  و تعــداد عمــل جراحــی 
بســتری انجام شــده در مراکــز درمانــی ملکــی، بیــن مدیریت هــای درمــان تأمیــن 

ــه دســت آورد. ــه دوم کشــوری را ب اجتماعــی کشــور در ســال گذشــته رتب
 هزینه هزار میلیارد تومانی برای درمان غیرمستقیم بیماران

گفــت  ســخن  نیــز  خــود  مدیریتــی  حــوزه  مشــکلت  از  همچنیــن   اعتصام پــور 
و خطابه هایــی نیــز بــرای مســئولن و همچنیــن نماینــدگان مجلــس داشــت. او مهم تریــن 
موضوعــی را کــه نیازمنــد رســیدگی و توجــه مســئولن اســت، وضعیــت کیفــی آب و هــوای 
ــرد  ــورت نگی ــی ص ــر اقدام ــرا اگ ــید؛ زی ــاره ای اندیش ــد چ ــت: بای ــت و گف ــان دانس اصفه

اصفهــان مثــل اردســتان و نائیــن خالــی از ســکنه می شــود. 
وی بیــان داشــت: مناطقــی مثــل زینبیــه اصفهــان کــه مناطــق بیچاره نشــین هســتند، بایــد 
از ســوی مســئولن اســتان اصفهــان و نماینــدگان مجلــس توســعه یابــد و رونــد توســعه 

آن پیگیــری شــود.
وی از کمبــود نقدینگــی اداره کل تأمیــن اجتماعــی بــه دلیــل انباشــت مشــکلت نیــز ســخن 

گفــت: در اســتان اصفهــان 4 هــزار و 4۰۰ مرکــز طــرف قــرارداد داریــم کــه ســال گذشــته 
هــزار میلیــارد تومــان در زمینــه درمــان غیرمســتقیم هزینــه شــده اســت. معــاون درمــان 
تأمیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمارســتان شــریعتی، بزرگ تریــن بیمارســتان بعــد 
از بیمارســتان میــلد تهــران در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت، گفــت: ایــن بیمارســتان 
بیشــترین میــزان جراحــی بیمارســتان های تأمیــن اجتماعــی کشــور را بــه خــود اختصــاص 
ــرای  ــیار ب ــی س ــک تخصص ــرح کلینی ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــت. اعتصام پ داده اس
اولین بــار در بخــش درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان در تعــدادی مراکــز درمانــی 
ــن، اردســتان  ــرد: در شهرســتان های نائی ــه ک ــرا شــده اســت، اضاف ــی اج ــن اجتماع تأمی

خمینی شــهر، مبارکــه، گلپایــگان و فریــدن نیــز ایــن موضــوع اجــرا شــده اســت.
  افتتاح پژوهشکده رفاه و سالمت در اصفهان

ــه  ــک ســیار طراحــی شــده اســت ک ــی، طــرح کلینی ــرای محرومیت زدای ــه داد: ب وی ادام
در آن دســت کم ۵ متخصــص رادیولوژیســت، اورتوپــد، کارتولوژیســت، گــوارش در مناطــق 

ــد.  ــانی می کنن ــت خدمت رس ــورت موق ــه ص ــروم ب مح
معــاون درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه افتتــاح پژوهشــکده رفــاه 
ــتین گام  ــت: نخس ــریعتی گف ــتان ش ــگ بیمارس ــای هتلینی ــان و ارتق ــلمت در اصفه و س
ایــن اســت کــه اقــدام بــه انجــام پژوهــش در حــوزه بیمــاری دیابــت و ســپس پژوهــش 

ــم. ــی کنی ــای روان تن ــوص بیماری ه درخص
  افتتاح درمانگاه اختصاصی بازنشستگان در عباس آباد

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســالمندان و بازنشســتگان، حــق بیشــتری نســبت بــه ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی دارنــد، اضافــه کــرد: بــه همیــن منظــور درمانــگاه عباس آبــاد بــرای درمــان 
ســالمندان بیشــتر از ۶۵ ســال بــا اســتفاده از سیســتم ارجــاع در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
درمانــگاه عباس آبــاد بــه خیابــان نظــر منتقــل شــده اســت  و تــا یک مــاه آینــده بــه عنــوان 

بخــش اختصاصــی  بازنشســتگان مــورد افتتــاح قــرار می گیــرد. 
معــاون درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان افــزود: ۶۰ پزشــک متخصــص و فــوق 
تخصــص از دو ســال گذشــته تاکنــون بــه بخــش درمــان اضافــه شــده اند. تاکنــون حــدود 
ــانه ها  ــده اند و رس ــا ش ــی جابه ج ــن اجتماع ــی تأمی ــز درمان ــتار در مراک ــک و پرس 1۰ پزش
نبایــد تنهــا بــه دلیــل یــک مــورد، تمــام خدمــات تأمیــن اجتماعــی را زیــر ســؤال ببرنــد.  

وی در زمینــه گلیــه بعضــی رســانه ها از برخــورد نامناســب پرســنل بیمارســتان شــریعتی بــا 
 بیمــاران و همراهــان آن ها اظهار داشــت: در بیمارســتانی مثل بیمارســتان شــریعتی، گزینش 

و استخدام پرسنل در اختیار مدیریت نیست و خیلی نظرات باید اعمال شود.
 وی همچنیــن از اجــرای طرح هــای توســعه و عمرانــی زیــاد در3بیمارســتان و 2۵ 
ــه  ــی ب ــز تمامــی مراکــز درمان ــر داد و گفــت: تجهی ــن ســازمان خب پلی کلینیــک ملکــی ای
فیبــر نــوری، ســاخت icu  مجهــز در بیمارســتان شــریعتی، هزینــه میلیــاردی در بیمارســتان 
ــازی  ــی، نوس ــده دیابت ــزار پرون ــع 4۰ ه ــا، تجمی ــع فض ــر مرب ــزار مت ــرای ۵ ه ــی ب غرض
ســازمان اســناد پزشــکی و اختصــاص آن بــه مرکــز آمــوزش مدیریــت از جملــه مهم تریــن 

ــت. ــوده اس ــته ب ــال گذش ــول یکس ــده در ط ــات انجام ش اقدام

کارفرمایــان خوش حســاب در یــک    از ۲۷ خردادمــاه تــا ۲۷ شــهریورماه، جرائــم 
دوره 4ماهــه تــا ســقف صددرصــد بخشــیده می شــود.

کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــه مناســبت هفتــه تأمیــن اجتماعــی     مدیــر 
کــه از 19 لغایــت ۲5 تیرمــاه اســت از ابــاغ دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
کارگــر خبــر داد  کوچــک و متوســط بیــن 50 تــا 100 نفــر  کارگاه هــای   بــرای حمایــت از 
و افــزود: بــر اســاس ایــن ابــاغ، تأمیــن اجتماعــی از ۲۷ خردادمــاه تــا ۲۷ شــهریورماه 

کارفرمایــان خوش حســاب را صددرصــد می بخشــد. جرائــم 
و طرحــی  نیســت  ح مقطعــی  ایــن طــر اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   علی اصغــر دادخــواه 
ح، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بدهــی  ــرد: در ایــن طــر ک ــح  مادام العمــر اســت، تصری
ــند  ــه باش ــاط 18 ماه ــه اقس ک ــی  ــد و در صورت ــیط می کن ــط تقس ــا را در 1۲ قس  کارفرم
85 درصــد جرائــم بخشــیده می شــود، در اقســاط ۲4 ماهــه ۷5 درصــد جرائــم، 30 

ماهــه 60 درصــد و 36 ماهــه 50 درصــد جرائــم بخشــیده می شــود.
کلیــه صنــوف  ح بــرای حمایــت از تولیــد و اشــتغال  وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــر
ح  طــر ایــن  مشــمول  می تواننــد  هــم  خبازی هــا  گفت:حتــی  می گیرنــد،  قــرار  نیــز 
کنــد و درخواســت  کارفرمــا بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی مراجعــه  شــوند بــه شــرط آنکــه 

خــود را ارائــه دهــد.
 بدهی معوق به بازنشستگان نداریم

بــه  اشــاره  بــا  و  رفــت  ســازمان  ایــن  بازنشســتگان  ســراغ  بــه  ادامــه  در  دادخــواه 
اینکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتان هیچ گونــه بدهــی و حقــوق معوقــه ای بــه 
 بازنشســتگان  خــود نــدارد، اظهــار داشــت:ماهانه ۲50 میلیــارد تومــان بــه ۲18 هــزار 
پرداخــت  اســتان  در  اجتماعــی  تأمیــن  مســتمری بگیر  و  بازنشســته  نفــر   500  و 

می شود.
کــرد    وی همچنیــن بــه افزایــش حقــوق بازنشســتگان و مســتمری بگیران اشــاره 
گفــت: ایــن امــر از خردادمــاه عملیاتــی شــد و برابــر بــا افزایــش 14 درصــدی حقــوق  و 

بــا حداقــل 900 هــزار تومــان بــوده اســت.
گفــت: 3 میلیــون و 300 هــزار نفــر در اســتان اصفهــان در بخش هــای بیمــه ای   وی 
درصــد   65 همچنیــن  دارنــد؛  قــرار  اجتماعــی  تأمیــن  پوشــش  تحــت  درمانــی  و 
از جمعیــت 5 میلیــون و 80 هــزار نفــری اســتان تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن 

دارنــد. قــرار  اجتماعــی 
کوتاه تریــن زمــان و مــکان بتوانیــم بــه بیمه شــدگان  وی بــا بیــان اینکــه بایــد در 
کــه بتوانیــم خــط  کــرد: در هــر محلــی  تأمیــن اجتماعــی خدمــات ارائــه دهیــم، اظهــار 
ــی  ــن اجتماع ــده تأمی ــزار بیمه ش ــا دو ه ــک ت ــدود ی ــم و ح کنی ــب  ــا نص ــتم دیت سیس

کــرد. وجــود داشــته باشــد، یــک شــعبه تأمیــن اجتماعــی افتتــاح خواهیــم 
دادخــواه بــا اشــاره بــه میــزان مراجعــه مســتقیم و غیرمســتقیم افــراد بــه مرکــز تأمیــن 
از ۲ میلیــون و 500 هــزار  بیــش  گفــت: در ســال 94  اجتماعــی اســتان اصفهــان 

ــد. ــر ش ــد و تکثی ــی تولی ــه درمان دفترچ

کارگزاری تأمین اجتماعی در استان اصفهان   افتتاح 3 شعبه 
کارگــزاری  کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان  در ادامــه از افتتــاح 3 شــعبه  مدیــر 
بیمــه تأمیــن اجتماعــی در اســتان اصفهــان خبــر داد و بیــان داشــت: ایــن دفاتــر 
قــرار  اصفهــان  مــردم  بــه  مــدار خدمــت  در  اجتماعــی  تأمیــن  بــا هفتــه  همزمــان 

می گیرنــد. 
کارگــزاری شــماره 6  کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه  مدیــر 
کارگــزاری ذوب آهــن اصفهــان در هفتــه  کارگــزاری شــماره ۲ نجف آبــاد و  اصفهــان، 
کارگــزاری بیمــه در  کــرد:  افتتــاح  تأمیــن اجتماعــی افتتــاح خواهــد شــد،  تصریــح 
ذوب آهــن بــا دارا بــودن 13هــزار  نفــر تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی در 

ــه بیمه شــدگان اســت. کارگــران و ارائــه خدمــت ب راســتای رفــاه حــال 
ــزاری  کارگ ــاری و 16  ــعبه اقم ــی، ۲3 ش ــعبه اصل ــر 43 ش ــان حاض ــزود: در زم وی اف
کارگــزاری  کارگــزاری بــه 19  کــه بــا افتتــاح 3 شــعبه  در اســتان اصفهــان فعــال اســت 

خواهــد رســید.
کیفی است    توسعه اصفهان، توسعه 

کیفــی اســت؛ بــر همیــن  کــرد: شــعار امســال مــا توســعه اصفهــان، توســعه  کیــد  وی تأ
کــز درمانــی، جــزو مهم تریــن برنامه هــای ســازمان  کیفیــت در مرا اســاس، بهبــود 
کــه اقدامــات خوبــی در راســتای ارتقــای فرایندهــای  تأمیــن اجتماعــی بــوده اســت 

گرفتــه اســت. نظارتــی صــورت 
وی در توضیــح چرایــی بــه تأخیــر افتــادن ســاخت بیمارســتان توریســتی در اصفهــان 
گفــت: ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه  گذشــته قــول آن داده شــده بــود،  کــه ۲ ســال 
ــی ســاخت  کمبــود نقدینگــی، امــکان تأمیــن منابــع مال دلیــل انباشــت مشــکات و 

ایــن بیمارســتان را نــدارد.
کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان  افــزود: در ســال 94 بالــغ بــر ۲میلیــون  مدیــر 
و 500هــزار  دفترچــه درمانــی  تولیــد و تکثیــر شــده و در اختیــار بیمه شــدگان قــرار 

گرفتــه اســت.
وی بــه بحــث  بازرســی از واحدهــای تولیــدی از ســوی تأمیــن اجتماعــی اســتان 
بــه بازرســی از همــه واحدهــای  افــزود: براســاس قانــون،  موظــف  کــرد و  اشــاره 
ــا لیســت های بیمه شــده هســتیم؛ ایــن  ــر  و تطبیــق اســامی ب کارگ ــر 50  تولیــدی زی
امــر در ســال 94 منجــر بــه 150 هــزار بازرســی توســط یــک تیــم 63 نفــره بازرســی در 
کارفرمایــان از واحدهــای دارای بیشــتر  ســطح اســتان شــد؛ ولــی بــه دلیــل احتــرام بــه 
کارگــر بازرســی بــه عمــل نمی آیــد و بــه آن هــا و لیســت ارســالی اعتمــاد  از 50 نفــر 

می کنیــم.
کــرد: تعــداد پرونــده مســتمری بگیران اصلــی در اســتان، ۲18 هــزار   وی عنــوان 
و 500 پرونــده، تعــداد مقرری بگیــران بیمــه بیــکاری تــا ســال 94، 19 هــزار و 500 
پرونــده  و پرداختــی بــه مقرری بگیــران بیمــه بیــکاری در ســال 94، 1850میلیــارد 

ریــال و تعــداد لیســت حــق بیمــه اینترنتــی ماهانــه 100هــزار و 300 فقــره اســت.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان:
برای تکریم سالمندان، درمانگاه اختصاصی بازنشستگان در عباس آباد افتتاح می شود

مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان:
  تأمین اجتماعی، جریمه کارفرمایان خوش حساب را بخشید 
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