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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

6صاحب فیش نجومی 
از قطار دولت پیاده شدند

بازتاب جهانی فحاشی برخی ایرانیان 
در فضای مجازی

گزارش   از قرعه کشی 
شانزدهمین دوره لیگ برتر:

این قرعه کشی عذاب آور

گزارش اختصاصی  

عفاف و حجاب زنان و مردان 
از نابسامانی خانواده ها 

جلوگیری می کند

الریجانی به حقوقدانان منتخب: 

در انتخابات مّر قانون را 
کنید رعایت 
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

پرداخت مالیات در جامعه
باید فرهنگ سازی شود 

گاهی سیاسی و دینی آ

له
قا

رم
س اســامی  انقــاب  حفــظ  در  مســئله  مهم تریــن 

روزافــزون  افزایــش  آن،  دســتاوردهای  و 
اســت.  جامعــه  سیاســی  و  دینــی  آگاهی هــای 

اگــر آگاهی هــای سیاســی جامعــه بــه روز و همــراه بــا 
 بصیــرت باشــد و باورهــای عمیــق دینــی نیــز فراگیــر شــود

 انقــاب اســامی بــا ســامت و صابــت راه مســتقیم را طــی 
ــی  ــی سیاس ــطح آگاه ــش س ــن، »افزای ــرد و ای ــد ک  خواه
و دینــی«، توصیــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه 
ــرت  ــوان آن را بصی ــه می ت ــود ک ــجویی ب ــکل های دانش تش

ــد.  ــم نامی ه
بــا  بصيــرت، يعنــی آگاهــی علمــی و عملــی همــراه 
دینــی  )عقانيــت(  فهــم  و  درايــت  و   نکته ســنجی 
و سیاســی؛ بــه تعبيــر اميــر مؤمنــان يعنــی مشــاهده 
درســت و دقيــق حــوادث، تفکــر و تدبــر دربــاره آن هــا 
امــروز  نیــاز  کــه  حــوادث  و  مســائل  ســنجيدن   و 
ــد  و هــر روز جامعــه ماســت و تشــکل های دانشــجویی بای

ــد.  ــی کنن ــم نقش آفرین ــن مه در ای
رهبــر فرزانــه انقــاب در توضيــح دقيــق بصيــرت می فرمايــد: 
ــک  ــم؛ ي ــف كني ــم تعري ــرت را در دو ســطح می تواني »بصي

ســطح، ســطح اصولــى و اليــه  زيريــن بصيــرت اســت....

در صفحه )2( بخوانید

مبارزه منفی، بهترین راه 
نهی از منکر گناهکاران است   

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

چرخ زندگی ایرانیان 
با یک شغل نمی چرخد

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید
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بحران گرد و غبار 
و ریزگردها در اصفهان
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آگاهی سیاسی و دینی        
ادامه از صفحه یک: 

ــم  ــم اساســى مفاهی ــى و فه انســان در انتخــاب جهان بین
ــک  ــت، ی ــان طبیع ــه جه ــدى ب ــگاه توحی ــا ن ــدى ب توحی
ــت  ــى معرف ــه  اساس ــن، پای ــد... ای ــدا می کن ــى پی بصیرت
اســت؛ پایــه  اساســى بصیــرت اســت. ایــن بصیــرت خیلى 
چیــز الزمــى اســت؛ ایــن را بایــد مــا در خودمــان تأمیــن 

کنیــم.«
ــارزات  ــا و مب ــه  تالش ه ــه  هم ــت زمین ــرت در حقیق  بصی
ــرت  ــطح بصی ــک س ــن ی ــت. ای ــه اس ــانى در جامع انس

ــت. اس
بــه جــز ایــن ســطح وســیع بصیــرت و الیــه  عمیــق 
اســت ممکــن  هــم  حــوادث گوناگــون  در   بصیــرت، 

 بصیــرت و بى بصیرتــى عــارض انســان شــود. انســان بایــد 
بصیــرت پیــدا کند. 

ایــن بصیــرت بــه چــه معناســت؟ بــرای چــه بایــد 
 بصیــرت پیــدا کنــد؟ چگونــه می شــود ایــن بصیــرت 
ــت  ــوادث الزم اس ــه در ح ــى ک ــن بصیرت ــرد؟ ای ــدا ک  را پی
و در روایــات و در کلمــات امیرالمؤمنیــن هــم بــر آن تکیــه 
و تأکیــد شــده، بــه معنــاى ایــن اســت کــه انســان دربــاره 
حوادثــى کــه پیرامــون او می گــذرد و دربــاره حوادثــى 
ــد ــدا می کن ــاط پی ــه او ارتب ــت و ب ــش روى اوس ــه پی  ک
ــه و  ــه شــکل عامیان ــد از حــوادث ب ــد؛ ســعى کن ــر کن  تدب
ســطحى عبــور نکنــد؛ بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن اعتبــار کنــد: 
ــه امــرء تفکـّـر فاعتبــر«؛ فکــر کنــد و بــر اســاس  »رحــم اللَّ
ایــن فکــر، اعتبــار کنــد؛ یعنــى بــا تدبــر مســائل را بســنجد 
- »و اعتبــر فأبصــر« - بــا ایــن ســنجش، بصیــرت پیــدا 
ــگاه کــردن، درســت ســنجیدن  ــد. حــوادث را درســت ن کن
در آن هــا تدبــر کــردن، در انســان بصیــرت ایجــاد می کنــد؛ 
یعنــى بینائــى ایجــاد می کنــد و انســان چشــمش بــه روی 

ــاز می شــود. ــت ب حقیق
ــر  ــاى دیگ ــالم در ج ــالة و الّس ــه الّص ــن علی  امیرالمؤمنی
ــر  ــر و نظ ــمع فتفکّ ــن س ــر م ــا البصی ــد: »فاّنم می فرمای

ــر...«. فأبص
ــر اینکــه خــود در  ــد عــالوه ب  تشــکل های دانشــجویی بای
ــالش  ــی ت ــی و دین ــای سیاس ــطح آگاهی ه ــش س افزای
دانشــجویان  ســایر  بــه  را  آگاهی هــا  ایــن  می کننــد، 
ــخت  ــرایط س ــروز در ش ــد. ام ــال دهن ــز انتق ــردم نی و م
تبلیغــات دشــمن علیــه نظــام اســالمی و متأســفانه گاهــی 
مطالعــات  کــه  می طلبــد  داخلــی،  ســیاه نمایی های 
 دقیــق و درســت وجــود داشــته باشــد و بــا آگاهــی 

و شناخت با این پدیده زشت مقابله شود.
زمان هــا  همــه  در  اســت کــه  »گوهــری«   بصیــرت، 
ــر  ــرای قش ــروز ب ــت و ام ــه الزم اس ــاد جامع ــرای آح و ب
آن  ارزش  امــا  می نمایــد.  الزم تــر  دانشــجو  تأثیرگــذار 
ــی  ــر غبارآلودگ ــر اث ــه ب ــود ک ــدان می ش ــی دو چن هنگام
شــناخت جبهــه حــق و باطــل دشــوار می شــود؛ زیــرا 
امــروز تبلیغــات مســموم دشــمن حــق را باطــل و باطــل 
ــه  ــرا ک ــر همین جاســت؛ چ ــد و خط ــوه می ده را حــق جل
بســیاری از انســان ها کــه شــاید بــه جهــت موقعیــت 
جایــگاه و مقــام، تحصیــالت و مرتبــه علمــی، خــود را دارای 
ــی  ــه خوب ــان، کارنام ــگام امتح ــه هن ــد ب ــرت می دانن بصی
دریافــت نمی کننــد و بدتــر از آن اینکــه نــه بــه عــدم قبولــی 
خویــش معتــرف هســتند و نــه ایــن آزمــون را – کــه قــرآن 

ــد. ــد - درک می کنن ــاد می کن ــه ی ــه فتن ــم از آن ب کری
بدیــن ترتیــب در شــرایط فتنــه »بصیــرت کیمیایــی« 
از امتحانــات  می شــود بــرای آن هــا کــه می خواهنــد 
در  و  آینــد  بیــرون  ســربلند  خویــش  روزگار  ســخت 
پیشــگاه ایــزدی روســپید شــوند و »بصیــرت، اکســیری« 
نجــات  بــر  اختیــار کســانی کــه عــالوه  در  می شــود 
ــده  ــر عه ــز ب ــران را نی ــت دیگ ــئولیت هدای ــش مس خوی
ــران  ــنگری دیگ ــدم روش ــکوت و ع ــال س ــد و در قب دارن
بایــد پاســخگو باشــند. ایــن بــار مســئولیت، زمانــی 
ــواص  ــش خ ــه نق ــد ک ــان می ده ــود را نش ــنگینی خ س
از  اعــم  انســان ها  و  جوامــع  انحــراف  در  نخبــگان  و 
 اســالمی و مســلمان و غیراســالمی و نامســلمان روشــن 

شود.
بصیــر کســی اســت کــه خــوب می شــنود، ســپس خــوب 
ــرد،  ــد می گی ــا پن می اندیشــد، خــوب می نگــرد، از عبرت ه
راه روشــن را پیــدا می کنــد و روشــنگری می کنــد، در خــط 
ــار  ــا دچ ــد، در فتنه ه ــت می کن ــد و حمای ــت می مان والی
ــه  ــش ب ــکوت خوی ــا س ــودد، ب ــط نمی ش ــخیص غل تش
قربانــی شــدن حــق تــن نمی دهــد، حــق را می گویــد، ولــو 
 آنکــه بــه زیانــش باشــد، ســخن حــق را تحریــف نمی کنــد

از اینکــه ســخن حــق را بگویــد نمی هراســد، مدافــع 
عدالــت می شــود و آن را پــاس مــی دارد و خواســتار 
اجــرای عدالــت می شــود؛ ایــن کار و مســئولیتی اســت کــه 
ــی رود. ــار م ــجویی انتظ ــکل های دانش ــجویان تش از دانش

بزرگ مــردی  آن  خمینــی،  امــام  حضــرت  چنانچــه 
ــه  ــالم را ب ــمنان اس ــش دش ــرت واالی خوی ــا بصی ــه ب ک
 خــاک مذلــت نشــانده اســت، تنهــا راه شــناخت دشــمن 

را بصیرت می دانند:
»مــن بــاز می گویــم همــه مســئوالن نظــام و مــردم ایــران 
ــت  ــما را از هوی ــا ش ــرق ت ــرب و ش ــه غ ــد ک ــد بدانن بای
 اســالمی تان - بــه خیــال خــام خودشــان - بیــرون نبرنــد
آرام نخواهنــد نشســت. نــه از ارتبــاط بــا متجاوزان خشــنود 
شــوید و نــه از قطــع ارتبــاط بــا آنــان رنجــور؛ همیشــه بــا 
ــره شــوید  ــه دشــمنان خی ــاز ب ــا چشــمانی ب ــرت و ب بصی
ــه ای  ــد، لحظ ــر آرام گذاری ــه اگ ــد ک ــان را آرام نگذاری و آن

ــور، ج 21، ص 109[ ــه ن ــد.« ]صحیف ــان نمی گذارن آرامت
بنیانگــذار نظــام جمهــوری اســالمی ایــران کــه بــا بصیــرت 
نافــذ خویــش توانســت بــا فتنه هــای بزرگــی چــون فتنــه 
 لیبرال هــا، فتنــه گروهــک خلــق مســلمان، فتنــه منافقــان

فتنــه بنی صــدر، فتنــه مهدی هاشــمی و ده هــا توطئــه 
ــدات  ــی و تهدی ــگ تحمیل ــار جن ــی در کن ــی و خارج داخل
روانــی  جنــگ  و  اقتصــادی  تحریم هــای  و   نظامــی 
ایــن  ادامــه  کنــد،  مقابلــه  سیاســی  فشــارهای  و 
بــا  و  پیش بینــی کــرد  را  نظــام  علیــه  فتنه چینی هــا 
ــال  ــاه س ــرای پنج ــالب ب ــمنان انق ــه دش ــر اینک ــد ب تأکی
ــت  ــاءهللا مل ــود: »انش ــند، می فرم ــه می کش ــده نقش آین
ــا  ــه فتنه ه ــرت و هشــیاری جــواب هم ــا بصی ــا ب ــز م عزی
را خواهــد داد.« ] صحیفــه نــور، ج 20، صفحــه 241، تاریــخ 
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سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حیات بخشی                                             
2۵ تیرمــاه بــه نــام »روز بهزیســتی و روز تأمیــن 
ایــن  اســت.  شــده  نامگــذاری  اجتماعــی« 
ــران  ــب توجــه مــردم و خی ــرای جل نامگــذاری ب
ــم  ــم ک ــان ه ــه تعدادش ــی ک ــه و نیکوکاران جامع
باشــد  تــا فرصتــی  نیســت، صــورت گرفتــه 
ــرای  ــاز شــود ب ــرای رشــد و کمــال و فضایــی ب ب
خیراندیشــی و ایثــار و گذشــت و درحقیقــت 
احیــای ارزش هــای آســمانی پیامبــر رحمــت کــه 
احیاکننــده بشــریت اســت و در ایــن فرصــت بــه 
ــد  ــه خداون ــود ک ــه ش ــان ها پرداخت ــای انس احی
ــا  ــا احی ــا فکانم ــْن َاْحیاه ــود: »َم ــرآن فرم در ق
الّنــاس جمیعــًا.« »هــر کــس کــه نفســی را 
حیــات بخشــد مثــل آن اســت کــه همــه مــردم 

ــت.«  ــیده اس ــات بخش را حی
 اگــر کســی توفیــق یابــد در راه احیــای یــک نفــر 
حرکــت و اقدامــی مؤثــر کنــد؛ چــه ایــن اقــدام 
مــادی باشــد یــا معنــوی ارزش واالیــی دارد. این 
ــر کــس  ــه ه روز از قداســتی برخــوردار اســت ک
امــکان ورود بــه آن را نــدارد؛ مگــر کســانی کــه از 
روح لطیــف الهــی بهــره بــرده باشــند و اهمیــت 

دســتگیری از دیگــران را درک کننــد. 
بهزیســتی،  اهــداف  مســیر  در  گرفتــن  قــرار 
یعنــی راهیابــی بــه  جــاده پهنــاور نشــاط و 
راه  از  نــور  دریچــه  بــه  ورود  و  نشــاط آفرینی 
ــودکان  ــان و ک ــد، زن ــودکان نیازمن ــه ک ــک ب کم
بی سرپرســت، ابــن الســبیل )درراه مانــدگان( 
ــه معلــوالن  و نیــز عرضــه خدمــات توانبخشــی ب
ــای  ــه بیماری ه ــان ب ــی، مبتالی ــمی و ذهن جس
 صعــب العــالج  و پیشــگیری از معلولیت هــا 
همــه  ایــن  کــه  اجتماعــی  آســیب های  و 
ــی  ــوا عل ــریفه »تعاون ــه ش ــق آی ــت از تحق حکای

دارد. والتقــوا«  البــر 
بی تردیــد، ســالمت جســم و روان، زیربنایی ترین 
ــه اســت  ــک جامع ــل ی ــل پیشــرفت و تکام  عام
ایــن هــدف  بــه  و امــروزه بــرای دســتیابی 
بهداشــتی  برنامه هــای پیشــرفته  اجــرای  بــا 
کشــورهای  از  بســیاری  در  بهزیســتی  و 
دوران  از  جامعــه  افــراد  توســعه یافته، 
ــت  ــی تحــت مراقب ــان زندگ ــا پای شــیرخوارگی ت
بــا  قــرار می گیرنــد و ســازمان های ذی ربــط 
ــازی  ــه، سالم س ــی و تغذی ــواد غذای ــت در م دق
ــف،  ــای مختل ــعه برنامه  ه ــی توس ــط زندگ محی
پیشــگیری و ... مانــع بــروز بســیاری از امــراض 
و معلولیت هــا می شــوند تــا ســالمت مــردم 

تأمیــن شــود. 
ــه  ــگیری توج ــه پیش ــان ب ــل از درم ــه قب خالص
در  و  هزینــه  پیشــگیری  بــرای  و  می کننــد 
واقــع بــرای ســالمت جامعــه ســرمایه گذاری 
در  هــم  ســرمایه گذاری،  ایــن  می کننــد. 
راســتای پیشــگیری از فقــر مــادی بایــد صــورت 
ــمی و  ــالمت جس ــا س ــاط ب ــم در ارتب ــرد، ه گی

روحــی روانــی جامعــه.
ــه الســالم در  ــی علی  امیرالمؤمنیــن حضــرت عل

می فرماینــد: نهج البالغــه 
»آگاه باشــید کــه از جملــه بالهــا، فقــر و نــاداری 
تــن  بیمــاری  نــاداری،  از  و ســخت تر  اســت 
بیمــاری قلبــی  تــن،  بیمــاری  ار  و ســخت تر 

ــت.« اس
در اهمیــت تندرســتی همیــن بــس کــه حضــرت 
ــلم در  ــه و س ــه وال ــی هللا علی ــرم صل ــول اک رس
پاســخ ســؤالی کــه اگــر شــب قــدر را درک 
کردیــم چــه چیــزی از خــدای خــود طلــب کنیــم، 

ــت را. ــد: عافی فرمودن
تأمیــن  و  بهزیســتی  روز  پایــان  در 
ایــن  خادمــام  همــه  بــه  را  اجتماعــی 
خیراندیــش  مــردم  و  دســتگاه   دو 

و انسان دوست تبریک می گوییم.

یادداشت سردبیر

رئیــس مجلــس از حقوقدانــان منتخــب خواســت کــه در تقویــت مجلــس و دولــت کوشــا 
 . شند با

علــی الریجانــی پــس از انتخــاب ســه عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان خطــاب بــه آنــان 
ــون  ــّر قان ــات م ــت کوشــا باشــند، در مســائل انتخاب ــس و دول ــت مجل  خواســت در تقوی
ــرعی  ــه ش ــورد مداق ــس را م ــح مجل ــا و لوای ــر طرح ه ــت نظ ــا دق ــد و ب ــت کنن  را رعای

و قانونی قرار دهند.
ــان توجــه  ــگاه شــورای نگهب ــان گفــت: جای ــان شــورای نگهب  وی پــس از اعــالم حقوقدان
بــه مســائل فوق الذکــر اســت. الریجانــی از مشــارکت احمــد بیگــی حبیب آبــادی 
و محمدهــادی صادقــی کــه نتوانســتند اکثریــت رأی مجلــس را بــرای عضویــت در 
حقوقدانــان شــورای نگهبــان کســب کننــد، تشــکر کــرد و افــزود: بــرای ایــن عزیــزان نیــز در 

ــت دارم.  ــد آرزوی موفقی ــده دارن ــر عه ــه ب ــئولیت هایی ک مس
تابع تصمیم اعضای شورای نگهبان هستم 

ــنهاد  ــر پیش ــت: اگ ــان گف ــورای نگهب ــدان ش ــد حقوق ــو جدی ــی، عض ــعلی کدخدای  عباس
ــان  ــع تصمیــم اعضــای محتــرم شــورای نگهب ــده شــود، تاب ــه بن ســخنگویی ایــن شــورا ب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــس و هیئت رئیس ــکر از رئی ــن تش ــی ضم ــتم. کدخدای هس
بــرای اعتمــادی کــه بــه وی داشــتند، گفــت: از  نماینــدگان محتــرم مجلــس کــه بــه بنــده 
اعتمــاد کردنــد و فراکســیون های مختلفــی کــه بــه بنــده عنایــت داشــتند و نیــز رســانه ها 

ــم.  ــکر می کن تش

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، کاندیــدای حقوقــدان 
شــورای نگهبــان گفــت: قوانیــن و نظــام انتخاباتــی 
کشــور کارآمــدی خــود را تــا حــد زیــادی از دســت داده 
ــع  ــون جام ــد قان ــریع تر بای ــه س ــن هرچ ــرای همی و ب

ــود. ــن ش ــات تدوی انتخاب
ــنهادی  ــان پیش ــی از حقوقدان ــی یک ــعلی کدخدای عباس
قــوه قضائیــه بــرای شــورای نگهبــان امــروز بــا حضــور 
در صحــن علنــی مجلــس اظهــار داشــت: مجلــس 
ــوری  ــی جمه ــای عال ــی از نهاده ــالمی یک ــورای اس ش
اســالمی اســت کــه بــه دلیــل ســاختار مردمــی و ارتبــاط 
ــل  ــه دلی ــن ب ــردم دارد و همچنی ــا م ــه ب ــتقیمی ک مس
اختیــارات خــود جایــگاه راهبــردی را در نظــام بــه خــود 

ــت.  ــاص داده اس اختص
جایــگاه  بــه  توجــه  بــا  مجلــس  افــزود:   وی 
و اهمیتــی کــه در بیــن ســایر نهادهــا دارد، همــواره تبلــور 

مردم ســاالری دینــی اســت. 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــورای نگهب ــدان ش ــدای حقوق کاندی
مجلــس شــورای اســالمی عــالوه بــر صالحیت هــا 

دارد  نیــز  نظارتــی  و  تقنینــی  وظیفــه  اختیــارات،   و 
ــا جایــگاه رفیعــی را در بیــن  و همیــن موجــب شــده ت
ارکان دیگــر داشــته باشــد و همــواره مــورد تأکیــد رهبــر 

معظــم انقــالب و امــام خمینــی)ره( قــرار گیــرد. 
کدخدایــی بــر همیــن اســاس اضافه کــرد: خوشــبختانه 
ــف  ــالمی در ادوار مختل ــورای اس ــس ش ــرد مجل عملک
ــوده  ــام ب ــردم و نظ ــتیبان م ــواره پش ــان داده هم نش

اســت. 
ــس  ــراه مجل ــه هم ــان ب ــورای نگهب ــه داد: ش وی ادام
ــردم  ــوق م ــت از حق ــت صیان ــالمی در جه ــورای اس ش
و قانــون اساســی و همچنیــن حاکمیــت قانــون، قــدم 
برمــی دارد و نیــاز اســت تــا یــک هماهنگــی بیــن 
ــرد.  ــورت گی ــان ص ــورای نگهب ــای ش ــدگان و اعض نماین
ــر  ــه ب ــان در ادام ــورای نگهب ــدان ش ــدای حقوق کاندی
ضــرورت تعامــل مؤثــر بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان 
ــت  ــن اس ــان ممک ــن می ــت: در ای ــرد و گف ــد ک را تأکی
نواقصــی در قوانیــن وجــود داشــته باشــد کــه بخشــی از 
ــا تعامــل کمیســیون های تخصصــی، همــکاری  آن هــا ب

ــی  ــرات کارشناس ــتفاده از نظ ــا و اس ــز پژوهش ه مرک
ــد.  ــا ده ــور را ارتق ــد ام ــده و می توان ــرف ش برط

ــوص  ــود درخص ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــا در  ــفانه م ــت: متأس ــات گف ــر انتخاب ــارت ب ــث نظ بح
ایــن زمینــه مشــکالت زیــادی داشــتیم. بــه هــر حــال 
قوانیــن و نظــام انتخاباتــی مــا تــا حــد زیــادی کارآمدی 
ــن  ــن قوانی ــه ای ــی ک ــا زمان ــت داده و ت ــود را از دس خ
ــل  ــز ح ــص نی ــکالت و نواق ــن مش ــوند، ای ــن نش تدوی
نخواهــد شــد؛ لــذا هرچــه ســریع تر بایــد قانــون جامــع 
انتخابــات تدویــن شــود و ایــن همــت زیــادی را از 

ــد.  ــدگان می طلب ــس و نماین ــوی مجل س
کاندیــدای حقوقــدان شــورای نگهبــان در بخــش پایــان 
ــادآور  ــود ی ــی و کاری خ ــوابق تحصیل ــان س ــن بی ضم
ــی و آنچــه در اصــل  شــد: براســاس نظارت هــای تقنین
138 و 8۵ قانــون اساســی آمــده، بــه مــدت 6 ســال در 
خدمــت رئیــس و نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی 
بــودم کــه تــا حــدود زیــادی در تنظیــم رابطــه دولــت و 

مجلــس مؤثــر بــوده اســت. فــارس

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت: در دو دهــه 
ــا  ــود؛ ام ــن جــرم در کشــور صــدور چــک بالمحــل ب گذشــته، اولی
امــروز ســرقت، بیشــترین آمــار جرائــم را بــه خــود اختصــاص داده 
ــی  ــات حقوق ــش اطالع ــزود: افزای ــروی وفا اف ــد خس ــت. احم اس
ــر از  ــه اگ ــم اســت ک ــه مه ــم، دو مقول ــردم و پیشــگیری از جرائ م
ــد حجــم ورودی  ــرد می توان ــرار گی ــورد توجــه ق ــق رســانه ها م طری
پرونده هــا را بــه دســتگاه قضائــی کاهــش دهــد و نقشــی مثبــت در 

ــردم داشــته باشــد. ــن م ــدی خــوب در بی ــه ایجــاد فراین زمین

ــه  ــزود: در گذشــته ک ــان اف ــس کل دادگســتری اســتان اصفه  رئی
دسترســی بــه دادگاه بــه انــدازه کنونی نبود، مــردم از ظرفیــت بزرگان 
خانــواده بــه درســتی اســتفاده می کردنــد کــه ایــن شــیوه مهــم بــا 
تــالش رســانه ها بایــد در جامعــه احیــا شــود. بــه اعتقــاد وی بایــد 
بیــن همــه نهادهــا و ســازمان های دولتــی، به ویــژه دســتگاه قضــا 
ــا حــوزه رســانه ها و خبرگزاری هــا تعامــل دوســویه برقــرار باشــد؛  ب

زیــرا در غیــر ایــن صــورت جامعــه دچــار مجموعــه ای از کاســتی ها 
خواهــد شــد. خســروی وفا افــزود: در عیــن حــال اطالع رســانی از 
دســتگاه قضایــی ویژگی هــای خــاص خــود را دارد؛ زیــرا بــه دلیــل 
قانونــی در خیلــی از مواقــع تــا زمانــی کــه حکــم قطعــی نســبت بــه 
پرونده هــا صــادر نشــود، اطالع رســانی ممکــن نیســت و انعــکاس 
ــس  ــد. رئی ــی را می طلب ــت خاص ــی ظراف ــتگاه قضای ــار در دس اخب

کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت: پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی و وقــوع ُجــرم، موضوعــی ملــی اســت. وی خاطرنشــان 
ــرای پیشــگیری از آســیب  ــی ب ــدام عمل ــرار باشــد اق ــر ق ــرد: اگ ک
اجتماعــی و وقــوع ُجــرم انجــام شــود، همــه بایــد دست به دســت 
ــا  ــروی وفا ب ــم. خس ــکاری کنی ــه هم ــن زمین ــم و در ای ــم بدهی ه
ــه  ــه ب ــرد: توج ــح ک ــم تصری ــش جرائ ــای کاه ــه راهکاره ــاره ب اش
معنویــت و ســبک زندگــی اســالمی راهگشاســت؛ زیــرا اســالم برای 

مبــارزه و پیشــگیری از آســیب اجتماعــی برنامــه دارد. 

وزارت  بــه  رئیس جمهــور  دســتور  از  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــن،  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــر داد.ب ــاف خب ــاب و عف ــت حج ــاره وضعی ــور درب کش
ــی  ــورای عال ــاب ش ــاف و حج ــه عف ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــی ب ــر دزفول ــا مخب محمدرض
تعریــف  مأموریــت  دســتگاه های گوناگــون  بــرای  آن  در  فرهنگــی کــه  انقــالب 
فرهنگــی،  انقــالب  عالــی  شــورای  سه شــنبه  جلســه  در  اســت، گفــت:  شــده 
نکاتــی  جامعــه  در  حجــاب  و  عفــاف  وضعیــت  درخصــوص  اعضــا  از   برخــی 
افــزود:  را مطــرح کردنــد و موضــوع در جلســه مــورد بحــث قــرار گرفــت.وی 
ــتوانه  ــا پش ــا ب ــرد ت ــور ک ــور را مأم ــوع، وزارت کش ــدی موض ــور در جمع بن رئیس جمه
شــورای اجتماعــی خــود، گــزارش جامعــی از وضعیــت عفــاف و حجــاب بــه شــورای 
ــراه  ــه هم ــف و کاســتی ها را ب ــاط ضع ــد و در آن نق ــه کن ــی ارائ ــالب فرهنگ ــی انق عال
نقــاط قــوت و روش هــای خــوب و اثربخــش مــورد ارزیابــی قــرار دهــد و در ایــن زمینــه 
ــد. ــه کن ــی انقــالب فرهنگــی ارائ ــه شــورای عال ــب ب ــرای تصوی پیشــنهادهای الزم را ب

سیاســی  علــوم  اســتاد  بصیــری،  محمدعلــی 
دانشــگاه اصفهــان گفــت: بــدون شــک وقتــی 
آمریــکا جریــان مقاومــت و حــزب هللا را تروریســت 
می دانــد بــه دنبــال تشــدید فشــار بــر ایــران 
اســالمی اســت تــا انقــالب را از درون و محتــوا 
اســتحاله کنــد. محمدعلــی بصیــری دربــاره اظهارات 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــئوالن آمریکای ــی از مس برخ
»کــه تــا زمانــی کــه ایــران از حــزب هللا لبنــان حمایت 
 کنــد بعضــی تحریم هــا ادامــه پیــدا می کنــد«

اظهــار کــرد: ایــن ســخنان در جهــت منویــات آنــان 
ــران  ــوم در ای ــای ش ــی طرح ه ــرای بعض ــرای اج ب
اســت. آمریــکا بــه دنبــال اســتحاله ایــران از محتــوا 
و درون اســت تــا از ایــن طریــق فشــارهای سیاســی 
را بــر ایــران اســالمی نگــه دارد.وی افــزود: در داخــل 
ایــران دو گفتمــان وجــود دارد؛ منتهــا گفتمــان 
 غالــب گفتمــان ادامــه حمایــت از جریــان مقاومــت 
ــدون شــک  ــه اســت. ب ــان در منطق و حــزب هللا لبن
اگــر نظــام اســالمی در ایــن خصــوص عقب نشــینی 
نمی مانــد کــه  باقــی  انقــالب  از  کنــد، چیــزی 

خوشــبختانه این گونــه نیســت.
ایــن اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه اصفهــان 

ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــح ک تصری
در اصــول خــود و انقــالب پافشــاری کنــد، ایــن 
بــرای  می کنــد.  پیــدا  ادامــه  نیــز  تحریم هــا 
ــا  ــد دارد ب ــرب قص ــه غ ــکالتی ک ــت از مش برون رف
ایــن تحریم هــا بــر ایــران تحمیــل کنــد، بایــد راه های 
ــه  ــی را ب ــدا و اقتصــاد مقاومت ــل در اقتصــاد پی بدی
ــش  ــاد از درون جوش ــا اقتص ــم ت ــرا کنی ــی اج خوب

ــد.  کن
بصیــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا آمریــکا 
ــی  ــد و بعض ــتی می دان ــا را تروریس ــی گروه ه بعض
دیگــر را نــه، گفــت: بــه  خوبــی روشــن شــده اســت 
کــه سیاســت آمریــکا در ایــن خصــوص ثابــت 
نیســت. آمریــکا از بحــث تروریســت و حقــوق بشــر 
ــط  ــی در خ ــر گروه ــد. اگ ــزاری می کن ــتفاده اب  اس
و خطــوط آمریــکا حرکــت کنــد، آن گــروه در لیســت 
ســیاه آمریــکا قــرار نمی گیــرد؛ چــرا کــه بــرای 
ــال  ــرای مث ــت اســت. ب ــکا منافعــش در اولوی آمری
ایــن کشــور، ســازمان تروریســتی منافقــان را از 
ــرا  ــرد؛ چ ــای تروریســتی خــارج ک فهرســت گروه ه
کــه تشــخیص داد ایــن گروهــک در جهــت منافــع 

ــی دارد.  ــکا گام برم آمری

علیــزاده  محمدرضــا  کدخدایــی،   عباســعلی 
ــس  ــدگان مجل ــوی. نماین ــیدفضل هللا موس و س
شــورای اســالمی ســه عضــو حقوقــدان شــورای 

ــد. ــان را انتخــاب کردن نگهب
بــه گــزارش ایســنا، از 263 نماینــده حاضــر 
رأی  203 کدخدایــی  عباســعلی  جلســه   در 

محمدرضــا علیــزاده 178 رأی و ســیدفضل هللا 
ــادی  ــی حبیب آب ــد بیگ موســوی 142 رأی، احم
رأی   10۵ صادقــی  محمدهــادی  و  رأی   109
علیــزاده  عباســعلی کدخدایــی،   آوردنــد کــه 
حقوقــدان  اعضــای  عنــوان  بــه  موســوی  و 

شــدند. انتخــاب  نگهبــان  شــورای 

محمدعلی بصیری، استاد علوم سیاسی:دستور رئیس جمهور به وزارت کشور درباره حجاب

آمریکا به دنبال استحاله ایران از درون است
حقوقدانان شورای نگهبان 
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ــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو، پــس از انتشــار  ب
ــت  ــه نف ــی ب ــوق  نجوم ــوان »ســونامی افشــای حق ــا عن گزارشــی ب
رســید« و همچنیــن انتشــار حقوق هــای نامتعــارف متعلــق بــه 
ــتگاه های  ــوی دس ــه از س ــری صورت گرفت ــی و پیگی ــئوالن نفت مس
ــی  ــران دولت ــاره دریافتی هــای نامتعــارف برخــی از مدی ــی درب نظارت
ــای  ــش فرآورده ه ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــد ش ــئوالن ارش مس
ــل  ــه دلی ــگاه ها را ب ــی از پاالیش ــره بعض ــای هیئت مدی ــی، اعض نفت
ــم  ــا تصمی ــرا ب ــد. ظاه ــر دادن ــارف تغیی ــای نامتع ــت حقوق ه دریاف
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــئوالن ش مس
ــادان، اراک، الوان  ــران، آب ــگاه های ته ــره پاالیش ــای هیئت مدی اعض
و تبریــز در یــک هفتــه اخیــر تغییــر پیــدا کرده انــد و اعضــای 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــز در آســتانه تغیی ــره پاالیشــگاه شــیراز نی هیئت مدی

اســت. چنــدی پیــش گزارشــی در خبرگــزاری فــارس منتشــر 
ــون  ــد »د« تبصــره 18 قان ــه اســتناد بن ــزارش ب ــن گ ــه در ای شــد ک
بودجــه ســال 1394 اعــالم شــد: پرداخت هــای نجومــی در صنعــت 
نفــت مشــکل قانونــی نــدارد؛ بلکــه مشــکل نظارتــی دارد. براســاس 
ایــن بنــد از قانــون، هرگونــه پرداخــت حقــوق حــق حضــور در 
 جلســات و پــاداش نقــدی و غیرنقــدی بــه کارکنــان شــاغل دولــت 
ــف  ــر موظ ــره غی ــوان هیئت مدی ــه عن ــه ب ــت ک ــتگان دول و بازنشس
ــه نهادهــای عمومــی  شــرکت های دولتــی و شــرکت های وابســته ب
غیردولتــی، به ویــژه بــه عنــوان نماینــدگان اشــخاص حقوقــی 
درمی آینــد، ممنــوع اســت. ایــن افــراد در دوســال گذشــته از طــرف 

شــرکت های دولتــی بــه عنــوان نماینــده ســهام عدالــت یــا بخــش 
ــرکت های  ــره در ش ــو هیئت مدی ــی عض ــاد دولت ــهام نه ــب س صاح
واگذارشــده بــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی معرفــی و برخــی حــق 
ــد. از میــان 9 پاالیشــگاه موجــود  حضــور و پــاداش دریافــت کرده ان
ــه  ــق دارد؛ ب ــت تعل ــهام عدال ــه س ــگاه ب ــهام  6 پاالیش ــور، س کش
طــوری کــه بعضــی از ایــن پاالیشــگاه ها 40 درصــد و بعضــی ماننــد 
ــت  ــه ســهام عدال ــق ب ــران 90 درصــد ســهامش متعل پاالیشــگاه ته
اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــا مذاکراتــی کــه بیــن مســئوالن صنعــت 
ــده  ــرر ش ــت مق ــورت گرف ــور ص ــادی کش ــئوالن اقتص ــت و مس نف
اســت تــا اعضــای هیئت مدیــره ایــن پاالیشــگاه ها را مجموعــه 

ــز  ــن اســاس صنعــت نفــت نی ــر ای ــد. ب صنعــت نفــت انتخــاب کن
برخــی از بازنشســتگان و مدیــران فعلــی خــود را بــه عنــوان اعضــای 
و در جلســات  پاالیشــگاه ها معرفــی کــرده  ایــن  هیئت مدیــره 
ــه در  ــور ک ــان ط ــوند. هم ــر می ش ــگاه ها حاض ــره پاالیش هیئت مدی
بنــد »د« تبصــره 18 قانــون بودجــه ســال 94 مالحظــه شــد، عمــال 
ــد؛ امــا ظاهــرا در  ــد حــق جلســه دریافــت کنن ــراد نمی توانن ــن اف ای
ــود ــون دور زده ش ــن قان ــه ای ــرای آنک ــه ب ــب توج ــدام جال ــک اق  ی

ــه  ــرکت های زیرمجموع ــاب ش ــه حس ــراد ب ــن اف ــات ای ــق جلس ح
از طریــق  افــراد  ایــن  صنعــت نفــت واریــز و حــق جلســات 
بــه عنــوان کارانــه پرداخــت  ایــن مجموعــه   مدیریــت مالــی 

می شود.

6 صاحب فیش نجومی از قطار دولت پیاده شدند

انتقاد کدخدایی ازقانون انتخابات

روزنامــه آمریکایــی نوشــت: حضــور قایق هــای 
موشــک های  بــه  مجهــز  ســپاه  هودانــگ 
قدرتمنــد ضــد کشــتی »ینگ جــی-82« در 
نزدیکــی ناوهــای آمریــکا در منطقــه بــه امــری 
ایــران  قایق هــای  و  شــده  مبــدل  معمــول 
مقابــل ناوهــای آمریــکا ایســتاده یــا دور آن هــا 
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، پنــج  می چرخنــد. ب
قایــق نظامــی نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی دوشــنبه بــه شــدت بــه یــک 

ــدند. ــک ش ــز نزدی ــه هرم ــکا در تنگ ــاو آمری ن
ــپاه  ــق س ــج قای ــزارش، پن ــن گ ــاس ای ــر اس ب
در فاصلــه ۵00 یــاردی ایــن کشــتی جنگــی 
ــود ــرال ارشــد آمریکایــی ب  کــه حامــل یــک ژن

رسیدند.
»ژوزف ووتــل«، ژنــرال آمریــکا و سرپرســت 
ــکا در منطقــه  مقــر فرماندهــی  نیروهــای آمری
ــا  ــن دانســت؛ ام ــای ســپاه را ام ــدام قایق ه اق
گفــت کــه ایــن حادثــه از آن جهــت که مســتلزم 
تصمیم گیــری در زمــان اندکــی دربــاره احتمــال 
خطرآفریــن بــودن قایق هــای ســپاه اســت، 

منشــأ نگرانــی اســت.
ــتریت  ــی وال اس ــه آمریکای ــته روزنام ــه نوش ب
ــر  ــس«، افس ــت گریگ ــان »فورس ــال، ناوب ژورن
عملیاتــی نــاو نئــو اورلئــان در ایــن زمینــه گفــت: 
 ۵00 تــا   300 در  ســپاه  قایق هــای  »حضــور 
ــده؛  ــدل ش ــول مب ــری معم ــه ام ــا ب ــاردی م ی
آن هــا دور مــا می چرخنــد، مقابلمــان قــرار 
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــف می کنن ــا توق ــد ی می گیرن
ــه ایــن مــورد عــادت نکنیــم.«  ــم ب ســعی داری
مقام هــای نیــروی دریایــی آمریــکا مدعــی 
هســتند کــه همــواره بــه گشــت زنی در آب هــای 
بین المللــی تنگــه هرمــز کــه یــک ســوم نفــت 
جهــان و دیگــر حامل هــای انــرژی از آنجــا 
عبــور می کنــد، مشــغولند. ژنــرال ووتــل در ایــن 
زمینــه گفــت: »آمریــکا ســعی می کنــد کــه 

ــران نشــود.« ــک ای موجــب تحری
روز  واقعــه  دربــاره  نظامــی  آگاه  مقام هــای 
ــای  ــدام از قایق ه ــچ ک ــه هی ــد ک ــته گفتن گذش
تیرانــدازی  تیــم  تحریــک  باعــث  ایرانــی 
تفنگــداران نیــروی دریایــی کــه از بــاالی عرشــه 

کشــتی مشــغول رصــد اوضــاع بودنــد، نشــدند. 
ــب  ــن مطل ــه ای ــال در خاتم وال اســتریت ژورن
نــوع قایــق ســپاه پاســداران ایــران را »هودانگ« 
نــام نهــاد و از آن بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
قایق هــای هجومــی نیــروی دریایــی ســپاه 
ــک های  ــه موش ــز ب ــه مجه ــران ک ــداران ای پاس
ــاد  ــت، ی ــزات اس ــر تجهی ــتی و دیگ ــد کش ض
کــرد. ایــران در ســال 2008، ده قایــق هجومــی 
تنــدرو را از چیــن خریــداری کــرد کــه مجهــز بــه 
موشــک ضــد کشــتی »ینگ جــی-82« اســت.
کــم راداری  بازتــاب  بــا  موشــک   ایــن 

ــامانه  ــودن س ــن و دارا ب ــروازی پایی ــاع پ ارتف
ــواج  ــا ام ــه ب ــت مقابل ــا قابلی ــونده ب هدایت ش
تــا  می شــود  باعــث  قــوی  مختل کننــده 
کشــتی مــورد هــدف فرصــت کمــی بــرای 
ایــن موشــک  رهگیــری و منحــرف کــردن 
ــه  ــت ب ــکان اصاب ــن ام ــد. همچنی ــته باش داش
ایــن  بــر  نصب شــده  موشــک های  هــدف 
 قایق هــا بیشــتر از 98درصــد تخمیــن زده شــده  

است. فارس

ــارزه  رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان گفــت: مب
ــکار  ــخص گناه ــا ش ــان ب ــی انس ــی، یعن منف
انجــام  خریدوفــروش  نکنــد،  رفت وآمــد 
بــا  خــودش  دختــران  ازدواج  از  و  ندهــد 
پســران او و پســران خــودش بــا دختــران 
بــه گــزارش کیمیــای  جلوگیــری کنــد.  او 
ــری  ــین مظاه ــت هللا حس ــرت آی ــن، حض وط
ــر  ــه ه ــرآن ک ــیر ق ــات تفس ــله جلس در سلس
ــن)ع( جــی  ــح در مســجد امیرالمؤمنی روز صب
ــی  ــارزه منف ــر مب ــت: اگ ــود، گف ــزار می ش برگ
ــاب  ــد حج ــک ب ــود، ی ــر ش ــه فراگی  در جامع

و الُابالی هم باقی نخواهد ماند. 
بــا مــرور کــردن مبحــث روز گذشــته  وی 
ــود، افــزود:  ــاره تفســیر ســوره عصــر ب کــه درب
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــق ام مصادی
ــکار  ــا شــخص گناه ــه انســان ب ــن اســت ک ای
رفت وآمــد نکنــد، خریدوفــروش انجــام ندهــد 
پســران  بــا  خــودش  دختــران  ازدواج  از  و 
بــا  خــودش  پســران  و  شــخص گناهــکار 
ــد. ــری کن ــکار جلوگی ــخص گناه ــران ش دخت

حضــرت آیــت هللا مظاهــری بــا اشــاره بــه آیــه 
ــد  ــه می فرمای ــه ک ــوره توب ــم س ــد و هجده ص
ِإَذا  ــى  َحتَّ ُفــوا  ُخلِّ ِذیــَن  الَّ الَثــِة  الثَّ »َوَعَلــى 
ــْت  ــْت َوَضاَق ــا َرُحَب ــُم األْرُض ِبَم ــْت َعَلْیِه َضاَق
ــِه  ــَن اللَّ ــأَ ِم ــوا َأْن ال َمْلَج ــُهْم َوَظنُّ ــْم َأْنُفُس َعَلْیِه

ــَه ُهــَو  ِإال ِإَلْیــِه ُثــمَّ َتــاَب َعَلْیِهــْم لَِیُتوُبــوا ِإنَّ اللَّ
اُب الرَِّحیــُم«، تصریــح کــرد: زمانــی کــه در  ــوَّ التَّ
ــناس  ــراد سرش ــن از اف ــد ت ــوک چن ــگ تب جن
پیامبــر)ص( را همراهــی نکردنــد و بعــد از 
پیامبــر)ص(  اســتقبال  بــه  جنــگ   اتمــام 
ــه اصحــاب  ــر)ص( ب ــد، پیامب و اصحــاب آمدن
ــا  ــد ت ــورد کنی ــرد برخ ــا س ــا آن ه ــد »ب فرمودن
بدیــن واســطه از کار اشــتباهی کــه انجــام 

ــوند.« ــیمان ش ــد، پش دادن
در  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  رئیــس 
ــت:  ــی گف ــت تاریخ ــن واقعی ــری ای نتیجه گی
وقتــی ایــن افــراد سرشــناس، ســردی برخــورد 
روی  از  دیدنــد  را  اصحــاب  و  پیامبــر)ص( 
ــاب  ــع اصح ــه جم ــد و ب ــه کردن ــاری توب ناچ
رفتــاری  بــه  تبییــن کــرد:  وی  بازگشــتند. 
دادنــد  نشــان  خــود  از  پیامبــر)ص(   کــه 
و اصحابشــان را بــه آن ترغیــب کردنــد، مبــارزه 
منفــی می گوینــد؛ رفتــاری کــه اگــر در جامعــه 
مــا فراگیــر شــود، یــک بــد حجــاب و الُابالــی 

هــم باقــی نخواهــد مانــد.

آیت هللا العظمی مظاهری: 
مبارزه منفی، بهترین راه نهی ازمنکر گناهکاران است   

گزارش روزنامه »وال استریت ژورنال«:
قایق های سپاه، ناو آمریکایی را محاصره کردند 



 توسط مهندسان فوالدمبارکه 
صورت گرفت:

جایگزینی موفقیت آمیز دستگاه 
آنالیز سرباره

ســرباره  آنالیــز   XRF دســتگاه  راه انــدازی  و  نصــب 
ــا  ــه ب ــی کارخان ــد مهندس ــازی را واح ــگاه فوالدس آزمایش
ــان رســاندند. حســن احمــدی، رییــس  ــه پای موفقیــت ب
آزمایشــگاه فوالدســازی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
ــه فوالدســازی  ــای ســرباره در ناحی ــز نمونه ه ــت آنالی جه
بــه منظــور کنتــرل فرآینــد در قســمت کوره هــای  و 
ــرباره ورودی  ــی )س ــای پاتیل ــی و کوره ه ــوس الکتریک ق
فلورســانس  اســپکترومتری  روش  از  خروجــی(،  و 
اشــعه XRF(X( اســتفاده می شــود کــه بــه ایــن منظــور 
دســتگاه قبلــی مــورد اســتفاده در آزمایشــگاه فوالدســازی 
ــردن شــرکت  ــودن و پشــتیبانی نک ــل فرســوده ب ــه دلی ب
 ســازنده و غیرقابــل تعمیــر بــودن، از ســرویس خارج شــد 
ــه  ــا توج ــن ب ــود. همچنی ــد نب ــای تولی ــوی نیازه و جوابگ
بــه افزایــش تعــداد نمونه هــا در توســعه 7.2 میلیــون تــن 
ــا دقــت و صحــت  ــز نمونه هــا ب ــال در آنالی احتمــال اخت

ــاز تولیــد ناحیــه فوالدســازی وجــود نداشــت. موردنی
 در عیــن حــال از آنجایــی کــه آنالیــز ترکیباتــی همچــون 
 P2o5 ،Mno، Sio2 ،Feo، Cao، Mgo، Al2o3 ،Tio2
نیــاز بــه دقــت و صحــت زیــادی دارد، امــکان جایگزینــی 
ــود  ــرباره وج ــای س ــز نمونه ه ــرای آنالی ــری ب روش دیگ
نداشــت کــه بــه منظــور حــل ایــن مشــکل بــا هماهنگــی 
واحدهــای مربــوط، دســتگاه جدیــد بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
ــد.  ــرداری ش ــداری و از آن بهره ب ــال خری ــارد ری 22 میلی

جــواد ابراهیم نــژاد، کارشــناس طراحــی بــرق، اتوماســیون 
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــن خصــوص گف ــز در ای ــرات نی و مخاب
مشــکات مذکــور و نیــز ع نبــود الیســنس نرم افــزار 
دســتگاه، پــروژه جایگزینــی آن بــا مــدل جدیــد و مطابــق 
ــای  ــاس فرآینده ــرح و براس ــا مط ــوژی روز دنی ــا تکنول ب
جــاری ســازمان، فرآینــد خریــد آن آغــاز شــد؛ امــا 
بــا توجــه بــه تحریم هــا و خــاص بــودن مشــخصات 
ــه  ــکاتی مواج ــا مش ــدارک آن ب ــاز، ت ــورد نی ــتگاه م دس
ــن دســتگاه، در محــل آزمایشــگاه  ــت ای ــه در نهای شــد ک
فوالدســازی نصــب و عملیاتــی گردیــد و هم اکنــون آمــاده 
ــن توســعه  ــی و همچنی ــه نیازهــای فعل ســرویس دهی ب

ــت.  ــن اس ــون ت 7.2 میلی
وی یــادآور شــد: حســب تــدارک دســتگاه در زمــان 
تحریــم، احتمــال بــروز مشــکاتی در بهره بــرداری آن 
ــش  ــدن دان ــه بومی ش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــود داش وج
فنــی روش تجزیــه XRF در آزمایشــگاه فوالدســازی، 
طبــق  دســتگاه،  از  بهره بــرداری  و  راه انــدازی  نصــب، 
برنامــه زمان بنــدی پــروژه و بــا کمتریــن هزینــه بــا 
موفقیــت انجــام شــد. ابراهیم نــژاد افــزود: کاهــش زمــان 
ــرباره  ــای س ــرای آنالیزه ــد ب ــط تولی ــه خ ــخگویی ب  پاس
بــه روز بــودن تکنولــوژی دســتگاه جدیــد و قابلیــت آنالیــز 
ترکیبــات بــا تنــوع زیــاد، افزایــش تــوان آنالیــز آزمایشــگاه 
فوالدســازی بــا درنظرگرفتــن افزایــش تعــداد نمونه هــای 
ــاز  ــدم نی ــز ع ــن و نی ــون ت ــعه 7.2 میلی ــرباره در توس س
ایــن پــروژه بــه افزایــش مبلــغ و زمــان قــرارداد از مزایــای 
اصلــی پــروژه جایگزینــی دســتگاه XRF آزمایشــگاه 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــازی ب فوالدس

خط سوم بی.آر.تی 
مهرماه راه اندازی می شود

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــاوگان  ــن ن ــه شــرط تأمی ــی ب گفــت: خــط ســوم بی.آر.ت
ــار  ــی اظه ــا صلوات ــود. علیرض ــدازی می ش ــاه راه ان مهرم
کــرد: فــاز اول خــط ســوم بی.آر.تــی از ارغوانیــه تــا 
میــدان امــام علــی)ع( در دســت اجراســت. وی بــا 
ــد  ــون 80 درص ــیر تاکن ــازی مس ــه زیرس ــه اینک ــاره ب اش
ــزود: احــداث ایســتگاه های   پیشــرفت داشــته اســت، اف
بی.آر.تــی در ایــن مســیر نیــز تاکنــون 60 درصــد پیشــرفت 
ــهرداری  ــک ش ــل و ترافی ــاون حمل ونق ــت. مع ــرده اس ک
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــه شــرط تأمیــن نــاوگان خــط 
ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــدازی می ش ــاه راه ان ــوم مهرم س
ــداری شــده  ــرای ایــن خــط خری ــوس ب 30 دســتگاه اتوب
ــان  ــهرداری اصفه ــه ش ــده ب ــاه آین ــا 3 م ــت ت ــرار اس و ق

ــل داده شــود. تحوی

ایران، هفتمین کشور آلوده کننده زمین 
است

انــرژی  حــوزه  متخصــص  محمــودی،  جعفــر  پروفســور 
گفــت: ایــران، هفتمیــن کشــور آلوده کننــده کــره زمیــن 
در  محمــودی  جعفــر  پروفســور  اســت.  محیط زیســت  و 
ــاختمان  ــت و س ــرژی در صنع ــرف ان ــازی مص کارگاه بهینه س
ــد  ــان را در تولی ــتم جه ــا هش ــم ی ــه هفت ــران رتب ــزود: ای اف
دی اکســیدکربن دارد و از ایــن حیــث در رتبــه هفتــم در حــوزه 

کشــورهای آالینــده کــره زمیــن قــرار دارد. 
رتبــه  ایــن  در  ایــران  گرفتــن  قــرار  کــرد:  تصریــح  وی 
را  زیســت محیطی  شــرایط  زمیــن  کــره  آالیندگــی  از 
ســخت  کشــور  ایــن  بــرای  آینــده  ســال های   ظــرف 
ــن  ــی از ای ــرای رهای ــد ب ــن رو بای ــرد؛ از ای ــد ک و دشــوار خواه
ــمت  ــه س ــیلی ب ــای فس ــن از انرژی ه ــا فاصله گرفت ــرایط ب ش
ــر  ــد ب ــا تأکی ــم. وی ب ــت کنی ــدار حرک ــو و پای ــای ن انرژی ه
ــت  ــط زیس ــی محی ــع از آلودگ ــدار مان ــای پای ــه انرژی ه اینک
می شــوند، تصریــح کــرد: هم اکنــون در کشــور مــا میــزان 
مصــرف انــرژی، بیشــتر از اســتانداردهای جهانــی اســت و ایــن 

ــت.  ــده اس ــیار نگران کنن ــوع بس موض
ایــن متخصــص حــوزه انــرژی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــران بــه 
ــرای  ــزود: ب ــت، اف ــار اس ــرژی بیم ــرف ان ــزان مص ــاظ می لح
ــا  ــرد ت ــه ک ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــاری بای ــن بیم ــه ای معالج
بتــوان مانــع از گســترش ایــن بیمــاری شــد. وی اولیــن قــدم 
ــرژی را اســتفاده از انرژی هــای  ــزان مصــرف ان در کاهــش می
خورشــیدی بــه منظــور درمــان ایــن بیمــاری دانســت و تصریــح 
کــرد: هم اکنــون انرژی هــای فســیلی در دنیــای امــروز محکــوم 
ــه  ــه وی، فرهنگ ســازی در جامع ــه گفت ــودی اســت. ب ــه ناب ب
ــه  ــی گام مهمــی در جهــت هدایــت مــردم ب و آمــوزش همگان

ــر ــت. مه ــدار اس ــو و پای ــای ن ــتفاده از انرژی ه ــمت اس س

اخبار کوتاه

 اگــر زمانــی عنــوان می شــد که کارمنــدان در 
سرویس  اقتصاد

 بردیا عباس زاده
اوقــات فراغــت رو بــه شــغل دوم کــه 
بیشــتر هــم مسافرکشــی بــود می آورنــد، امــروزه شــغل دوم 
نزدیــک یــه یک ســوم نیــروی کار شــاغل ایــران را درگیــر خــود 
کــرده اســت. بــر اســاس آمارهــای بــازار کار، چیــزی حــدود 
30 درصــد شــاغان در ایــران، شــغل دوم یــا در بعضــی مواقــع 
شــغل ســوم دارنــد. وجــود چنیــن آمــاری نشــان دهنده 
ــه  ــای بســیاری از شــاغان اســت ک ــن درآمده ــت پایی کیفی
ــه  ــت بلک ــذار اس ــه تاثیرگ ــش جامع ــاه و آرام ــر رف ــا ب نه تنه
وجــود همیــن چنــد شــغله ها بــر آمــار بیــکاری می افزایــد. بــا 
ــی دریافــت  ــه راحت ــوان ب ــار می ت ــن آم ــه ای نگاهــی ســاده ب
اگــر ایــن 30 درصــد فقــط بــه یــک شــغل اکتفــا کننــد یــا بــه 
عبــارت بهتــر چــرخ زندگی شــان بــا همــان یــک شــغل 
ــام  ــه انج ــاز ب ــت نی ــه دول ــدون اینک ــود ب ــد، خودبه خ بچرخ
کاری داشــته باشــد می توانــد 30 درصــد از آمــار بیــکاران 

موجود بکاهد.
  چرا دو شغل

ــد؟  ــودن می آورن ــغله ب ــوی دوش ــه س ــراد رو ب ــرا اف ــا چ ام
بســیاری از کارشناســان بــازار کار، مشــکات اقتصــادی، تــاش 
ــت  ــاس امنی ــود احس ــی و نب ــای زندگ ــن هزینه ه ــرای تأمی ب
شــغلی را از مهم تریــن دالیــل روی آوردن افــراد بــه شــغل دوم 
عنــوان می کننــد و معتقدنــد بــه خطــر افتــادن امنیــت شــغلی 

ــا  ــه کســب درآمــد بیشــتر ب ــودن دســتمزد، افــراد را ب و کــم ب
ــت  ــن اس ــه ممک ــد. البت ــب می کن ــغل دوم ترغی ــام ش انج
ــراد وضــع معیشــت  ــودن اف ــد شــغله ب ــا چن کــه دو شــغله ی
ــر ســامت جســمی  ــًا ب ــی قطع ــود بخشــد؛ ول ــواده را بهب  خان
و روحــی، بهــره وری و تعامــل فــرد بــا اعضــای خانــواده 
تاثیرگــذار اســت. یــک مقــام مســئول کارگــری بــر ایــن بــاور 
ــب  ــرد موج ــک ف ــودن ی ــغله ب ــد ش ــام چن ــه انج ــت ک اس
از دســت رفتــن فرصت هــای شــغلی بــرای افــراد بیــکار 

ــه  ــکاری در جامع ــترش بی ــه گس ــود و ب ــای کار می ش و جوی
دامــن می زنــد. غامرضــا عباســی بــا بیــان اینکــه بیــش از 60 
درصــد کارگــران دو شــغله  هســتند، مهم تریــن دلیــل گرایــش 
ــت،  ــای موق ــه مشــاغل کاذب و شــغل دوم را رواج قرارداده ب
فقــدان امنیــت شــغلی و فاصلــه بین کمتریــن میزان دســتمزد 
ــد.  ــوان می کن ــری عن ــای کارگ ــه خانواره ــبد هزین ــم س ــا رق  ب
رییــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران می افزایــد: 
ــان  ــزار توم ــران 8۱2 ه ــتمزد کارگ ــن دس ــه کمتری ــی ک در حال

اســت، ســبد هزینــه معیشــت خانوارهــای کارگــری بــه رقمــی 
ــد؛  ــاه می رس ــان در م ــزار توم ــون و 300 ه ــدود 3 میلی در ح
ــواده و  ــاش خان ــن مع ــه تأمی ــه دغدغ ــری ک ــه کارگ در نتیج
اجاره بهــا را دارد ناچــار بــه کار در شــیفت های طوالنــی تــن 
ــه انجــام شــغل های دوم و ســوم روی مــی آورد. می دهــد و ب

  را بطه تورم و درآمد

بیــن  تعــادل  هرچــه  کــه  دارنــد  تأکیــد  صاحب نظــران 
باشــد  پایــداری شــغل بیشــتر  تــورم و  نــرخ  درآمدهــا، 
نشــان  تمایــل  شــغل  چنــد  انجــام  بــه  کمتــر   افــراد 
می دهنــد. در طــول ســال های گذشــته علی رغــم افزایــش 
نــرخ تــورم و بــه تناســب افزایــش خــط فقــر، تغییــر جالــب 
توجهــی در افزایــش حقــوق و دســتمزد افــراد صــورت نگرفتــه؛ 
ــاغان  ــوق ش ــش حق ــزان افزای ــواره می ــه هم ــوی ک ــه نح ب
 کمتــر از میــزان نــرخ تــورم و افزایــش هزینه هــا بــوده اســت. 
ــر  ــک نف ــودن ی ــد شــغله ب ــران، انجــام چن ــه تحلیلگ ــه گفت ب
فاقــد کار  افــراد  از  شــغلی  فرصت هــای  ســلب  موجــب 
ــد؛  ــه گســترش بیــکاری در جامعــه دامــن می زن می شــود و ب
ــب  ــت های مناس ــاذ سیاس ــا اتخ ــی رود ب ــار م ــن رو انتظ  از ای
و راهکارهــای حمایــت و صیانــت از نیروهــای کار، تأمیــن 
دســتمزد  و  معیشــت  ارتقــای ســطح  و   امنیــت شــغلی 
از گســتردگی پدیــده دو شــغله و چنــد شــغله بــودن افــراد در 

جامعــه جلوگیــری شــود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

چرخ زندگی ایرانیان با یک شغل نمی چرخد

ــن  ــای تلف ــه اپراتوره ــل ب ــت موبای ــت اینترن ــش قیم ــتور کاه دس
ــای آزاد  ــرخ دیت ــه کاهــش ن ــاغ شــد و آن هــا موظــف ب همــراه اب
ــد  ــات بع ــاوری اطاع ــات و فن ــدند. وزارت ارتباط ــرداد ش از اول م
ــاه  ــیار در م ــت و س ــه ثاب ــی در زمین ــای ارتباط ــری نرخ ه از بازنگ

گذشــته بــه مصوبــه ای دربــاره نرخ هــای مکالماتــی 
تلفــن ثابــت و اینترنــت موبایــل رســید کــه جهــت 
ــت  ــی دول ــد نهای ــد تأیی ــا نیازمن ــه اپراتوره ــاغ ب اب

بــود. 
براســاس تصمیــم کمیســیون تنظیــم مقــررات 
موبایــل  دیتــای  هزینــه ای  ســقف  ارتباطــات، 
)دیتــای آزاد( کوتــاه شــد تــا بــه این طریق بخشــی 
ــت آزاد  ــل از اینترن ــای موبای ــای اپراتوره از درآمده

ــا  ــته های دیت ــردن بس ــران ک ــمت گ ــه س ــد و روی ب ــش یاب کاه
ــت  ــتقیم، حمای ــکل غیرمس ــه ش ــل ب ــن تحلی ــع ای ــد. در واق ببرن
ــد داشــت؛  ــی خواه ــوژی ADSL را در پ ــت و تکنول ــت ثاب از اینترن
زیــرا در حــال حاضــر هزینــه کــم دیتــای موبایــل موجــب شــده تــا 
 ســهم بیشــتری در ســبد مصــرف دیجیتــال خانــوار داشــته باشــد 
و ADSL بــه انــزوا کشــیده شــود. از آن حیــث کــه وزارت ارتباطــات 

و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی مســئول حمایــت 
 و تضمیــن حیــات کســب وکارهای موجــود در حــوزه ICT هســتند

پیش بینــی می شــود کــه چنیــن تصمیمــی بــرای حمایــت از 
ــات  ــرا در ادامــه مصوب ــوده اســت؛ زی ــت ب ــت ثاب کســب وکار اینترن
کمیســیون مذکــور، تعرفــه بخــش ADSL نیــز 
ــقف  ــاس س ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس ــش یافت کاه
ــه  ــل ب ــرای مشــترکان دائمــی موبای ــا ب تعرفــه دیت
ازای هــر کیلوبایــت اســتفاده از نیــم )0.5( بــه 0.4 
ــم  ــیون تنظی ــون کمیس ــت. اکن ــش یاف ــال کاه ری
ــای  ــه اپراتوره ــرده ک ــام ک ــات اع ــررات ارتباط مق
شــرایط  رعایــت  بــا  می تواننــد  همــراه  تلفــن 
ــور  ــه مذک ــده در مصوب ــه تعیین ش ــی و تعرف رقابت
ــته های  ــت، بس ــاس کیلوبای ــا براس ــات دیت ــروش خدم ــن ف ضم
ــف  ــترکان تعری ــاز مش ــا نی ــب ب ــز متناس ــه ای را نی ــف تعرف مختل
ــد.  ــه کنن ــه خــود ارائ ــررات و شــرایط پروان ــت ســایر مق ــا رعای و ب
 نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه بــا دســتور کمیســیون مربوطــه

ــرداد ســال جــاری  ــد از اول م ــراه بای ــن هم ــای تلف ــه اپراتوره کلی
تعرفه هــای تصویب شــده کمیســیون را اجــرا کننــد.

اینترنت موبایل 1 ریال ارزان شد

در حالــی خبرهایــی مبنــی بــر کمبــود شــیر خشــک بــه دلیــل 
صــادرات آن بــه روســیه منتشــر شــده کــه دبیــر انجمــن تولید 
ــچ  ــه هی ــد ک ــودک می گوی ــذای ک ــوزاد و غ ــک ن ــیر خش ش
ــدارد و قیمــت آن  ــه شــیر خشــک وجــود ن ــودی در زمین کمب

نیــز افزایــش نیافتــه و صــادرات آن بســیار 
ســوریه  ماننــد  بــه کشــورهایی  و   محــدود 

و افغانستان است. 
هانــی تحویــل زاده اظهــار کــرد: ســاالنه حــدود 
ــد  ــور تولی ــک در کش ــیر خش ــن ش ــزار ت ۱2 ه
ــی  ــاز داخل ــا نی ــر ب ــًا براب ــه تقریب ــود ک می ش
اســت و حجــم بســیار محــدودی از آن بــه 
صــادر  ســوریه  و  افغانســتان  کشــورهای 

می شــود. 
ــه شــیر خشــک  ــودی در زمین ــچ کمب ــان اینکــه هی ــا بی وی ب
نــوزاد وجــود نــدارد، افــزود: تولیــد شــیر خشــک نــوزاد 
ــک  ــورهای بلژی ــه آن از کش ــواد اولی ــن م ــا تأمی ــران ب در ای
ایــن کشــورها  لیســانس  تحــت  و  فرانســه  و  ســوئیس 
در 4 کارخانــه داخلــی تولیــد می شــود کــه بــا توجــه بــه 

ــاز  ــن نی ــت در تأمی ــدود اس ــیار مح ــادرات آن بس ــه ص اینک
ــی ــاز داخل ــر نی ــازاد ب ــم و م ــکلی نداری ــچ مش ــی هی  داخل

ایــن محصــول تولیــد می شــود. دبیــر انجمــن شــیر خشــک 
ــیر  ــت ش ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودک ب ــذای ک ــوزاد و غ ن
خشــک بــا توجــه بــه نــوع و کیفیــت بســته 400 
ــان  ــزار توم ــا 22 ه ــزار و 500 ت ــی آن ۱6 ه گرم
اســت، ادامــه داد: صــادرات شــیر خشــک 
از ایــران حتــی در صــورت صــدور مجــوز از 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــر نیس ــت امکان پذی ــوی دول س
کشــورهای بســیاری تولیدکننــده و صادرکننــده 
ــال  ــران در ح ــتند و در ای ــول هس ــن محص ای
حاضــر بــه انــدازه نیــاز داخلــی تولیــد می شــود. 
 تحویــل زاده بــا بیــان اینکــه قبــل از برداشــته شــدن تحریم هــا 
و برجــام، ایــران بــه دلیــل مشــکات بانکــی بــا کمبــود شــیر 
ــدن  ــی ش ــا اجرای ــون ب ــت: هم اکن ــود، گف ــه ب ــک مواج خش
ــن  ــچ مشــکلی در تأمی ــی، هی ــع مشــکات بانک ــام و رف برج
ــم  ــران نداری ــک در ای ــیر خش ــد ش ــرای تولی ــه ب ــواد اولی  م

و کمبودی نیز وجود ندارد.

حمیدرضــا تشــیعی، مقــام مســئول در وزارت نیــرو، هزینــه تولیــد هــر متــر مکعــب آب 
را ۱۱00 تومــان اعــام کــرد و گفــت: ایــران و خاورمیانــه در تنــش شــدید آبــی قــرار گرفتــه 
اســت. حمیدرضــا تشــیعی بــا بیــان اینکــه منطقــه خاورمیانــه و کشــور مــا در تنــش آبــی 
شــدید قــرار گرفتــه کــه ایــن نشــان می دهــد وضعیــت وخیم تــر اســت، اظهــار داشــت: 
براســاس پیش بینی هــا در آینــده، وضعیــت کنونــی کشــور از نظــر تأمیــن آب روزبــه روز 
بدتــر می شــود. ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا تأکیــد بــر لــزوم تغییــر نگــرش 
ــور از بحــران آب گفــت:  ــوان راهــکار عب ــه عن ــه مدیریــت تقاضــا ب از مدیریــت تأمیــن ب
ــت کشــور جــا  ــاالی مدیری ــوز در ســطوح ب ــه هن ــی اســت ک ــت تقاضــا، موضوع مدیری
نیفتــاده و ایــن احســاس هنــوز وجــود نــدارد؛ حتــی در بدنــه وزارت نیــرو نیــز رویکــرد 
ــر از مدیریــت تقاضاســت. ایــن مقــام مســئول در وزارت  ــه مدیریــت تأمیــن ُپررنگ ت ب
ــامانه  ــه س ــود ک ــی می ش ــانی اجرای ــش آبرس ــی در بخ ــوز طرح های ــت: هن ــرو گف نی
ــا در  ــیاری از گرفتاری ه ــفانه بس ــود و متأس ــب نمی ش ــا نص ــرای آن ه ــری ب اندازه گی
ــا  ــر، آب ب ــال حاض ــت. در ح ــان طراحی هاس ــی در زم ــی از بی توجه ــوزه ناش ــن ح ای
ــن می شــود.  ــر مکعــب تأمی ــه ازای هــر مت ــان ب ــادل ۱۱00 توم ــی مع هزینه هــای فراوان
تشــیعی بــا بیــان اینکــه هدررفــت آب ســبب از بیــن رفتــن ســرمایه فراوانــی می شــود 
عنــوان کــرد: کاهــش آب بــدون درآمــد باعــث جلوگیــری از منابــع مالــی جدیــد بــه ویــژه 
ــا کمبــود اعتبــارات تملــک دارایــی مواجــه هســتیم، می شــود.  در شــرایط کنونــی کــه ب
بــا فــرض میانگیــن فــروش هــر متــر مکعــب آب بــه قیمــت 300 تومــان، ارزش و مبلــغ 

ــارد تومــان می شــود. ایســنا حجــم هدررفــت ظاهــری آب معــادل ۱65 میلی

مصوبــات ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات، اپراتورهــای تلفــن همــراه را مجــاز کــرده تــا 
ســقف 5000 تومــان بــرای اجــرای طــرح ترابردپذیــری شــماره ها دریافــت کننــد؛ امــا در حال 
حاضــر فقــط یکــی از اپراتورهــا بــرای ارائــه این ســرویس، تعرفــه در نظــر گرفتــه و دو اپراتور 
دیگــر ایــن خدمــات را بــه شــکل رایــگان ارائــه می کننــد. چنــد روزی از اجــرای آزمایشــی 
طــرح ترابردپذیــری شــماره ها می گــذرد و بدیــن ترتیــب قــرار بــر آن اســت کــه اپراتورهــای 
مختلــف در مــدت یــک ماهــه اجــرای آزمایشــی ایــن طــرح، روزانــه امــکان مهاجــرت 500 
اپراتــور بــه ســوی اپراتورهــای دیگــر را فراهــم کننــد. طبــق مصوبــه ســازمان تنظیــم مقررات 
ارتباطــات، اپراتــور پذیــرا بایــد بــه ازای هــر ترابــرد شــماره موفــق، ۱00 هــزار ریــال بــه اپراتــور 
 پایــه بپــردازد. اپراتــور پذیــرا می توانــد در هنــگام درخواســت مشــترک بــرای ترابــرد شــماره

حداکثــر 50 هــزار ریــال از مشــترک بگیــرد. امــا اپراتورهــای مختلــف حداقــل در دوره اجرای 
آزمایشــی ایــن طــرح ترجیــح داده انــد هزینــه ای بابــت ارائــه ایــن خدمــات دریافــت نکنند. 
بدیــن ترتیــب از میــان 3 اپراتــور فعــال تلفــن همــراه در حــال حاضــر تنهــا اپراتــور دوم یــا 
ــد.  ــد مبلغــی معــادل 3000 تومــان دریافــت می کن ــه ســیم کارت جدی ــرای ارائ ایرانســل ب
طبــق آنچــه بــر روی ســایت ایــن اپراتــور اعــام شــده در ایرانســل هزینــه ترابــرد رایــگان 
اســت و کاربــر فقــط مبلــغ 3000 تومــان بابــت ســیم کارت می پــردازد. اپراتــور اول نیــز بــر 
روی ســایت خــود این گونــه اعــام کــرده اســت کــه همــراه اول هزینــه ای بابــت ترابــرد بــه 
شــبکه تلفــن همــراه خــود دریافــت نمی کنــد. اپراتــور ســوم هــم در ایــن زمینــه از طریــق 
ســایت خــود اطاع رســانی کــرده اســت کــه بــرای ترابــرد بــه شــبکه رایتــل در هیــچ یــک از 

مراحــل از مشــترک هزینــه ای دریافــت نمی شــود. ربیــع

مدیــر پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: متکدیــان فعــال 
ــا  ــد. مجتبــی کاظمــی ب ــا 500 هــزار تومــان درآمــد دارن ــه بیــن 200 ت در اصفهــان روزان
اشــاره بــه آغــاز طــرح جمــع آوری متکدیــان شــهر اصفهــان اظهــار داشــت: این طــرح از 
ابتــدای هفتــه جــاری بــا قــوت بیشــتری اجرایــی شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از 400 متکــدی در اصفهــان جمــع آوری شــده 
اســت، اظهــار داشــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بیــش از 80 درصــد از متکدیــان 

غیربومــی و بیــش از 50 درصــد آن هــا نیــز اتبــاع بیگانــه هســتند. 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــات شــهری شــهرداری اصفه ــع تخلف ــر پیشــگیری و رف مدی
شــهر اصفهــان بــا توجــه بــه جمعیتــی کــه دارد نســبت بــه دیگــر شــهرهای کشــور در 
حــوزه متکدیــان در شــرایط مطلوب تــری قــرار دارد، بیــان داشــت: از ایــن رو همــکاری 
شــهرداری، بهزیســتی و نیــروی انتظامــی در این راســتا تأثیرات بســزایی داشــته اســت. 
ــا نیــروی  ــه اینکــه متکدیــان پــس از جمــع آوری توســط شــهرداری ی ــا اشــاره ب وی ب
انتظامــی بــه بهزیســتی تحویــل داده می شــوند، اضافــه کــرد: ایــن متکدیــان در همــه 
مناطــق شــهرداری مشــاهده شــدند؛ ولــی در بعضــی مناطــق از جملــه مناطــق ۱0، ۱4، ۱ 
و 8 حضــور بیشــتری را دارنــد. کاظمــی افــزود: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نگــرش 
جامعــه گدایی پــروری اســت و مــردم بایــد بداننــد کــه ایــن افــراد متکدیانــی هســتند 
کــه از احساساتشــان سوء اســتفاده می کننــد. وی اظهــار داشــت: شــهروندان در 
صــورت مشــاهده متکدیــان در ســطح شــهر می تواننــد بــا ســامانه تلفنــی ۱37 تمــاس 

بگیرنــد تــا شــهرداری بــرای جمــع آوری متکدیــان اقــدام کنــد. مهــر

هزینه تولید آب 11۰۰ تومان شد

ی صادرات 80 درصد هلوی چهارمحال و بختیار
ی بــا اشــاره بــه آغــاز برداشــت هلــو در اســتان  ی چهارمحــال و بختیــار ز ابراهیــم شــیرانی، مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاور

ی صــادر می شــود. گفــت: 80 درصــد هلــوی تولیدشــده در چهارمحــال و بختیــار

در قاب تصویر

درآمد روزانه ۵۰۰ هزار تومانی متکدیان در اصفهانبرای تغییر اپراتور چقدر پول باید داد؟

کوتاه از اقتصاد

تعرفه های جدید دفاتر پلیس + 1۰ 
اعالم شد

ــاغ آن توســط  ــازار و اب ــم ب ــا تصویــب کارگــروه تنظی ب
معــاون اجرایــی رئیس جمهــور، از ایــن پــس خدمــات 
ارائــه  تعرفه هــای جدیــد  بــا   ۱0 پلیــس +  دفاتــر 
ــی از ســوی  ــد در حال ــای جدی ــد شــد. تعرفه ه خواهن
معــاون وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت و رئیــس 
ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــه 
ــاغ  ادارات کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها اب
شــده کــه بــر اســاس لیســت اباغــی، تعرفه هــا بــرای 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــت نس ــه 25 خدم ــک ب نزدی
ــس  ــن پ ــد از ای ــان بای ــت و مراجع ــرده اس ــر ک تغیی
بــا تعرفه هــای جدیــد هزینه هــا را پرداخــت کننــد. 
در ایــن اباغیــه، حــق دریافــت هزینــه جداگانــه بــرای 
ارســال مرســوله تحــت هــر عنــوان دیگــر ممنــوع شــده 
ــه پســت«  ــد، »هزین ــن تأکی ــه نظــر می رســد ای کــه ب
را نیــز شــامل می شــود. بــر اســاس ایــن مصوبــه کــه 
در جلســه ۱4 اردیبهشــت ماه کارگــروه تنظیــم بــازار بــه 
تصویــب رســیده اســت و حــدود یــک مــاه بعــد توســط 
رییــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان ابــاغ شــده 
اســت؛ تعرفــه صــدور گذرنامــه 2۱ هــزار تومــان و تعرفــه 
تعویــض یــا صــدور گواهینامــه المثنــی نیــز ۱4 هــزار و 

500 تومــان تعییــن شــده اســت.

ساخت بزرگ ترین بازار گل و گیاه کشور 
در اصفهان

ــاغل  ــاماندهی مش ــن و س ــازمان میادی ــل س مدیرعام
ســاخت  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  شــهری 
بزرگ تریــن بــازار گل و گیــاه کشــور بــا هزینــه ای 
ــگ زده  ــان کلن ــان در اصفه ــارد توم ــر 32 میلی ــغ  ب بال
ــا اشــاره بــه آغــاز ســاخت  می شــود. اصغــر کشــاورز ب
بــازار بــزرگ گل و گیــاه اصفهــان اظهــار کــرد: در حــال 
ــان  ــاه شــهرداری در خیاب ــازار گل و گی حاضــر محــل ب
ــازار گل  همدانیــان اصفهــان اســت. وی افــزود: ایــن ب
و گیــاه در ســال 87 شــروع بــه فعالیــت کــرد و بــا 7 
ــا مســاحت یــک  ــی ب ــاه در فضای ــده گل و گی تولیدکنن
ــده  ــن آمــار تولیدکنن ــود. ای ــار در حــال فعالیــت ب هکت
در حــال حاضــر از 7 عــدد بــه ۱50 تولیدکننــده افزایــش  
ــه داران در  ــه غرف ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــه اس یافت
آن محــل مســتقر شــدند، فضــای رقابتــی بســیار 
خوبــی ایجــاد شــد. مدیرعامــل ســازمان میادیــن 
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــاغل ش ــاماندهی مش و س
ــف  ــره توصی ــازار را غیرمنتظ ــن ب ــردم از ای ــتقبال م اس
ــکاتی  ــل مش ــدد ح ــهرداری درص ــرد: ش ــح ک و تصری
ــاخت ها  ــگ، زیرس ــی، پارکین ــکات ترافیک ــر مش  نظی
و مزاحمــت بــرای ســاکنان آن منطقــه برآمــد. کشــاورز 
ــا  ــد ت ــه ش ــم گرفت ــرد: تصمی ــان ک ــه خاطرنش در ادام
ــری در ابعــاد مشــخص  ــه فضــای بزرگ ت ــازار ب ــن ب ای
بــا زیرســاخت ها و امکانــات بیشــتری انتقــال یابــد؛ بــا 
دســتور مســتقیم شــهردار اصفهــان زمینــی در خیابــان 
ــدای  ــه و ابت ــان ارغوانی ــای خیاب ــوم، انته ــتاق س مش
ــازار  ــن ب ــرای ای ــار ب ــدود 8 هکت ــوان در ح ــوار رض بل

ــد. ــی ش پیش بین

یارانه تیرماه شنبه
 آینده واریز می شود

ــه  ــرد یاران ــام ک ــا اع ــازی یارانه ه ــازمان هدفمندس س
نقــدی تیرمــاه، ســاعت 24 روز شــنبه آینــده )26 
واریــز  خانــوار  بــه حســاب سرپرســتان  تیرمــاه( 
می شــود. ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا اعــام 
ــدی  ــه نق ــه یاران ــن مرحل ــصت و پنجمی ــه ش ــرد ک ک
مربــوط بــه تیرمــاه، ســاعت 24 روز شــنبه آینــده )26 
تیرمــاه( بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز خواهــد 
شــد. مبلــغ یارانــه نقــدی هــر یــک از مشــموالن 
ــد ماه هــای گذشــته 45  ــه نقــدی همانن دریافــت یاران
ــار  ــن آم ــر اســاس آخری ــان اســت. ب ــزار و 500 توم ه
اعام شــده، بیــش از 74 میلیــون ایرانــی یارانــه نقــدی 

دریافــت می کننــد.

گرانی روغن نباتی در روزهای ارزانی
بــا وجــود اینکــه بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی طــی 
ــته  ــی داش ــد کاهش ــورم رون ــرخ ت ــر ن ــال های اخی  س
و همچنیــن نــرخ جهانــی روغــن خــام کــه ۹0 درصــد 
از مــواد اولیــه تولیــد روغــن ایرانــی را تأمیــن می کنــد 
طــی 4 ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت، افزایــش 
ــرای  ــران ب ــد. ای ــد ش ــن تأیی ــت روغ ــدی قیم ۹ درص
تولیــد انــواع روغــن نباتــی بــه روغــن خامــی نیــاز دارد 
ــد  ــا ۹0 درص ــمی تقریب ــای رس ــاس آماره ــر اس ــه ب ک
آن وارداتــی اســت و فقــط ۱0 درصــدش از طریــق 
تولیــد دانه هــای روغنــی در مــزارع کشــور تأمیــن 
می شــود. امــا بــا وجــود کاهــش حــدود 32 درصــدی 
نــرخ جهانــی انــواع روغــن خــام طــی 4 ســال اخیــر، 
ــاالنه در  ــورم س ــرخ ت ــدی ن ــدود ۱7 درص ــش ح کاه
ســال های روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و تک رقمــی 
شــدن آن در مــاه گذشــته، ســتاد تنظیــم بــازار باالخــره 
در مقابــل درخواســت صنایــع روغــن نباتــی کوتــاه آمــد 
و مصــوب کــرد تــا انــواع روغــن نباتــی در کشــور اجــازه 
افزایــش قیمــت تــا ســقف ۹ درصــد را داشــته باشــد.

واکنش وزارت جهاد به خشکیدگی
خرما در کرمان

ــاد  ابوالقاســم حســن پور، مقــام مســئول در وزارت جه
ــه  ــور را ب ــاط کش ــی نق ــا در بعض ــن خرم ــن رفت از بی
دلیــل افزایــش دمــا تکذیــب کــرد و گفــت: برداشــت 
ایــن محصــول از اواخــر تیرمــاه آغــاز می شــود. مدیــر 
کل دفتــر میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری 
وزارت جهــاد کشــاورزی مباحــث مطرح شــده را مبنــی 
ــرق و  ــوا در ش ــای ه ــی دم ــش ناگهان ــه افزای ــر اینک ب
ــه های  ــه خوش ــیده ک ــدی رس ــه ح ــان ب ــوب کرم جن
خرمــا در مــدت چنــد ســاعت بــر روی نخل هــا خشــک 
می شــوند، رد کــرد و اظهــار داشــت: مــا در کرمــان 
ــم  ــم. ابوالقاس ــا نداری ــه خرم ــکلی در زمین ــچ مش هی
ــام اعام شــده  ــداد و ارق ــه اع ــان اینک ــا بی حســن پور ب
دربــاره میــزان ریــزش و برداشــت زودهنــگام خرمــا نیز 
واقعیــت نــدارد، اضافــه کــرد: در حــال حاضــر وضعیــت 

تولیــد خرمــا در کشــور بســیار مطلــوب اســت.

حتما بخوانید!
3چرخ زندگی ایرانیان با یک شغل ... پنجشنبه  24 تیرماه 1395

ـــمـــاره 201 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودرو در بازار

40 میلیون و 100 هزار 
تومان

3۶ میلیون و 900 هزار 
پژو 20۶ تیپ 5تومان

32 میلیون و ۸00 هزار 
پژو 20۶ تیپ 2تومان

3۷ میلیون و 200 هزار 
پژو v۸ 20۶تومان

 33 میلیون
رانا تومان

 43 میلیون و 400 هزار
دنا تومان

51 میلیون و 400 هزار 
ام وی ام 550تومان

پارس تندر

شیرخشک نوزاد گران نشده است
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ــن ســال ها  ــم ای ــر بگوی ــا و شــاید بهت ــن روزه  ای
کیمیای وطن

 زهرانصیری
در  عفــاف  و  حیــا  فرهنــگ  هــوای  و  حــال 
خیابان هــا و مغازه هــای شــهرمان روزبــه روز بــه تــاراج و بی راهــه 
ــا پاییــن -  ــاال ت ــه ای کــه در تمــام مناطــق شــهر - ب ــه گون مــی رود؛ ب
ــا  ــان حی ــر برایش ــه دیگ ــی ک ــرد( را ببین ــانی )زن و م ــی کس  می توان
ــا پوشــیدن  ــا نمی شــود. ایــن افــراد ب ــم معن ــه ســبک قدی و عفــت ب
ــه ســدی  ــه درســتی پوشــانده و ن ــه قامتشــان را ب ــی کــه ن لباس های
بــرای جلوگیــری از مظاهــر فســاد اســت، در شــهر جــوالن می دهنــد؛ 
ــش  ــه آرای ــان ب ــی در زن ــداق بی حجاب ــل، مص ــاید در روزگاران قب ش
ــر صورت هــای بســیار  صــورت خاصــه می شــد؛ امــا امــروزه عــاوه ب
ــال  ــه س ــال ب ــه ای »س ــای شیش ــت مده ــرده، حکای ــار بزک ک ناهنج
دریــغ از پارســال« در شــهر مصــداق یافتــه اســت. چنــد ســالی اســت 
ــب  ــاز، شــال های عجی ــه و جلوب ــدون دکم ــا مانتوهــای ب ــان ب ــه زن  ک
ــه دار و ... در  ــاره و بخی ــای پ ــاه و گاه مدل ه ــلوارهای کوت ــب، ش و غری
می شــوند؛  ظاهــر  اصفهــان  زمســتانه  و  تابســتانه  خیابان هــای 
لباس هایــی کــه بــه اصطــاح پوشــش هســتند، امــا عریانــی را زیرکانــه 
بــه تصویــر می کشــند. یکه تــازی و اقتــدار مزون هــای زیرزمینــی 
ــی هســتند، از  ــروج بی حجاب ــه م ــی ک ــد لباس های ــرای تولی ــاس ب لب
ــه و  ــدون دکم ــای ب ــا مانتوه ــد و ت ــاز ش ــر آغ ــای دوالی حری مانتوه
نیم تــور بــرای زنــان و شــلوارهای فــاق و کمرکوتــاه و پیراهن هــای کوتــاه 
بــرای مــردان بــا رنــگ و لعابــی خــاص، هــر روز ادامــه یافــت. اگرچــه 

در قانــون ســاماندهی مــد و لبــاس آمــده اســت کــه بایــد مزون هــای 
ــرل  ــازار کنت ــه ب ــار ب ــد و عرضــه البســه ناهنج ــی ســامان یاب زیرزمین

شود، اما شواهد نشان می دهد که چنین امری رخ نداده است. 
در همیــن زمینــه و بــه مناســبت هفتــه ملــی عفــاف و حجــاب بــا چنــد 

نفــر از صاحب نظــران و متولیــان فرهنــگ بــه گفت وگــو نشســتیم.
  نبود عفاف و حجاب، تزلزل نظام خانواده را به همراه دارد

 معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان طــاق 
ــد  ــاب می دان ــاف و حج ــردن عف ــت نک ــار رعای ــای زیان ب را از پیامده

ــت  ــد: امنی ــی دارد و می گوی ــواده را در پ ــام خان ــه ازهم پاشــیدن نظ ک
ــای  ــن نیازه ــه از مهم تری ــان در جامع ــی زن ــی و آبروی ــی، جان جنس
اجتماعــی آنــان اســت. ســرهنگ جهانگیــر کریمــی بــا اشــاره بــه اینکه 
علــت ازدواج هــای متعــدد در میــان مــردان، هوس بــازی و شــهوت رانی 
اســت، گفــت: نبایــد فرامــوش کــرد که غالبــًا منشــأ چنیــن ازدواج هایی 
ــدارد  ــکان ن ــان اســت؛ ام ــز زن ــری و پوشــش های تحریک آمی جلوه گ
تحریــک جنســی در جامعــه باشــد، امــا در مــردان جامعــه کــه از کنترل 
چشــم و تقــوای الزم برخــوردار نیســتند، هــوس و میــل بــه کام جویــی 

ایجــاد نکنــد. وی معتقــد اســت کــه بیمــاری بی حجابــی و بدحجابــی 
ــل دارد؛  ــر متقاب ــه و تأثی ــرت رابط ــف غی ــا ضع ــدان ی ــاری فق ــا بیم ب
ــرت مــردان  ــه غی ــا، ب ــاس حی ــان از لب ــی از یــک طــرف دوری زن یعن
 به ویــژه نســل جــوان ضربــه می زنــد و از طــرف دیگــر از علت هــا 
و ریشــه های عمــده ایــن بیمــاری خطرنــاک و فاجعــه آفریــن، نبــود 

یــا ضعــف غیــرت و عفــت پــدران یــا شــوهران اســت.
  طراحان فاخر لباس مورد حمایت قرار نمی گیرند

ــای  ــد لباس ه ــاره تولی ــان درب ــاس در اصفه ــدگان لب ــی از تولیدکنن یک
فاخــر مطابــق هویــت و فرهنــگ اســامی می گویــد: متأســفانه 
حمایتــی از ســوی هیــچ یــک از نهادهــا بــرای طراحــان لبــاس وجــود 
نــدارد. در ایــن میــان طراحانــی کــه تــوان مالــی ندارنــد، مــورد حمایــت 
ــود  ــای خ ــز در مزون ه ــرح نی ــان مط ــایر طراح ــد و س ــرار نمی گیرن ق
شــوی فــروش می گذارنــد و بــه صــورت زیــر زمینــی بــازار مــد و لبــاس 

ــد.  ــت می گیرن را در دس
ــدگان و فروشــندگان  ــز تولیدکنن ــر نی ــان داشــت: از ســوی دیگ وی بی
ــت  ــاک فعالی ــه پوش ــف و اتحادی ــوزه صن ــه در ح ــران ک ــاس در ای لب
می کننــد، همچنــان درگیــر طرح هــای تکــراری بــوده و بــرای از 
از ماهــواره، مزون هــا و مجله هــای فشــن  بــازار  نــدادن  دســت 
ــن  ــه ای ــه هم ــد ک ــام می گیرن ــود اله ــای خ ــرای طرح ه ــی ب خارج
ــاک  ــد پوش ــامانی در تولی ــدن نابس ــودن آم ــه وج ــث ب ــائل باع  مس

و البسه ای است که در سطح بازارهای شهر وجود دارد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

عفاف و حجاب زنان و مردان از نابسامانی خانواده ها جلوگیری می کند

ــان گفــت: اســتان  ــن اجتماعــی اســتان اصفه ــان تأمی ــر درم مدی
اصفهــان پــس از اســتان تهــران بیشــترین ضریــب اشــغال 
تخــت و عمــل جراحــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. علــی 
اعتصام پــور در مراســم بازدیــد اســتاندار و شــهردار اصفهــان از 
ــار داشــت: در ســال گذشــته  ــان اظه بیمارســتان شــریعتی اصفه

بیــش از ۴۲ میلیــون بــار مراجعه بیمه شــدگان 
بــه مراکــز درمانــی ملکــی و طــرف قــرارداد در 
اســتان ثبــت شــد کــه اســتان اصفهــان پــس 
ــران، بیشــترین ضریــب اشــغال  از اســتان ته
تخــت و عمــل جراحــی را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. وی افــزود: بیمارســتان شــریعتی 
رکــورددار  جراحــی  عمــل  هــزار   ۱۷ بــا 
اجتماعــی کشــور  تأمیــن  بیمارســتان های 
ــس از  ــت و پ ــی اس ــال جراح ــداد اعم در تع

ــح  ــور تصری ــه اســت. اعتصام پ ــرار گرفت آن بیمارســتان غرضــی ق
ــان  ــهر، رهن ــاد، خمینی ش ــای نجف آب ــازی درمانگاه ه ــرد: بازس ک
احــداث درمانــگاه غرضــی بــا زیربنــای 5 هــزار متــر مربــع و افتتاح 
ــد ۱۳  ــاد، خری ــهر نجف آب ــی ش ــگاه تخصص ــرداری درمان و بهره ب

دســتگاه آمبوالنــس، تجهیــز مدرن تریــن آشــپزخانه در بیمارســتان 
ــاح  ــریعتی و افتت ــتان ش ــکن بیمارس ــاح سی تی اس ــی، افتت غرض
ــت  ــن مدیری ــات ای ــه اقدام ــه بیمارســتان غرضــی از جمل نمازخان
ــات  ــان خدم ــتان اصفه ــت: در اس ــان داش ــت. وی بی ــوده اس ب
درمانــی از طریــق ۳ بیمارســتان ملکــی شــامل شــریعتی، غرضــی 
و فاطمــه الزهــرای)س( نجف آبــاد و ۲۶ 
پلی کلینیــک تخصصــی ملکــی در قالــب 
درمــان مســتقیم بــه بیمه شــدگان ارائــه 
ــی  ــن اجتماع ــان تأمی ــر درم ــود. مدی می ش
ــب  ــدف جل ــا ه ــزود: ب ــان اف ــتان اصفه اس
ــازمان  ــون س ــدگان، هم اکن ــت بیمه ش رضای
تأمیــن اجتماعــی بــا بیــش از ۴ هــزار 
بیمارســتان  شــامل  درمانــی  واحــد   ۴ و 
ــگاه  ــه، آزمایش ــک، داروخان ــگاه، کلینی  درمان
 فیزیوتراپــی، آنژیوگرافــی، ام.آر.آی، اکــو و ... و همچنیــن ۲ هــزار 
و ۶۹۰ پزشــک عمومــی، متخصــص، فــوق تخصــص و دندانپزشــک 
ــازمان  ــدگان س ــخگوی بیمه ش ــان پاس ــتان اصفه ــر اس در سراس

تأمیــن اجتماعــی اســت.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان:
اصفهان پس از تهران، بیشترین ضریب عمل جراحی را دارد

ــازمانی  ــی س ــوی تعال ــاس الگ ــر اس ــی ب ــه ارزیاب ــت اختتامی نشس
بــا حضــور تیــم ارزیابــی بــا حضــور مدیــر عامــل، معاونــان، مدیــران 
ــک از معاونت هــا  ــدگان هــر ی ــت عامــل و نماین ــر حــوزه مدیری دفات
ــه ای  ــرق منطق ــر حســابی شــرکت ب در محــل ســالن جلســات دکت

اصفهــان برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان ایــن 
ــر  ــه الزامــات شــرکت توانی ــا توجــه ب  جلســه ب
ــا هــدف ارائــه گــزارش نتیجــه ارزیابی هــای  و ب
قــوت  نقــاط  درخصــوص   صورت پذیرفتــه 
و نواحــی قابــل بهبــود و همچنین ارائــه اقدامات 
و پروژه هــای مرتبــط بــا هــر یــک از زمینه هــای 
ــل  ــه قاب ــوع زمین ــا ن ــب ب ــود متناس ــل بهب قاب
بهبــود برگــزار شــد. ایــن گــزارش حاکــی اســت: 
بــا توجــه بــه اهــداف یادشــده و نظــر بــه پایــان 

یافتــن فرآینــد، مقدمــات پــروژه توســط دفتــر مدیریــت اســتراتژیک 
و بهــره وری از اواخــر ســال ۱۳۹۴ آغــاز و بــرای انجــام فــاز مطالعاتــی 
ــا برگــزاری دوره هــای توجیهی-آموزشــی  اقــدام شــد کــه در ادامــه ب
بــرای همــکاران و همچنیــن برگــزاری یــک جلســه توجیهی در ســطح 

مدیــران ارشــد، آمادگــی الزم جهــت شــروع فرآینــد خودارزیابــی در 
ــرای  ــر ایــن گــزارش یکــی از الزامــات ب ــا ب ســازمان ایجــاد شــد. بن
مدیریــت درســت ســازمان اســتفاده از روش هــای خودارزیابــی اســت 
ــر  ــا-کارگاه ب ــر اســاس روش پرفرم ــی ب ــن راســتا خودارزیاب و در ای
ــزی  ــی ســازمانی برنامه ری ــوی تعال ــای الگ مبن
ــن  ــداف ای ــور اه ــزارش مذک ــد. گ ــرا گردی و اج
معاونــان،  بیشــتر  آشــنایی  را  خودارزیابــی 
تعالــی  الگــوی  بــا  و کارشناســان  مدیــران 
ســازمانی، معیارهــا و زیرمعیارهــای آن، ارزیابــی 
دقیــق وضعیــت موجــود ســازمان در مقایســه با 
ــت  ــزی جه ــی ســازمانی، برنامه ری ــوی تعال الگ
بهبــود بــر اســاس نتایــج حاصــل از انجــام 
ــی  ــج خودارزیاب ــتفاده از نتای ــی و اس خودارزیاب

ــمرد. ــتراتژی ها برش ــری اس ــور بازنگ ــه منظ ب
 الزم بــه ذکــر اســت در ایــن دوره از خودارزیابــی در حــدود ۲۴۰ نفــر 
ســاعت کار کارشناســی صــورت پذیرفتــه و منجــر بــه شناســایی ۱۱۰ 
زمینــه قابــل بهبــود شــامل ۴۷ مــورد اقــدام بهبــود و 5۰ مــورد پــروژه 

بهبــود و ۱۶ طــرح کان بهبــود شــد.

بحران گرد و غبار و ریزگردها در اصفهان
 بــا افزایــش و تشــدید دمــای هــوا 

کیمیای وطن
 سیما شریفی

در اصفهــان، عــاوه بــر نگرانــی 
مــردم از خطــر گرمازدگــی، هجــوم ریزگردهــای 
ــرد و  ــوده گ ــزود. ت ــی اف ــن نگران ــر ای ــز ب مزاحــم نی
غبــار کــه از غــرب کشــور وارد شــده بــود بــه 

استان های مرکزی ایران رسید. 
بــر اســاس اعــام اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــن  ــا میانگی ــنبه ب ــوای چهارش ــان، ه ــتان اصفه اس
ــزارش  ــالم گ ــاس ناس ــای حس ــرای گروه ه ۱۴۷ ب

شــد. 
ــا 5۰  ــوا، از ۰ ت ــی ه ــاخص آلودگ ــه ش ــه ب ــا توج ب
هــوای پــاک، 5۱ تــا ۱۰۰ هــوای ســالم، ۱۰۱ تــا 
 ۱5۱ حســاس،  گروه هــای  بــرای  ناســالم   ۱5۰
ــیار  ــا ۳۰۰ بس ــوم، ۲۰۱ ت ــرای عم ــالم ب ــا ۲۰۰ ناس ت
ــه  ــا توج ــت. ب ــاک اس ــا 5۰۰ خطرن ــالم، ۳۰۱ ت ناس
ــوز  ــان هن ــا در اصفه ــگ ریزگرده ــور پررن ــه حض ب
ــرد  ــای گ ــن توده ه ــار ای ــرای مه ــری ب ــدام مؤث  اق
ــای  ــه در روزه ــکان آنک ــده و ام ــام نش ــار انج و غب
آتــی هــوای شــهر بــرای افــراد ســالم نیــز خطرنــاک 
ــوای  ــز ه ــون نی ــد اکن ــت؛ هرچن ــود، هس ــام ش اع
مســموم استنشــاق می کنیــم و در آینــده جــزو 
ــا  ــویم و ب ــاب می ش ــاس حس ــراد حس ــت اف لیس

ــم. ــرم می کنی ــه ن ــت و پنج ــوارض آن دس ع
 مهم تریــن تأثیــرات ذرات معلــق بــر ســامتی 
ــر  ــر ب ــی، تأثی ــی و تنفس ــیب های قلب ــان، آس انس
مکانیســم های دفاعــی و تصفیــه ای، بــروز و تشــدید 
ــرات ســامتی  ــار اث آســم و ســرطان اســت و در کن
تأثیــرات دیگــری نیــز وجــود دارد کــه می توانــد 
و  حیوانــات  بــه  آســیب  باشــد؛  مخاطره آمیــز 
گیاهــان، آســیب بــه مــواد و خــواص آن هــا، آســیب 
ــت  ــش قابلی ــی، کاه ــی و فرهنگ ــه تاریخ ــه ابنی ب
دیــد و... . بــه دلیــل نبــودن راهــکار مؤثــر، بهتریــن 
کار دوری از هــوای محیــط اســت؛ به ویــژه بــرای 
 گروه هــای حســاس جامعــه شــامل ســالمندان

افــراد بــاردار، کــودکان مبتــا بــه بیماری هــای قلبــی 
ــت  ــان داده اس ــات نش ــم. تحقیق ــی و آس و تنفس
ــه در  ــی ک ــی معمول ــک های تنفس ــتفاده از ماس اس
داروخانه هــا بــه فــروش می رســد، تأثیــری بــر 
ــدارد.  ــدن ن ــر ب ــده ب ــن آالین ــوذ ای ــری از نف جلوگی
متأســفانه معضــل ریزگردهــا در جهــان بــه چالشــی 
ــونده آن در  ــد تشدیدش ــده و رون ــل ش ــزرگ تبدی ب
دنیــا مــورد توجــه اســت. ایــن پدیــده کــه هم منشــأ 
ــا  ــن روزه ــی دارد، ای ــأ خارج ــم منش ــی و ه داخل
بیشــتر از قبــل ســبب گرفتگــی نفــس اســتان های 
اســتان های مرکــزی همچــون  از جملــه  ایــران 

ــان شــده اســت. اصفه

یادداشت

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پرداخت مالیات در جامعه باید 
فرهنگ سازی شود 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: فرهنگ ســازی 
پرداخــت مالیــات در جامعــه بایــد مــورد توجــه بیشــتر قــرار 
بگیــرد. قاســم ســلیمانی دشــتکی در دیــدار بــا مدیــر کل امور 
ــا  ــار داشــت: ب ــاری اظه ــی اســتان چهارمحــال و بختی مالیات
ــه توســعه مناطــق  ــات زمین ــع حاصــل از پرداخــت مالی مناب
ــت  ــزود: پرداخ ــود. وی اف ــم می ش ــتان فراه ــروم در اس مح
اقتصــادی  زیرســاخت های  توســعه  موجــب  مالیــات 

می شــود. 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: هم اکنــون 
ــعه  ــارات توس ــص اعتب ــا تخصی ــتان ب ــروم اس ــق مح مناط
مالیــات  پرداخــت  از  حاصــل  منابــع  و  می کنــد  پیــدا 
نقــش مهمــی در توســعه مناطــق محــروم دارد. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــه همــت دولــت یازدهــم اقدامــات 
اســتان چهارمحــال  توســعه  در مســیر  توجهــی   جالــب 
و بختیــاری انجــام شــده اســت، تأکیــد کــرد: ســرعت توســعه 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اقدامــات انجام شــده شــتاب 
ــی اســتان چهارمحــال  ــور مالیات ــر کل ام ــه اســت. مدی  گرفت
ــور  ــت: اداره ام ــار داش ــدار اظه ــن دی ــز در ای ــاری نی و بختی
مالیاتــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از ادارات برتــر کشــور 
اســت. بهــادر بهمنــی بیــان کــرد: هم اکنــون اداره امــور مالیاتی 
ایــن اســتان در بیــن ادارات امــور مالیاتــی اســتان های کشــور 
جــزو ســه اســتان برتر کشــور در حــوزه ســامت اداری اســت. 
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
ــادی از درآمــد اســتان از طریــق  کــرد: هم اکنــون بخشــی زی

پرداخــت مالیــات تأمیــن می شــود.

نصب 5 ست کامل حرکت درمانی در 
پارک های شاهین شهر

حیدرعلــی ربیعــی، معــاون اجرایی و خدمات شــهری شــهرداری 
ــی ــج ورزش هــای همگان  شاهین شــهر گفــت: در راســتای تروی

5 ســت کامــل حرکــت درمانــی در پارک هــای شــهر نصــب شــده 
اســت. وی در ادامــه گفــت: در ســال جــاری رنگ آمیــزی جداول 
 ســطح شــهر بــه طــول ۱۳۰ هــزار متــر، تکمیــل تابلــوی فرعی هــا 
دیوارنگاره هــا  امحــای  و  شــهر  ســطح  خیابان هــای   و 
و دیوارنوشــته های ســطح شــهر بــه میــزان ۱۲ هــزار متــر مربــع 

توســط ایــن حــوزه انجــام شــده اســت. 
ــهر  ــهرداری شاهین ش ــهری ش ــات ش ــی و خدم ــاون اجرای مع
بهشــت  آرامســتان  کمربنــدی  و  قطعــات  ســاماندهی  از 
امــام  خیابــان  پل هــای  زیباســازی  معصومــه)س(، 
خمینــی)ره(، میــدان امیرکبیــر و شــورا و کلیــه امــور خدماتــی 
ســطح شــهر کــه نیــاز بــه تعمیــر، تعویــض یــا بازســازی دارنــد 

در آینــده نزدیــک خبــر داد.

اخبارکوتاه

گواهی حصر وراثت 
آقای مرتضی جعفرزاده قهدریجانی بشناسنامه شماره ۱۶۶ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه،درخواستی  بشماره۹5/۶۶۰ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان صفرعلی جعفرزاده بشناسنامه شماره ۱۹۳  در تاریخ ۱۳۹5/۲/۲5 در گذشته 
و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتنداز:۱.عبدالرضا جعفرزاده    فرزند صفرعلی    ش ش ۲۹۲ 
۲.مصطفی جعفرزاده  فرزندصفرعلی   ش ش ۲۰۷  ۳.علیرضا جعفرزاده   فرزند صفرعلی   
ش ش ۶۶۰۹   ۴.مرتضی جعفرزاده  قهدریجانی فرزند صفرعلی   ش ش ۱۶۶   5.صدیقه 
جعفرزاده قهدریجانی فرزند صفرعلی  ش ش ۱۴۴ ۶.بتول صالحی  فرزندعلی باقر  ش ش 
۴۴5 پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس عشردارد 
ویا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه ودر غیراینصورت گواهی 

حصر وراثت صدر خواهد شد.شورای حل اختاف شعبه اول خانواده وامور حسبی
ریاست محترم اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان /استان

ولی  فرزند  بابادی  علی  آقا  اینکه  نظربه  رسیدگی  وقت  وضمائم  دادخواست  اباغ  آگهی 
دادخواستی به طرفیت آقاسیدبهنام صالحیان فرزندعلیمراد به خواسته الزام خوانده به تنظیم 
سند تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع وبه کاسه ۳۱۳/۹5 ش  ج 
ثبت وبرای مورخ یکشنبه ۹5/5/۱۷ ساعت ۱5:۳۰ عصروقت نظربه اینکه آقا علی بابادی فرزند 
ولی دادخواستی به طرفیت آقاسیدبهنام صالحیان فرزندعلیمراد به خواسته الزام خوانده به 
تنظیم سند تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع وبه کاسه ۳۱۳/۹5 
ش  ج ثبت وبرای مورخ یکشنبه ۹5/5/۱۷ ساعت ۱5:۳۰ عصروقت رسیدگی تعیین گردیده 
است وخوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان ودستور ریاست شواوبا 
استناد ماده ۷۳ ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرانتشار درج وآگهی می شود 
واز خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی 
فاورجان واعام نشانی وآدرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم برای وقت 
مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شونددر غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب 
وشورا غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعام خواهدنمود.رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف 

شهرستان فاورجان – توکلی
اخطاریه

نام اخطارشونده:ابراهیم   نام پدر:عوض   شهرت:معتمدنیا   پیشه:-  حوزه:-نیروی انتظامی   
:سفیدشهرشعبه 5سفیدشهرآران  روستا:-  محل حضوردادگاه  پاک:-  خیابان:-  کوچه:-  
دادخواست  حضور  علت  ساعت:۶/۳۰بعدازظهر)۱8/۳۰(  حضور:۹5/5/۲5   وقت  وبیدگل   
فقره  یک  شمابابت  طرفیت  به  بیدگلی  سیدجوادهجری  مدیریت  به  بیدگل  ساسان  شرکت 
چک نمایندگی آران وبیدگل عربیان   تاریخ چاپ قبل از۴/۲5  شماره:5/۲۲/۹5/۲۲۷/م الف

اخطاریه
۲-مکرمی    شهرت:۱-بهرامی  پدر:-    نام  ۲-محمدکاظم   اکبر  اخطارشونده:۱-علی  نام 
محل  روستا:-   پاک:-  خیابان:-  کوچه:-   انتظامی    حوزه:-نیروی  -آزاد  پیشه:آزاد    
حضور:۹5/5/۲5   وقت  سفیدشهر   اختاف  حل  شعبه:5شورای  وبیدگل  :آران  حضوردادگاه 
مدیریت  به  بیدگل  ساسان  شرکت  دادخواست  حضور  علت  )۷/5بعدازظهر(  ساعت:۱۹/۳۰ 
سیدجوادهجری بیدگلی به طرفیت شمابابت یک فقره چک به شرح پرونده نمایندگی آران 

وبیدگل عربیان   تاریخ چاپ قبل از۴/۲5  شماره:5/۲۲/۹5/۲۳۹/م الف
اخطاریه

نام اخطارشونده:وحید  نام پدر:محمد   شهرت:سرحدی    پیشه:آزاد   حوزه:-نیروی انتظامی   
آران  شعبه  5سفیدشهر   شعبه  حضوردادگاه  محل  روستا:-   پاک:-  خیابان:-  کوچه:-  
وبیدگل علت حضور دادخواست شرکت ساسان بیدگل به مدیریت سیدجوادهجری بیدگلی 
به طرفیت شمابابت یک فقره چک  نمایندگی آران وبیدگل عربیان   تاریخ چاپ قبل از۴/۲5  

شماره:5/۲۲/۹5/۲۲8/م الف
اخطاریه

نام اخطارشونده:علی محمد  نام پدر:عبدالحسین   شهرت:فرمانی السعدی     پیشه:فرش 
آران وبیدگل  خیابان:-  کوچه:-  پاک:- روستا:-   انتظامی  فروش   حوزه:قضایی نیروی 
حضور:۹5/5/۲5    وقت  سفیدشهر   5 شعبه  اختاف    حل  شورای  حضوردادگاه  محل 
مدیریت  به  بیدگل  ساسان  شرکت  دادخواست  حضور  علت  ساعت:۱8)۶بعدازظهر( 
سیدجوادهجری بیدگلی بابت یک فقره چک  نمایندگی آران وبیدگل عربیان   تاریخ چاپ قبل 

از۴/۲5  شماره:5/۲۲/۹5/۲۲۶/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم گوهر بیگم طباطبایی کهنگی فرزند سید هاشم با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی 
می باشد که سند مالکیت ۲۲/5 سهم مشاع از ۷5۰ سهم ششدانگ پاک ۱5۱۹۰/۲۱۴8 اصلی 

بشماره ثبت ۱۴۴۴۰5 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه ۳۹8 دفتر ۹5 خروجی 
اماک سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور المثنی نموده طبق 
تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.رئیس 

منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان     حسین هادی زاده   ۱۱۴۰۷/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم شهربانو طباطبایی کهنگی فرزند سید هاشم با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی 
می باشد که سند مالکیت ۲۲/5 سهم مشاع از ۷5۰ سهم ششدانگ پاک ۱5۱۹۰/۲۱۴8 اصلی 
ثبت اصفهان که در صفحه ۳۹5دفتر ۹5 خروجی  واقع در بخش 5  بشماره ثبت ۱۴۴۴۰۳ 
اماک سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور المثنی نموده طبق 
تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.رئیس 

منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان     حسین هادی زاده   ۱۱۴۰۶/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم زهرا صفری باغ سرخی فرزند اکبر با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی می باشد 
که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از  ششدانگ پاک ۱5۲۰۱/۳۲۶5 اصلی بشماره ثبت 
۲۱58۹ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه ۳۶۱ دفتر ۲۶ اماک سابقه ثبت دارد که 
بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اسناد 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.رئیس منطقه ثبت اسناد شمال 

شرق اصفهان     حسین هادی زاده   ۱۰۷۳۴/م الف
شورای حل اختالف اصفهان

آگهی  روزنامه  دفتر  استان  اسامی شهرستان/  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  اداره  تعالی  بسمه   
آقای  اینکه  به  نظر  پور چهارلنگ  آقای آرش  به  اباغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی 
موسی مرادی فرزند علی محمد دادخواستی به طرفیت آقای آرش پورچهارلنگ فرزند مهدی 
فاورجان ارجاع و به کاسه ۹5/۱۴۷ ثبت و برای روز سه شنبه مورخ ۹5/5/۲۶ ساعت ۶/۳۰ 
عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و به 
تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده ۷۳ ق. آ . د . م مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با 
مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه ۱۱ حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس 
دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه 
۱۱ فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و 
شورا/ دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود: رئیس شورای حل اختاف 

شعبه ۱۱ حقوقی فاورجان   علیرضا طالبی  
آگهی احضار متهمین 

نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹5۰۰88 متهمین ۱ـ محسن جنتی  ۲ـ روح اله جنتی  ۳ ـ 
حسین جنتی  فرزند ۱ـ تیمور  ۲ ـ حسین به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت بانک 
تجارت با وکالت مریم صادقی مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای ماده ۳۴۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی 
و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ ۹5/۶/۱۴ ساعت 8 صبح جهت رسیدگی به 
اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به 

اتخاذ تصمیم خواهد شد.رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فاورجان م/الف /۲۱۶

ابالغ 
شماره   ۹۳۰۹۹8۳۶5۳۴۰۰۴۱5 پرونده:  شماره   ۹5۱۰۱۰۳۶5۳۴۰۲۲85 اباغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: ۹۳۰۴۷۷ تاریخ تنظیم: ۹5/۳/۲۴ خواهان/ شاکی ام البنین زارع شرودانی 
زوجه  درخواست  به  طاق  خواسته  به  حسن کمالی  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان فاورجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
ـ  ماصدرا  خیابان  ـ  فاورجان  در  واقع  فاورجان  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی 
ساختمان دادگستری ـ طبقه اول ـ اتاق ۲۲5 ارجاع و به کاسه ۹۳۰۹۹8۳۶5۳۴۰۰۴۱5 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/۷/۴ و ساعت ۱۱ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ 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/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان 

ـ خسرو آقایی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اباغیه:  شماره   ۹5۰۰۰۴۴ پرونده:  بایگانی  شماره   ۱۳۹5۰۴۰۰۲۱۲۰۰۰۰۰۳۶/۱ پرونده:  شماره 
۱۳۹5۰5۱۰۲۱۲۰۰۰۰۱۱۷ تاریخ صدور: ۹5/۴/5 بدین وسیله به آقای اکبرعلی دهقانی چم پیری 
فرزند فضل اله به شماره شناسنامه ۷5۷ صادره از اصفهان ساکن کرسگان نمایشگاه ماشین 
اباغ می شود که آقای عباس بیاتی جهت وصول مبلغ ۳۱5/۰۰۰/۰۰۰ ریال به  های سنگین 
به کاسه  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه   ۲۴۴8۳۳ شماره  چک  استناد 
۹5۰۰۰۴۴ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۹5/۳/۲۲ مامور اباغ محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه کیمیای وطن آگهی می شود و چنانچه ظرف 
به پرداخت بدهی  اباغ محسوب می گردد، نسبت  این آگهی که روز  تاریخ  از  مدت ده روز 
اسناد رسمی  اجرای  واحد  یافت.مسئول  اجرایی جریان خواهد  عملیات  نمایید،  اقدام  خود 

فاورجان     اکبر پور مقدم 
آگهی مفقود شدن سند مالکیت 

خانم اعظم جمالی قهدریجانی فرزند شعبانعلی به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ خانه 
به پاک ثبتی ۱۲/۱۹۰ واقع زازران بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال ۲5۲۳۴5 که در صفحه ۴۰ 
دفتر ۱۴5 اماک ذیل ثبت ۱5۴۱۳ به نام نامبرده ثبت و صادر تسلیم گردیده است و سپس 
نموده طبق  المثنی  مالکیت  نامبرده درخواست صدور سند  بنابراین چون  است  مفقود شده 
تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند 
مالکیت، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رئیس اداره ثبت 

اسناد و اماک فاورجان  ـ اکبر پور مقدم
مزایده

شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده ۴۳۶۳/۹۴ ش ج / 
اول له خانم مرضیه واثقی خوندابی و علیه آقای عبداله نظیفی به آدرس اصفهان خ هفتون 
خ معراج کوچه امام زاده کوچه ابوذر جنب فرهنگسرای استاد همایی پاک ۱۱ بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی به مبلغ ۴/5۲۹/۱۱۰/۰۰۰ ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 
ملک توقیفی به آدرس اصفهان خیابان پروین اعتصامی خیابان هفتون خیابان امام زاده کوچه 
ابوذر پاک ۱۱ جنب فرهنگسرای استاد همایی ملک به صورت ساختمان مسکونی در دو طبقه 
به مسکونی  به فرهنگسرا، غربا  به کوچه، شرقا  دیواریست  و  این حدود که جنوبًا درب  با  و 
دهقانی و شماال به پاک و نمای خارجی از سنگ و دربهای خارجی از پروفیل و تحقیق در 
خصوص و ۲ طبقه ، طبقه اول با اطاق روز پارکینگ و طبقه زیرزمین مسکونی و ۲ واحد مجزا 
و بصورت اسکلت فلزی، کف موزاییک دارای کابینت فلزی سرویس بهداشتی، درب آلومینیوم 
شناسایی  شماره  به  برق   ، فاضاب  و  آب  انشعابات  دارای  قیروگونی  بام  پشت  چوب،  و 
 ۰۲-۰۶۶۶5۳۱۴ اشتراک  شماره  به  اشتراک گاز  و  تلفن  خط   ۲ و   ۲/۳/۱۰/۰۷/۳۱/۰۲/۷۶۰۰
به کد  و  داشته  قرار  و 5۶8۰۹5(   ۳۶۱۶8۱۳( در مختصات  ملک  و  نظیفی  علی  مائده  بنام 
پستی 8۱۹8۱۶۹۱۷۱ می باشد ششدانگ ملک مورد نظر به آدرس فوق در محدود پاک ثبتی 

۱5۱8۰ بخش 5 ثبت اصفهان و شهرداری منطقه ۱۰ بوده و طبق مدارک شهرداری ملک دارای 
گواهی پایان ساخت شده ۱۶۷۳۱ مورخ ۷۶/۹/۲۹ به ابعاد ۱۰ × ۲۰ متر عرصه و به مساحت 
های ۱۹ و ۱۱۰/5 مترمربع مسکونی و انباری طبقه زیرزمین و طبقه همکف بمساحت ۲۴ و 
۱۲8/5 مترمربع و طبق نامه شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان به دفترخانه 8۶ اصفهان نسبت به ۲ 
سهم مشاع از پاک ۱5۱8۰ بخش 5 ثبت اصفهان و شهرداری منطقه ۱۰ بوده و طبق مدارک 
شهرداری ملک دارای گواهی پایان ساخت شماره ۱۶۷۳۱ مورخ ۷۶/۹/۲۹ به ابعاد ۱۰×۲۰ متر 
عرصه و به مساحت ۱۹ و ۱۱۰/5 مترمربع مسکونی و انباری طبقه زیرزمین و طبقه همکف 
به مساحت ۲۴ و ۱۲8/5 مترمربع و طبق نامه شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان به دفترخانه 8۶ 
اصفهان نسبت به ۲ سهم مشاع از پاک ۱5۱8۰ بخش 5 ثبت اصفهان مشخصات ملک با 
پانصد  و  میلیارد  دو  مبلغ  به  ملک  سند ششدانگ  دارای  و  اعام گردیده  مسکونی  کاربری 
میلیون ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است و 
سهم االرث آقای عبداله نظیفی طبق گواهی انحصار وراثت معادل 5۴۶/8۷5/۰۰۰ ریال ارزیابی 
گردیده است و معادل 5۰/5۲۴ عدد سکه تمام بهار آزادی مهریه محکوم له می باشد که در 
نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ ۹5/5/۲۴ در ساعت ۱۲ تا ۱۱ صبح در محل اجرای احکام 
نماید  برگزار  وکا  راه  چهار  نبش  خیابان شیخ صدوق  در  واقع  اصفهان  اختاف  شورای حل 
به شماره حساب  پایه  قیمت  درصد   ۱۰ واریز  با  توانند  مزایده می  در جلسه  طالبین شرکت 
به  مزایده  از  قبل  روز   5۰ اجرا حداقل  این  به  آن  ارائه فیش  و  ملی  بانک   ۲۱۷۱۳5۰۲۰5۰۰۱
این اجرا از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.اجرای 

احکام مجتمع شماره یک   ۱۱۰8۲/ م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قسمتی از یک باب انبار پاک شماره ۶۶۷/۳۲۶۹ واقع 
در خیابان نیروگاه بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به موجب رای شماره 
۷۰۱۳۷۳۴ ـ ۹5/۱۲/۱5 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای 
محمد رضا شفیعیون فرزند مصطفی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ۹5/5/۱۹ ساعت ۹ صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار: ۱۳۹5/۴/۲۴
مجتبی شادمان       معاون واحد ثبتی فاورجان  شماره :م الف/۲۳۷

موضوع: آگهی فقدان سند مالکیت ـ پالک 8 فرعی از 2843 اصلی بخش یک گلپایگان 
آقای علی اکبر ملکی فرزند رحمت اله به استناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
در   ۲8۴۳/8 پاک  آپارتمان  ششدانگ  تمامی  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسما  شهود 
اکبر  علی  بنام   ۴۶8۰5 ثبت  ذیل  اماک   ۲۱۳ دفتر   ۴۰ در صفحه  یک که  بخش  گلپایگان 
دفترخانه  رسمی  سند  موچب  به  و  تسلیم گردید  و  صادر  و  ثبت  اله  رحمت  فرزند  ملکی 
رسمی شماره  سند  موجب  به  نشده  انجام  هم  دیگری  معامله  و  یافته  قطعی  انتقال  او  به 
 5۴۳۴ مورخ ۹۲/۶/۱۶ ۱۳دفتر ۴۰۹ در قبال مبلغ ۲۶8۰۶۷8۱۷ ریال در رهن بانک مسکن

 است.
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : اسباب کشی

از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند به ارائه مسترد گردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مسئول دفتر اماک  ـ گرجی      ۱8۳/ م الف    تاریخ ۹5/۴/۱5

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  
 5۱58 شناسنامه  شماره  به  محمود  فرزند  پورانی  علی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
با  آباد  نجف  دانشگاه  واحد  از  صادره  رشته ساختمان  مقطع کاردانی  در  فاورجان  از  صادره 
از  باشد.  می  اعتبار  فاقد  و  است  مفقود گردیده   88/۹/۲۳ مورخ   ۱۳88۱5۰۰۰5۶8 شماره 
ارسال آباد  نجف  واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا   یابنده 

 نماید.

حتما بخوانید!
اصفهان پس از تهران، بیشترین ...
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در شهر

در شرکت برق منطقه ای اصفهان انجام گرفت:
)EFQM( خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی
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مفاد آراء
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  »آگهی 

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

نخواهد بود .
1- رای شماره 139460302027022699 مورخ 1394.09.04 عباس نیک بخش فرزند 
رجب علی بشماره شناسنامه 26 صادره از آباده بشماره ملی 2411415109 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1575 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  آبرون  مورخ 1394.10.27 حشمت  رای شماره 139460302027026436   -2
در   1286302031 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   265 شناسنامه  بشماره  براتعلی 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4053 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103.56 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرزند  روغنی  1394.12.18 حسین  مورخ   139460302027030399 رای شماره   -3
قلی بشماره شناسنامه 1007 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286268656 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139460302027030679 مورخ 1394.12.22 مرتضی سامانی  فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 43875 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280864346 در چهار 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3738 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142.53 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
هاشم  مهنازالسادات   1394.12.22 مورخ   139460302027030680 شماره  رای   -5
زاده اصفهانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 63797 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1281737577 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
به مساحت 142.53  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15190 اصلی  از  3738 فرعی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027001416 مورخ 1395.02.09 علی  جمالیان اصفهانی 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 619 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287838431 
از  از قطعه زمین پالک _ فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 
اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200.92 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
كرمی  ماشاءاله    1395.02.11 مورخ   139560302027001448 شماره  رای   -7
دهاقانی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 155 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 
5129568869 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
 113.55 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15191 اصلی  از  فرعی   5231

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027001466 مورخ 1395.02.11 عباس اتحادی ابری فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1291302158 در ششدانگ 
اصلی  از  فرعی  زمین پالک 43  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 260.48 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
العابدینی  زین  اقدس   1395.02.14 مورخ   139560302027001732 شماره  رای   -9
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  عبدالحسین  فرزند  محمدابادی 
1291227830 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196.65 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
فشارکی   غالمی  زهیر   1395.02.14 مورخ   139560302027001739 شماره  رای   -10
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1320 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286899974 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180.40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027001773 مورخ 1395.02.15 ناهید ترابی فرزند حافظ 
دانگ  دو  در   1287964664 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   219 شناسنامه  بشماره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   149.30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

رسمی.
12- رای شماره 139560302027001779 مورخ 1395.02.15 نادر هوشنگی فرزند علی 
چهار  در   1817147031 ملی  بشماره  آبادان  از  صادره   382 شناسنامه  بشماره  اصغر 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 
به مساحت 149.30 مترمربع. خریداری طی  15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

سند رسمی.
13- رای شماره 139560302027001781 مورخ 1395.02.15 سیدمحمدعلی اعتصامی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   70 شناسنامه  بشماره  حسینعلی   سید  فرزند  رنانی 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  پنج  در   1285318188
پالک 5400 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157.12 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027001784 مورخ 1395.02.15 فاطمه سعادت فرزند 
در   1286399076 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1295 شناسنامه  بشماره  محمد 
از  فرعی   5400 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  یکدانگ 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157.12 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027001789 مورخ 1395.02.15 قاسم چلمقانی فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 2315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289560331 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1292 فرعی از 
اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149.50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
خواسگانی  مریم گلی   1395.02.15 مورخ   139560302027001792 شماره  رای   -16
فرزند علی بشماره شناسنامه 17573 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283878933 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1292 فرعی از 
اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149.50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027001799 مورخ 1395.02.15 حمیدرضا پورقربان  فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 55684 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281653861 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027001802 مورخ 1395.02.15 اشرف دانا فرزند مرتضی 
از اصفهان بشماره ملی 1287803067 در سه دانگ  بشماره شناسنامه 1203 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نافچی  رئیسی  بهمن  مورخ 1395.02.23   139560302027002139 رای شماره   -19
فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 7 صادره از شهر كرد بشماره ملی 4621949871 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از 
اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180.50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرامرزی  مرداس   1395.02.30 مورخ   139560302027002453 شماره  رای   -20
ملی  بشماره  فارسان  از  صادره   52 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  آبادی   فیل 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4679579048
پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239.45 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
زهرائی  رسول  سید   1395.03.01 مورخ   139560302027002759 شماره  رای   -21
فرزند سید علی بشماره شناسنامه 45 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291418172 در 
ششدانگ یکباب تجاری و انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از 
اصلی 15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 548.35 مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین اباذری شهرضائی .
22- رای شماره 139560302027002767 مورخ 1395.03.01 ملیحه امین الرعایائی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   682 شناسنامه  بشماره  بافر  محمد  فرزند  یمینی 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  چهار  در   1284463036
پالک 4 فرعی از اصلی 13211 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241.98 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  حسین   1395.03.01 مورخ   139560302027002768 شماره  رای   -23
ملی  بشماره  باختران  از  صادره   352 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  شهری  زاده 
3255679273 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
4 فرعی از اصلی 13211 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241.98 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027002936 مورخ 1395.03.05 کمال امینی پزوه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1004 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291479171 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 101.34 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نجارزادگان  محمد   1395.03.05 مورخ   139560302027002941 شماره  رای   -25
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1125 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286955068 
زمین پالک 1592  از قطعه  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289.79 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027002944 مورخ 1395.03.05 عفت دهقان پور امینه 
از اصفهان بشماره ملی 1291295917 در  فرزند عباس بشماره شناسنامه 22 صادره 
واقع   7897 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118.55 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
27- رای شماره 139560302027002945 مورخ 1395.03.05 علی  روستازاده فرزند 
در   1282246161 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   31891 شناسنامه  بشماره  عباس 
از  از قطعه زمین پالک 237 فرعی  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218.22 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
28- رای شماره 139560302027003004 مورخ 1395.03.06 صغرا قبادی شهرستانی  
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291277048 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 96 فرعی از اصلی 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 270.24 مترمربع. خریداری مع 
الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم بیگم آغاپور امام جمعه فرزند سید جالل.
انصاریپور  بهروز    1395.03.06 مورخ   139560302027003006 شماره  رای   -29
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1153 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  افشاری   جرم 
1287665128 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
96 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 270.24 مترمربع. 
امام جمعه  آغاپور  بیگم  مالک رسمی خانم  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری 

فرزند سید جالل.
30- رای شماره 139560302027003007 مورخ 1395.03.06  وجیهه آیتی سنجری 
از اصفهان بشماره ملی 1291577033  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 42 صادره 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13048 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 106.22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027003008 مورخ 1395.03.06  محمدرضا آیتی سجزئی 
فرزند احمد  بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659614760 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13048 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 106.22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زارعی  محبوبه   1395.03.08 مورخ   139560302027003014 رای شماره   -32
سیدمصطفی بشماره شناسنامه 72435 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281822272 
از  از قطعه زمین پالک 2 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 
اصلی 15196 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66.66 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
دهقان  محمدجواد   1395.03.08 مورخ   139560302027003029 شماره  رای   -33
فرزند عیوض قلی بشماره شناسنامه 12 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129802853 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71.35 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
شهبازی  حسین    1395.03.08 مورخ   139560302027003038 شماره  رای   -34
در  ملی 1291369732  بشماره  اصفهان  از  1 صادره  بشماره شناسنامه  عباس  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10105 و 10109 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155.56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
احمدی  حسین   1395.03.08 مورخ   139560302027003048 شماره  رای   -35
ملی 5649776733  بشماره  جرقویه  از  صادره   19 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
واقع  از قطعه زمین پالک 6066  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170.42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
36- رای شماره 139560302027003065 مورخ 1395.03.08 مهین اسالمی فارسانی 
فرزند حاجی بابا بشماره شناسنامه 52 صادره از فارسان بشماره ملی 4679353384 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1596 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 261.49 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027003085 مورخ 1395.03.09 حسن  زارعی گیشیری 
فرزند غدیر علی  بشماره شناسنامه 1655 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288000881 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152.6 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  ستوده  مجید   1395.03.10 مورخ   139560302027003139 شماره  رای   -38
در   6639697114 ملی  بشماره  اندیکا  از  صادره   173 شناسنامه  بشماره  قلی  جعفر 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3735 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214.15 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
39- رای شماره 139560302027003160 مورخ 1395.03.10 علیرضا کتیرائی فرزند 
در   1282691139 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   22152 شناسنامه  بشماره  حسن 
واقع   13002 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 222.30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  توكل  محبوبه   1395.03.11 مورخ   139560302027003228 شماره  رای   -40
حسن بشماره شناسنامه 47447 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280900040 در دو 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 175.50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027003233 مورخ 1395.03.11 فخرالملوک تجدد فرزند 
جمال بشماره شناسنامه 1513 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286609453 در چهار 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 175.50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
کریمی  علیرضا   1395.03.11 مورخ   139560302027003241 شماره  رای   -42
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   201 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  خوراسگانی 
1291395474 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145.50 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مشهدیان  اشرف   1395.03.11 مورخ   139560302027003244 شماره  رای   -43
خوراسگانی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 14877 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283851644 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145.50 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
محمودزاده  علیرضا   1395.03.12 مورخ   139560302027003270 شماره  رای   -44
 1285532309 ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 65 صادره  مهدی   فرزند 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11755 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203.63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  عنایتی  اکبر    1395.03.12 مورخ   139560302027003271 شماره  رای   -45
در  ملی 5649274088  بشماره  اصفهان  از  2770 صادره  بشماره شناسنامه  عباس  
از  فرعی   150 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167.12 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فر  بصیری  حسین   1395.03.12 مورخ   139560302027003272 شماره  رای   -46
فرزند احمد بشماره شناسنامه 66315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281762458 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 31 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 633 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027003273 مورخ 1395.03.12 اکبر چنگانی  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 156 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291382062 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5948 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 162.10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
چنگانی  مهری   1395.03.12 مورخ   139560302027003277 شماره  رای   -48
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   908 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  خوراسگانی 
1291478221 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
مترمربع. خریداری طی   162.10 به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   5948

سند رسمی.
49- رای شماره 139560302027003292 مورخ 1395.03.13 مهدی صادقیان فرزند 
عوضعلی  بشماره شناسنامه 1203 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289449317 در سه 
دانگ یکباب ساختمان متروکه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 41و42 
فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102.97 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
فدوی  مصطفی   1395.03.13 مورخ   139560302027003295 شماره  رای   -50
حسینی پوده فرزند حسین  بشماره شناسنامه 8905 صادره از اصفهان بشماره ملی 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  متروکه  ساختمان  یکباب  دانگ  سه  در   1282872354
قطعه زمین پالک 41و42 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 102.97 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پور   خالقی  مهدی    1395.03.13 مورخ   139560302027003311 شماره  رای   -51
فرزند احمد بشماره شناسنامه 232 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287343686 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165.38 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اللهی  نعمت  رای شماره 139560302027003392 مورخ 1395.03.16 علیرضا   -52
فرزند حیدر بشماره شناسنامه 330 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289288811 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی احمد آب شاهی فرزند غالمحسین .
53- رای شماره 139560302027003398 مورخ 1395.03.16 خلیل اله توكلی جوری  
فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 98 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284207341 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 152 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100.12 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی براتعلی کیانی فرزند عباس.
مهذب  اصغر  علی   1395.03.16 مورخ   139560302027003399 شماره  رای   -54
صانعی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 182 صادره از مسجد سلیمان بشماره 
ملی 1971787191 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123.38 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اسدهللا کریمی .
قاسمی  محمد  اصغر   1395.03.16 مورخ   139560302027003400 رای شماره   -55
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   169 شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  خوراسگانی 
1291321357 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
به مساحت 200.86 مترمربع. خریداری طی  9635 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027003404 مورخ 1395.03.16 شكراله سلیمانی پور 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1390 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198715502 در 
از قطعه زمین پالک 10119 واقع در  بر روی قسمتی  ششدانگ یکباب خانه احداثی 
الواسطه بصورت  به مساحت 102.15 مترمربع. خریداری مع  بخش 5 ثبت اصفهان 

عادی از مالک رسمی مرتضی طاهره پناه فرزند هاشم .
آقاجانی  احمد   1395.03.16 مورخ   139560302027003408 شماره  رای   -57
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3 شناسنامه  بشماره  اسماعیل  حاجی  فرزند  پزوه 
1291361235 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
_ فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 252.65 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاجی اسماعیل آقاجانی پزوه.
امان هللا سربخش   رای شماره 139560302027003425 مورخ 1395.03.16    -58
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 1664 صادره از آبادان بشماره ملی 1819385132 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 
به مساحت 141.76 مترمربع. خریداری مع  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5   15202

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد کردآبادی فرزند علی .
59- رای شماره 139560302027003494 مورخ 1395.03.18 محسن حاجیان فرزند 
اكبر بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291729461 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9470 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 153.8 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027003499 مورخ 1395.03.18 خدیجه حیدری فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291728384 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9470 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 153.8 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  دانا دل  رای شماره 139560302027003514 مورخ 1395.03.18 سعید   -61
مرتضی بشماره شناسنامه 364 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293226297 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4621 فرعی از اصلی 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
فرزند  آقابزاز  نفیسه   1395.03.18 مورخ   139560302027003515 شماره  رای   -62
 1286005809 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 833  بشماره  سیدماشاءاله 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4621 فرعی 
از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027003523 مورخ 1395.03.18 خسرو مطیع فرزند 
سه  در   1291072306 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   276 شناسنامه  بشماره  نورهللا 
از  فرعی   13 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 311.69 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرزند  مطیع  ناصر   1395.03.18 مورخ   139560302027003526 شماره  رای   -64
از اصفهان بشماره ملی 1287879391 در سه  نورهللا بشماره شناسنامه 859 صادره 
دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 311.69 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
65- رای شماره 139560302027003528 مورخ 1395.03.18 شهین جانقربانی پوده 
فرزند خسرو بشماره شناسنامه 52 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129842960 
در 70 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027003531 مورخ 1395.03.18 اكبر صادق زاده پوده 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 63 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129792521 
در 130 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
صلواتی  محمدعلی   1395.03.19 مورخ   139560302027003583 شماره  رای   -67
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   253 شناسنامه  بشماره  براتعلی  فرزند  جلوانی 
1286301912 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
طی  خریداری  مترمربع.   324.62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   19

سند رسمی.
فرزند  هوائی  احمد   1395.03.19 مورخ   139560302027003590 شماره  رای   -68
رمضان  بشماره شناسنامه 53569 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281632661 در 
از  فرعی   162 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94.94 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027003591 مورخ 1395.03.19  حمید قنبری پیكانی 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 3711 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649210292 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3747 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49.62 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
70- رای شماره 139560302027003595 مورخ 1395.03.19 مهری چنگانیان فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 138 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291381661 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6626 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 194.43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
الهی  حبیب  علی   1395.03.19 مورخ   139560302027003598 شماره  رای   -71
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   74 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگانی 
1291353542 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
6626 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194.43 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027003674 مورخ 1395.03.22 مریم یوسفی  فرزند 
در   1284057461 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1561 شناسنامه  بشماره  حسین 
از  زمین پالک 178 فرعی  از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103.79 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027003684 مورخ 1395.03.22 حسین فروغی ابری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 42 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291278672 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 377 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210.20 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027003695 مورخ 1395.03.22 صفرعلی فروغی ابری 
در   1291312730 ملی  بشماره  اصفهان  از  11 صادره  بشماره شناسنامه  عباس  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 377 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197.70 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027003902 مورخ 1395.03.26 صادق جعفری کچی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1644 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292544937 در 
ششدانگ یکباب انبار مصالح فروشی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 23 
فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195.22 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027003904 مورخ 1395.03.26 صادق جعفری کچی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1644 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292544937 
زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  فروشی  یکباب کارگاه مصالح  در ششدانگ 
پالک 23 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230.42 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اكبر غالمی فشاركی    1395.04.01 مورخ  رای شماره 139560302027004131   -77
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 4 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659558267 
واقع در   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  در ششدانگ یکباب کارگاه 
الواسطه بصورت  بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 60.26 مترمربع. خریداری مع 

عادی از مالک رسمی حسین آقاضیائی فرزند علی محمد.
فشاركی  اكبر غالمی    1395.04.01 مورخ   139560302027004140 رای شماره   -78
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 4 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659558267 
واقع در   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  در ششدانگ یکباب کارگاه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 219.45 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی حسین آقاضیائی فرزند علی محمد.
پزوه  امینی  مهدی   1395.02.27 مورخ   139560302027002317 شماره  رای   -79
فرزند یداله بشماره شناسنامه 2294 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283690731 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204.32 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی. م الف 10165
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المپیک مارسی این هفته به
ایرانی ها می رسد

بــه  مارســی  المپیــک  باشــگاه  واگــذاری  مراحــل 
ــود  ــی می ش ــده نهای ــد روز آین ــا چن ــی ت ــداران ایران خری
تــا ایــن باشــگاه بــه صــورت رســمی وارد بــازار تابســتانی 
ــن  ــان یافت ــا پای ــر ب ــار دیگ ــه ب ــانه های فرانس ــود. رس ش
رقابت هــای یــورو 2016 بــه ســوژه واگــذاری مالکیــت 
ــه  ــی پرداخت ــک مارس ــرح المپی ــوب و مط ــگاه محب  باش
و از نهایــی شــدن مذاکــرات رئیــس فعلــی بــا مشــتریان 
ــد. ســایت »buzz sport« فرانســه در  ــر دادن ــی خب ایران
گزارشــی مدعــی شــد پروســه فــروش باشــگاه المپیــک 
ــه ایــن باشــگاه  ــه و در همیــن هفت مارســی شــتاب گرفت

بــه خریــداران ایرانــی واگــذار خواهــد شــد. 
پــس از گذشــت مدت هــا از خبــر ابتدایی احتمــال فروش 
ــار ضــد  ــه ایرانی هــا طــی هفته هــای اخیــر اخب مارســی ب
و نقیــض بســیاری در این خصــوص منتشــر شــد تــا 
ــا آخــر  ــه ســایت فرانســوی نوشــت: »ت ــل ک ســاعتی قب
ایــن هفتــه جزئیــات فــروش باشــگاه المپیــک مارســی 
ــرمایه گذاران  ــد. س ــد ش ــر خواه ــی منتش ــرف ایران ــه ط ب
ایرانــی از طریــق شــرکت هواپیمایــی »ایران ایــر« و از 
ــورگ در  ــیس در لوکزامب ــرکت تازه تأس ــک ش ــرای ی مج
ــی  ــک مارس ــگاه المپی ــد باش ــردن خری ــی ک ــال نهای ح
هســتند.« بنــا بــر ایــن گــزارش، در ایــن انتقــال ابتــدا 100 
میلیــون یــورو پرداخــت خواهــد شــد و ســپس مبلــغ 600 
ــت. ــد گرف ــورت خواه ــرمایه گذاری ص ــورو س ــون ی  میلی
 در همیــن حــال ایــن ســایت فرانســوی در خبــر دیگــری 
از مذاکــرات مالــکان جدیــد بــا مربــی مطــرح آرژانتینــی 
 بــرای بازگردانــدن دوبــاره اش بــه ولــودروم پــرده برداشــت 
و مدعــی شــد مارســلو بیلســا، جدی تریــن گزینــه مالــکان 

ایرانــی بــرای هدایت مارســی اســت.

استقبال قلعه نویی 
از کارگردان تلویزیون

دیــدار  تلویزیــون  کمــدی  برنامه هــای  کارگــردان 
تراکتورســازی تبریــز مقابــل اســتقالل خوزســتان را از 
نزدیــک دیــد. شــهاب عباســی، بازیگــر و کارگــردان 
ــادی  ــرق زی ــت، ِع ــز اس ــل تبری ــه اه ــینما ک ــروف س مع
بــه تیم هــای شــهرش دارد و همــواره در تمرینــات یــا 

می کنــد.  پیــدا  حضــور  آن هــا  بازی هــای 
بــا وجــود اینکــه مســابقات لیــگ برتــر هنــوز آغــاز نشــده 
ــازی  ــات ماشین س ــه تمرین ــار ب ــن ب ــی چندی ــا عباس ام
ــی  ــدای مســابقه تدارکات ــم از ابت ــروز ه ــه اســت و ام رفت
تراکتورســازی و اســتقالل خوزســتان کــه در زمیــن شــماره 
ــه  ــا عالق ــزار شــد، حضــور یافــت ت 2 ورزشــگاه آزادی برگ
ــراز کنــد.  ــه تیم هــای تبریــزی اب خــود را بیــش از قبــل ب
عباســی در بــدو ورود بــه زمیــن آزادی بــا اســتقبال گــرم 

ــه رو شــد. ــی ســرمربی تراکتورســازی روب ــر قلعه نوی امی

بدهی محمد پروین به دولت چند
میلیارد است؟

پــس از انتشــار اخبــاری مبنــی بــر اینکــه محمــد پرویــن 
ــت  ــرده اس ــت نک ــت را پرداخ ــاردی دول ــی 25 میلی بده
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی گفــت: »خریــداران 
20 میلیــارد تومــان برنــج رهنــی از شــرکت بازرگانــی 
ــتند و  ــت هس ــه پرداخ ــف ب ــون موظ ــق قان ــی طب دولت
در صــورت عــدم پرداخــت وثیقــه آن هــا را بــه اجــرا 

می گذاریــم.«
ــی  ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش ــر عام ــری، مدی ــی قنب  عل
مبلــغ فــروش برنــج بــه پســر علــی پرویــن را 20 
میلیــارد تومــان عنــوان و اظهــار کــرد: »بــا ســود آن بایــد 
ــول  ــی پ ــی دولت ــرکت بازرگان ــه ش ــان ب ــارد توم 25 میلی
پرداخــت شــود.« او تصریــح کــرد: »زمــان فــروش رهنــی 
برنــج بــه ایــن شــخص 6 مــاه بــوده اســت کــه االن مــدت 
ــده و  ــد ش ــار تمدی ــه دو ب ــیده، بلک ــام رس ــه اتم ــا ب نه تنه

ــه پرداخــت هســتند.«  ــا موظــف ب آن ه
ــد کار  ــود: »محم ــه ب ــن گفت ــش از ای ــن پی ــی پروی عل
اقتصــادی می کنــد و می دانــم کــه کار اشــتباه انجــام 
ــل  نمی دهــد. اگــر بدهــی هــم وجــود داشــته باشــد، مث

ــتم.« ــد هس ــت محم ــوه پش ک

یزدانی: هدفم فقط خوش رنگ ترین 
مدال المپیک است

دارنــده 2 مــدال طــالی جهــان بــا بیــان اینکــه در شــرایط 
ــب  ــز کس ــی ج ــت: هدف ــرد، گف ــر می ب ــه س ــی ب ایده آل

خوش رنگ تریــن مــدال المپیــک نــدارم.
ــاره آخریــن وضعیــت خــود در آســتانه   رضــا یزدانــی درب
حضــور در المپیــک 2016 اظهــار کــرد: بعــد از مصدومیــت 
ــم  ــا برای ــیل پ ــه آش ــش از ناحی ــاه پی ــه 4 م ــدیدی ک ش
بــه وجــود آمــد، همزمــان بــا دوره درمــان، تمریناتــم 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــد هفت ــردم و چن ــاز ک ــی آغ ــه آرام را ب
 2 دارنــده  می کنــم.  پیگیــری  را  کشــتی  تمرینــات 
ــود  ــن ب ــه ام ای ــام دغدغ ــزود: تم ــان اف ــدال طــالی جه م
ــه  ــم ک ــاز کن ــات کشــتی را آغ ــر تمرین ــه هــر چــه زودت ک
ــه پیــش  ــار هفت ــا چه ــاق از ســه ی ــن اتف خوشــبختانه ای
ــه در  ــت ک ــد روزی اس ــز چن ــر نی ــال حاض ــاد و در ح افت
ــات پرفشــاری را پشــت  ــار ســایر کشــتی گیران تمرین کن
ــت  ــم باب ــکلی ه ــکر مش ــدا را ش ــم و خ ــر می گذاری س
ــرایط  ــه در ش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدارم. وی ب ــت ن مصدومی
بــه ســر می بــرد، خاطرنشــان کــرد:  بســیار خوبــی 
شــرایطم از نظــر بدنــی و روحــی و روانــی ایــده آل اســت.

ــز  ــک نی ــاز المپی ــا آغ ــده ت ــدت باقی مان ــدوارم در م  امی
ــرایط  ــا ش ــم ب ــد و بتوان ــود نیای ــه وج ــم ب ــکلی برای مش
یزدانــی  شــوم.  حاضــر  المپیــک  در  خــوب  بســیار 
دربــاره پیش بینــی خــود از نحــوه نتیجه گیــری اش در 
ورزشــی  در  پیش بینــی  المپیــک گفــت:  رقابت هــای 
ماننــد کشــتی کار منطقــی و عاقالنــه ای اســت؛ امــا قــول 
می دهــم بــا تمــام وجــود کشــتی بگیــرم و ناکامــی 

ــم. ــران کن ــی را جب ــک قبل المپی

کوتاه از ورزش

اخبار نقل وانتقاالت فوتبال اروپا
- خســه، وینگــر اســپانیایی رئــال مادرید قصــد دارد 
تــا در ایــن تیم باقی بمانــد. بعد از اینکــه این بازیکن 
ــرد ــازی ک ــی ب ــیار کم ــق بس ــی دقای ــل قبل  در فص
 شــایعاتی زیــادی دربــاره جدایــی وی شــنیده 
می شــد کــه وکیــل خســه ایــن شــایعات را تکذیــب 

ــرد. )آس( ک
- تونــی آدامــز، مدافــع افســانه ای آرســنال بــه 
عنــوان مربــی آکادمــی ایــن باشــگاه انتخــاب شــد. 
را  او  انتخــاب  بیانیــه ای  انتشــار  بــا  توپچی هــا 
تبریــک گفتنــد. پیــش از او، تیــری هانــری عهــده دار 

ــل( ــود. )دیلی می ــمت ب ــن س ای
 - مــورگان دی ســانتیس بــه موناکــو پیوســت. 
ــا  ــگاه رم ایتالی ــی باش ــابق و ایتالیای ــان س دروازه ب
ــراردادی 1 ســاله راهــی فرانســه شــد.  ــا ق ــروز ب دی
ــم  ــازی در تی ــابقه ب ــاله س ــان 39 س ــن دروازه ب ای

ناپولــی را هــم در کارنامــه خــود می بینــد. )گل(
ــوکو ــی سیس ــذب موس ــال ج ــه دنب ــوس ب  - یوونت

هافبک فرانسوی نیوکاسل است. 
ــه  ــورو 2016 ارائ ــی در ی ــش خوب ــه نمای سیســوکو ک
ــا  ــی بیانکونری ه ــط میان ــب خ ــد در قل داد، می توان
در کنــار خدیــرا و مارکیزیــو بــه میــدان بــرود. )گاتزتــا 

دلــوا اســپورت(

 - آرســن ونگــر قصــد درد تــا جیســون موریلــو
بــه  را  اینترمیــالن  جــوان  و  مدافــع کلمبیایــی 
خدمــت بگیــرد. آرســنال بــرای جــذب موریلــو 
ــرا باشــگاه روســی  ــد؛ زی ــت کن ــا زنیــت رقاب ــد ب بای
ــه  ــل گارای، معاوض ــو را ازکوئی ــا موریل ــد دارد ت  قص

کند. )اسکای(
 - ان گولــو کانتــه، هافبــک لسترســیتی بــا چلســی 

برای فصل آینده به توافق رسید. )سان(
- بــه بــه، فــوروارد 26 ســاله بنفیــکا بــا قــراردادی 4 

ســاله بــه ایبــار اســپانیا پیوســت.
ــر  ــورا، وینگ ــوکاس م ــا ل ــد دارد ت ــول قص - لیورپ
 برزیلــی پاریــس ســنت ژرمــن را بــه خدمــت 
ــرای راضــی کــردن  ــه نظــر می رســد ب ــرد؛ امــا ب بگی
مالــکان تیــم پاریســی، بایــد پیشــنهادی بیشــتر از 

ــه دهــد. )اســکای اســپورت( ــورو ارائ 40 میلیــون ی
- رئــال مادریــد بــرای جــذب آنــدره گومــس، ســتاره 
ــد.  ــی ش ــا چلس ــت ب ــیا وارد رقاب ــاله والنس 22 س

)فیچاخــس(

- منچســتریونایتد شــرایط ریــس آکســفورد، مدافع 
17 ســاله وســتهام را زیــر نظــر دارد. )اونینــگ اســتاندارد(

همگام با ورزش

  مراســم قرعه کشــی شــانزدهمین دوره 
سرویس ورزش

 پوریا قلی پور
رقابت هــای لیــگ برتــر در شــرایطی 
ــه  ــخ، برنام ــتین بار در تاری ــرای نخس ــه ب ــد ک ــزار ش برگ
ــار  ــا یک ب ــد ت ــخص ش ــب مش ــای ش ــابقات نیمه ه مس
دیگــر تلویزیــون ســلطه اش بــرای رشــته پردرآمــد را ثابــت 
کنــد و نشــان دهــد کــه هنــوز مســئوالن تلویزیون هســتند 
نــه  می کننــد،  تکلیــف  تعییــن  فوتبــال  بــرای  کــه 

مسئوالن فدراسیون سازمان لیگ. 
ــر  ــت تأثی ــم تح ــگ ه ــازمان لی ــه در س ــاج ک ــدی ت مه
تصمیمــات مســئوالن تلویزیــون بــرای چیــدن برنامه هــای 
ــت  ــیون اس ــس فدراس ــه رئی ــم ک ــار ه ــود، این ب ــگ ب لی
ــاعتی  ــانزدهم را در س ــگ ش ــی لی ــه قرعه کش ــاز برنام ب

ــدارد.  ــا ســابقه ن گذاشــت کــه در هیــچ کجــای دنی
بــا  را  ســاعت هایش  سال هاســت  کــه  تلویزیــون 
بــه جــای  را  پولــش  البتــه  و  پــر می کنــد  فوتبــال 
دادن بــه اهالــی ایــن رشــته در جیبــش می گــذارد 
مســئوالن  بــا  خواســت  کاری  هــر  هــم  این بــار 
فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ کــرد. تلویزیــون 
 اخبــارش را پخــش کــرد، میان برنامه هایــش را رفــت

داد  نمایــش  هــم  را  خســته کننده اش   ســریال های 
 و وقتــی دیگــر برنامــه ای نداشــت، زمــان پخــش زنده اش 

را به فوتبال داد؛ آن هم ساعت 23.
  شوی تبلیغاتی

جــدا از ســایه ســنگینی کــه تلویزیــون بــر تصمیم گیــری 
فوتبــال انداختــه اســت، ایــن برنامــه یکــی از زشــت ترین 

شــرکت  یــک  بــرای  تبلیغاتــی  برنامه هــای  انــواع 
مخابراتــی بــود کــه بــا شــکنجه روحــی مخاطبــان همــراه 

ــود. شــده ب
لیــگ  قرعه کشــی  در  کــه  تبلیغاتــی  نحــوه   
یــا  اســتاندارد  قالــب  هیــچ  در  شــد  انجــام  برتــر 
برنامه هــای تلویزیــون نمی گنجــد. فوتبــال خــودش 
را بــه تلویزیــون واگــذار کــرده و تلویزیــون هــم بــه 
خــودش  اقتصــادی  بــد  اوضــاع  و  بی پولــی   دلیــل 
را در اختیــار یــک اپراتــور قــرار داده تــا آن گونــه  کــه 
می خواهــد عمــل کنــد. فقــط پــول بدهــد کافــی اســت! 
قرعه کشــی لیــگ شــانزدهم در شــرایطی بــه پایــان 

ــواب  ــال خ ــه فوتب ــدان ب ــه بســیاری از عالقه من رســید ک
بودنــد و آن هایــی هــم کــه در ســالن بودنــد، یــک مراســم 
ســطح پاییــن را تماشــا کردنــد کــه یــک شــوی تبلیغاتــی 
بــود و فقــط مســئوالن اپراتــور توانســتند از آن لــذت ببرند.

  استقالل - پرسپولیس 26 شهریور
فوتبــال  برتــر  لیــگ  شــانزدهم  فصــل  قرعه کشــی 
سه شنبه شــب در ســالن ابوریحــان دانشــگاه شــهید 
بهشــتی تهــران بــا حضــور مدیــران و مربیــان باشــگاه های 
ــگ  ــازمان لی ــیون و س ــئوالن فدراس ــری، مس ــگ برت لی
فوتبــال ایــران و جمعــی از خانــواده فوتبــال برگــزار شــد. 
پرســپولیس  و  اســتقالل  تیــم  دو  ترتیــب  ایــن  بــه 

بازی هــای  بیســت ویکم،  و  ششــم  هفته هــای  در 
ایــن  خواهنــد کــرد.  برگــزار  را  خــود  رفت وبرگشــت 
ــزار می شــود و پرســپولیس در  مســابقه 26 شــهریور برگ

آن، میزبــان اســت.
ــر، پرســپولیس  ــگ برت ــه نخســت لی ــن در هفت  همچنی
میهمــان سایپاســت و اســتقالل از نفــت تهــران تیــم 

ــد.  ــی می کن ــود پذیرای ــی خ ــرمربی فعل ــابق س س
ــی جــدول  ــم پایان ــه ســه تی ــم ک ــگ پانزده برخــالف لی
ــد در پایــان  ــه لیــگ دســته اول ســقوط کردن رده بنــدی ب
بازی هــای لیــگ شــانزدهم، 2.5 تیــم راهــی دســته اول 
ــم  ــای پانزده ــه تیم ه ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد شــد؛ ب  خواهن
ــرد  ــد ک ــقوط خواهن ــتقیم س ــور مس ــه ط ــانزدهم ب  و ش
و تکلیــف تیــم چهاردهــم نیــز در بــازی پلــی آف بــا تیــم 

رده ســوم لیــگ دســته اول مشــخص خواهــد شــد.
  امــا در هفتــه اول لیــگ برتــر ایــن بازی هــا انجــام 

خواهــد شــد:
هفته اول، دوشنبه و سه شنبه 4 و 5 مرداد 95:

صبای قم – نفت آبادان
سیاه جامگان – ذوب آهن اصفهان

فوالد خوزستان – ماشین سازی تبریز
تراکتورسازی تبریز – استقالل خوزستان

استقالل – نفت تهران
سایپا – پرسپولیس

گسترش فوالد تبریز – پیکان
سپاهان – پدیده

گزارش کیمیای وطن از قرعه کشی شانزدهمین دوره لیگ برتر

این قرعه کشی عذاب آور

از  صــادره  رأی  بــه  اســتقالل  دروازه بــان  رحمتــی  مهــدی 
اســت  معتــرض  خــود  دربــاره  انضباطــی  کمیتــه   ســوی 
ــرده اســت. او  ــال ک ــم فدراســیون فوتب ــراض خــود را تقدی و اعت
هزینــه دادرســی را بــه حســاب فدراســیون فوتبــال واریــز کــرده 
ــتیناف  ــه اس ــه کمیت ــده وی را ب ــم پرون ــی ه ــه انضباط و کمیت

ــتیناف در  ــه اس ــاال کمیت ــت. احتم ــتاده اس فرس
جلســه روز شــنبه خــود بــه ایــن درخواســت 
رحمتــی،  مهــدی  کــرد.  خواهــد  رســیدگی 
ــش در  ــل رفتارهای ــه دلی ــتقالل ب ــان اس دروازه ب
ــی  ــه از همراه ــازی، دو جلس ــا تراکتورس ــازی ب ب
ــم در مســابقات رســمی محــروم شــد کــه در  تی
ــا در دو  ــم، محرومیت ه ــن حک ــد ای ــورت تأیی ص

ــر اجرایــی خواهــد  ــه ابتدایــی فصــل پیــش روی لیــگ برت هفت
ــا تیم هــای نفــت  ــه ابتدایــی ب شــد. اســتقالل تهــران در دو هفت
تهــران و اســتقالل خوزســتان بــازی دارد. طبــق قوانیــن انضباطــی 
ــل طــرح در  ــا ســه جلســه قطعــی اســت و قاب محرومیت هــا ت
ــتور  ــا دس ــد ب ــی می توان ــا خاط ــت؛ ام ــتیناف نیس ــه اس کمیت

ــد  ــی ده ــاده دادرس ــت اع ــال درخواس ــیون فوتب ــس فدراس رئی
 کــه بــه نظــر می رســد مهــدی تــاج درخواســت مهــدی رحمتــی 
را تأییــد کــرده اســت و موافــق اســت یــک بــار دیگــر ایــن پرونــده 

توســط رکن هــای قضایــی فدراســیون فوتبــال بررســی شــود. 
ــط  ــر توس ــار دیگ ــک ب ــت ی ــی درخواس ــاده دادرس ــث اع در بح
مرجــع صادرکننــده رأی مــورد بررســی قــرار 
خواهــد گرفــت؛ امــا کمیتــه انضباطــی ایــن 
پرونــده را بــه کمیتــه اســتیناف فرســتاده اســت. 
البتــه از آنجایــی کــه کمیتــه اســتیناف هــم رکــن 
ــه ای  ــت و مرتب ــال اس ــیون فوتب ــی فدراس قضای
ــار اســماعیل  ــر از کمیتــه انضباطــی دارد، رفت باالت
ــی  ــی قانون ــدی رحمت ــده مه ــن زاده در پرون حس
بــوده اســت. مهــدی رحمتــی در جریــان بــازی بــا تراکتورســازی 
در دقایــق ابتدایــی، امیــر قلعه نویــی را بــه ســکوت دعــوت کــرد 
ــه  ــره ای برافروخت ــا چه ــود ب ــه می ش ــم گفت ــازی ه ــر ب و در آخ
می خواســته ســمت ســرمربی ســابق اســتقالل بــرود کــه 

ــدند. ــع ش ــکان او مان نزدی

پرونده رحمتی به استیناف رفت
ســرمربی تیــم گســترش فــوالد می گویــد: تعطیــالت موجود 
در تقویــم لیــگ شــانزدهم بــه دلیــل بازی هــای تیــم ملــی 
ــری  ــگ برت ــای لی ــرای تیم ه ــی ب ــکل چندان ــت و مش اس
ــم  ــا شــرایط تی ــد در رابطــه ب ــراز کمالون ــد. ف ایجــاد نمی کن
ــد: در  ــر می گوی ــگ برت ــای لی ــوالد و رقابت ه ــترش ف گس

ــی  ــات خوب ــل تمرین ــی پیش فص دوره تمرین
داشــتیم و توانســتیم آمادگــی خوبــی بــه 
دســت بیاوریــم. امیدواریــم بــا کســب 10 
ــا حــدود 80  ــا 15 درصــد آمادگــی بیشــتر ب ت

ــم.  ــاز کنی ــگ را آغ ــی، لی ــد آمادگ درص
برتــر  لیــگ  تعطیــالت  بــا  رابطــه  در   وی 
و بازی هــای تیــم ملــی گفــت: بایــد بــه 

مســئوالن برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر حــق داد؛ چــاره ای 
ــت  ــی اس ــام جهان ــی ج ــای مقدمات ــدارد؛ رقابت ه ــود ن  وج
و منافــع ملــی نیــز در آن دخیــل اســت. بــه هرصــورت بایــد 
بــرای تیــم ملــی هــم برنامه ریــزی خوبــی کــرد. مــن فکــر 
می کنــم مشــکلی ایجــاد نشــود؛ چــرا کــه تیم هــا دوره 

ــای  ــا بازی ه ــد ب ــتند و می توانن ــی داش ــازی خوب آماده س
چهــار هفتــه اول بــه هماهنگــی الزم برســند. ســرمربی 
ــه  ــااًل مختوم ــاره کــم ســر و صــدا و احتم گسترشــی ها درب
ــن  ــاد م ــه اعتق ــت: ب ــال گف ــاد در فوتب ــده فس ــدن پرون ش
فســاد در فوتبــال بســیار ناچیــز اســت. مــن سال هاســت در 
ــم و حضــور  ــری می کن ــران مربیگ ــال ای فوتب
دارم کامــاًل محکــم می گویــم فســاد چندانــی 

ــدارد.  ــال ایــران وجــود ن در فوتب
ــان  ــز جری ــن در ری ــه م ــه داد: البت وی ادام
ــم  ــی می توان ــور کل ــه ط ــا ب ــدارم؛ ام ــرار ن ق
ــال بســیار کــم اســت. بگویــم فســاد در فوتب
بــا فراخــوان و احضــار بعضــی دوســتان 
ــام  ــه انج ــن رابط ــای الزم در ای ــت پیگیری ه ــخص اس مش

ــت.  ــده اس ش
وی افــزود: ســه مســابقه خــوب در اردوی ترکیــه داشــتیم.
بایــد از مســئوالن باشــگاه گســترش فــوالد تشــکر کنیــم کــه 

امــکان ســه بــازی خــوب را بــرای مــا مهیــا کردنــد.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کمالوند: فساد در فوتبال ایران ناچیز است

سرپرســت تیــم ملــی والیبــال ایــران خــط خــوردن ســه بازیکــن از ترکیــب ایــن تیــم 
ــی  ــم مل ــب تی ــخ توصیــف کــرد. روز سه شــنبه ترکی ــی تل را در آســتانه المپیــک لحظات
والیبــال ایــران بــرای المپیــک ریــو اعــالم شــد کــه از میــان حاضــران در اردو، 3 بازیکــن 
خــط خوردنــد و یــک بازیکــن دیگــر هــم بایــد در روزهــای آینــده از تیــم ملــی و المپیــک 
ــامی ای  ــکری اس ــن تش ــف و آرمی ــاد ظری ــری، فره ــا مباش ــد. علیرض ــی کن خداحافظ
ــن  ــف در ای ــت ظری ــد. غیب ــی کنن ــو همراه ــی را در ری ــم مل ــد تی ــه نمی توانن ــد ک بودن
ــابقات  ــون مس ــود. قان ــتان ب ــام والیبال دوس ــرای تم ــی ب ــاق تلخ ــزرگ، اتف ــداد ب روی
ــا خــود همــراه  ــد ب ــه ناچــار 12 بازیکــن را بای ــدا کــرده اســت و هــر تیمــی ب ــر پی تغیی
ــران بعــد از اعــالم  ــال ای ــی والیب ــم مل ــر، سرپرســت تی ــر خوش خب داشــته باشــد. امی
 لیســت تیــم ملــی گفــت:  »اعــالم کنــار گذاشــته شــدن ایــن بازیکنــان هــم بــرای مــن 
و هــم بــرای خــود لوزانــو بســیار ســخت بــود. واقعــا ظلــم بزرگــی بــه تیــم اســت کــه 14 
بازیکــن بــرای کســب ســهمیه المپیــک زحمــت بکشــند، امــا 12 نفــر در فهرســت نهایــی 
المپیــک حضــور داشــته باشــند. همــه بازیکنــان انگیــزه زیــادی بــرای حضــور در المپیک 
داشــتند؛ بــه خصــوص فــردی ماننــد فرهــاد ظریــف کــه ســال ها در تیــم ملــی حضــور 
ــد. تمــام  ــه کن داشــت و می توانســت مهم تریــن رویــداد زندگــی ورزشــی خــود را تجرب
بازیکنــان بــا نهایــت انگیــزه و تــوان خــود تــالش کردنــد؛ امــا در نهایــت کادر فنــی مجبــور 

اســت از میــان آن هــا فقــط 12 نفــر را کــه شایســتگی بیشــتری دارنــد، انتخــاب کنــد.«

طعم تلخ خط زدن ظریف 
از جمع والیبالی ها

نقشجهانبهلیگبرترمیرسد

مدیرعاملشرکتتوسعهونگهداریاماکنورزشیکشورگفت:بهدلیلمشکالتمالیوتأمیننشدنبودجهبهمدتدوماه،یعنیفروردینو
اردیبهشت،کارمتوقفشدواکنونبایاریشرکتفوالددرتالشیماستادیومرابرایلیگپیشروآمادهکنیم.

تاکنــون ســه بــار از متقاضیــان ریاســت هیئــت بوکــس اســتان اصفهــان ثبت نــام شــده؛ 
بــدون مســئول روزگار  ایــن رشــته  تــا  برگــزار نشــده  آن  انتخاباتــی   امــا هنــوز مجمــع 
را ســپری کنــد. اردیبهشــت ماه ســال گذشــته بــود کــه دوره ریاســت مجیــد رمضان پــور در هیئــت 
ــال  ــش  از یک س ــت بی ــس از گذش ــال پ ــا این ح ــید. ب ــان رس ــه پای ــان ب ــتان اصفه ــس اس بوک
هنــوز تکلیــف رئیــس آینــده ایــن هیئــت مشــخص نشــده و در حــال حاضــر نیــز زمانــی از ســوی 
اداره ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان بــرای برگــزاری مجمــع انتخاباتــی بوکــس اعــالم نشــده 
ــام از کاندیداهــای هیئــت بوکــس اســتان اصفهــان انجــام شــده  ــار ثبت ن  اســت. تاکنــون ســه ب
و تغییــر نفــرات متقاضــی، موجــب شــده هــر بــار حاشــیه جدیــدی دربــاره ایــن هیئــت بــه وجــود 
ــرای هیئــت سرپرســتی تعییــن شــود، امــا در ادامــه ــود ب ــرار ب ــدای ســال جــاری ق ــد. در ابت  آی

اداره کل ورزش و جوانــان تصمیــم گرفــت زمینــه را بــرای برگــزاری مجمــع فراهــم کنــد کــه تــا بــه 
امــروز ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت. در حــال حاضــر سرپرســت ســابق هیئــت از مســئولیت خــود 
ــوم نیســت ایــن شــرایط  ــدون مســئول اداره می شــود و معل خداحافظــی کــرده و ایــن هیئــت ب
 تــا چــه زمانــی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.  بــرای انتخابــات هیئــت بوکــس، ســیروس سلحشــور

محمدرضــا غزنــوی، مرتضــی عظیمــی و مهــدی شــفیعی ثبت نــام کرده انــد و رقابــت موجــود بیــن 
ایــن افــراد، موجــب شــد تــا جنــگ قــدرت در بیــن جامعــه بوکــس اســتان باال بگیــرد و مشــکالتی 
را ایجــاد کنــد. در وضعیــت فعلــی انتظــار مــی رود اداره ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان وارد عمــل 

شــود و هرچــه ســریع تر زمینــه برگــزاری مجمــع انتخاباتــی هیئــت را فراهــم کنــد.

بالتکلیفی ادامه دار بوکس اصفهان

فوتسال جام باشگاه های آسیا
B گروه

شنبه 23 مرداد 1395

جمعه 25 تیر 1395

14:30 الملک ازبکستان - المیادین لبنان

لیگ برتر انگلستان

14:30 الملک ازبکستان - تأسیسات دریایی

شنبه 26 تیر 1395

یکشنبه 27 تیر 1395

14:30 المیادین لبنان - تأسیسات دریایی

16:00 لسترسیتی - هال سیتی

 18:30 سوانسی - برنلی

18:30 وست برومویچ - کریستال پاالس

 18:30 تاتنهام - اورتون

ثبت رسمی قرارداد 5 بازیکن فوالد
ــه صــورت  5 بازیکــن فــوالد خوزســتان قــرارداد خــود را ب
رســمی ثبــت کردنــد. در ادامــه ثبــت قراردادهــای بازیکنان 
ــود  ــریفات، محم ــماعیل ش ــو، اس ــاس چاگ ــوالد ماتی ف
مطلــق زاده، رشــید فخــری و احســان مرادیــان بــه هیئــت 
فوتبــال اســتان خوزســتان رفتنــد و قراردادشــان را بــا ایــن 

تیــم رســمی کردنــد. 
 روز سه شــنبه نیــز عبــدهللا کرمــی، مهــرداد جماعتــی

ــدان  ــد بوحم ــدهللا زاده، حمی ــد عب ــرور، احم ــالد پاک پ  می
و اکبر ایمانی قراردادشان با فوالد را ثبت کرده بودند.

باشگاه بادران از عنایتی شکایت کرد
مســئوالن باشــگاه بــادران پــس از عقــد قــرارداد عنایتــی 
تصمیــم گرفتنــد شــکایتی را علیــه او بــه کمیتــه انضباطــی 

تنظیــم کننــد.
 سرپرســت تیــم بــادران در ایــن خصــوص گفــت: بــا توجه 
بــه اینکــه آقــای عنایتــی بــا بــادران قــراردادی بــه صــورت 
ــف از  ــب تکلی ــدون کس ــود ب ــته ب ــمی بس ــی و رس قانون
باشــگاه بــا صبــای قــم قــرارداد امضــا کردنــد؛ در صورتــی 
ــه  ــم ب ــا ه ــت. م ــن ماس ــوز بازیک ــن هن ــن بازیک ــه ای ک
ــل باشــگاه شــکایت خودمــان  ــل توســط وکی ــن دلی همی
ــه کمیتــه انضباطــی ارســال کردیــم و شــکایتمان را از  را ب

ــود. ــه انضباطــی پیگیــر خواهیــم ب ــق مراجــع کمیت طری

علیرضا حقیقی تنها شد
رومایــن ســالین دروازه بــان 31 ســاله فرانســوی کــه فصل 
ــت از  ــه حفاظ ــی وظیف ــا حقیق ــار علیرض ــته در کن گذش
دروازه ماریتیمــو را برعهــده داشــت، ایــن تیــم را تــرک کــرد 

و بــه نوعــی علیرضــا حقیقــی را تنهــا گذاشــت. 
ــگام  ــم گین ــت تی ــه عضوی ــراردادی ب ــد ق ــا عق ــالین ب س

ــد.  ــه درآم فرانس
بــا وجــود ایــن نقل وانتقــال باشــگاه ماریتیمــو برنامــه ای 
بــرای جــذب دروازه بــان جدیــد نــدارد و بــه نظــر می رســد 
ســرمربی ایــن تیــم روی علیرضــا حقیقــی بــه عنــوان مــرد 
شــماره یــک تیمــش حســاب ویــژه ای بــاز کــرده اســت. 
ــی  ــل برزیل ــن فص ــو در ای ــر ماریتیم ــان دیگ  دو دروازه ب

و هموطن سرمربی تیم هستند.

تیم ملی به اردوی ایتالیا می رود
تیــم ملــی ایــران در مردادمــاه اردوی 12 روزه ای را در 
ــای  ــان بازی ه ــس از پای ــرد. پ ــد ک ــزار خواه ــا برگ ایتالی
ــگ  ــای لی ــرداد، رقابت ه ــر، در م ــگ برت ــارم لی ــه چه هفت
ــرای آمادگــی  ــران ب تعطیــل خواهــد شــد و تیــم ملــی ای
بیشــتر جهــت برگــزاری بازی هــای مرحلــه مقدماتــی 

ــود.  ــا می ش ــازم اردوی ایتالی ــی ع ــام جهان ج
ــه  ــران ب ــی ای ــم مل ــت و در آن تی ــن اردو 12 روزه اس ای
ــه  ــی ک ــی از تیم های ــردازد؛ یک ــی می پ ــازی تدارکات دو ب
در برابــر تیــم ملــی ایــران قــرار می گیــرد منتخــب ســری 
B لیــگ ایتالیاســت. از تیم هــای دیگــر نیــز یکــی از 

ــت. ــری B اس ــر در س ــگاهی حاض ــای باش تیم ه
ــوس  ــد کارل ــه تأیی ــت و ب ــده اس ــی ش ــن اردو قطع  ای
 کــی روش رســیده و جزئیــات آن نیــز بــا مدیــر تیــم ملــی

هماهنــگ شــده اســت. کمــپ کاورچینــو در مــرداد پذیرای 
ملی پوشــان ایــران خواهــد بــود.

کوتاه از فوتبال
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حتما بخوانید!
زبان خارجی جدید در مدارس ...

 زندگــی مجــازی ایرانیــان هــر روز ابعــاد اجتماعــی 
سرویس اجتماعی
 هامون رشیدیان

ــی  ــا وجــود فرصت های ــد. ب ــدا می کن ــری پی تازه ت
کــه شــبکه های اجتماعــی و رســانه های جدیــد بــرای جامعــه ایــران بــه 
ــد، بازنمایــی بخشــی از بدفرهنگی هــا در همیــن فضــای  همــراه آورده ان
مجــازی شــکلی از آســیب های نوپدیــد اجتماعــی را بــه نمایش گذاشــته 
اســت. جامعه شناســان می گوینــد کــه آنچــه در فضــای مجــازی 
 می گــذرد و از جملــه رفتارهــای خشــن کالمــی کــه در ســال های اخیــر 
 و در مقاطــع زمانــی مختلــف تکــرار شــده بازنمایــی بخشــی از آشــفتگی 
و بی نظمی هــای جامعــه اســت. جامعــه ای کــه از ســویی شــاید 
حساســیتش را بــه کاربــرد الفــاظ رکیــک و بددهنــی از دســت داده و از 
ســوی دیگــر در فضــای مجــازی احســاس امنیــت بیشــتری می کنــد که 
بــا اســتفاده از نــام و نشــان جعلــی عقده گشــایی کنــد و خشــونت، کینــه 
و نفــرت را بــه اشــتراک بگــذارد. کاربــران ایرانــی درســت از لحظــه خــروج 
رونالــدو از زمیــن بــا هجــوم بــه اینســتاگرام پایــت، رکیک تریــن الفــاظ 
ــی  ــواداران ایران ــش ه ــن واکن ــد. ای ــارش کردن ــی و انگلیســی را نث ایران
 فوتبــال از چشــم رســانه های ورزشــی و غیرورزشــی فرانســه دور نمانــد 
ــغول  ــا مش ــه ایرانی ه ــی ک ــت زمان ــرد. درس ــدا ک ــی پی ــاب فراوان و بازت
ــد، از آن ســو شــماری از  ــه ایــن فوتبالیســت فرانســوی بودن فحاشــی ب
ــی  ــردان ایران ــتمی، کارگ ــاد کیارس ــه ی ــه ب ــت فرانس ــردم سینمادوس م
ــن  ــه س ــه رودخان ــن ب ــمع های روش ــا ش ــر او را ب ــت رفته، تصاوی ازدس

می انداختند تا صدای همدردی شان را به گوش ایرانیان برسانند.
  هفته نامه فرانسوی »لکسپرس«

ــا  ــوان »ایرانی ه ــا عن ــی ب ــپرس« در گزارش ــوی »لکس ــه فرانس هفته نام
ــت:  ــد«، نوش ــن کردن ــدو توهی ــت رونال ــل مصدومی ــه  دلی ــت ب ــه پای ب
»پایــت پیام هــای توهین آمیــزی را از هــواداران ایرانــی فوتبــال دریافــت 

کــرد. صفحــه فیس بــوک و اینســتاگرام ایــن بازیکــن بین المللــی 
ــران  ــد کارب ــیار تن ــای بس ــادی و گاه توهین ه ــای انتق ــال از پیام ه ماالم

ــی اســت.« ایران
»BFM« شبکه خبری  

شــبکه خبــری »BFM« نیــز گزارشــی بــا عنــوان »حملــه کاربــران ایرانــی 
بــه دیمیتــری پایــت« منتشــر کــرد.

  روزنامه ورزشی »دیرکت َمَتن«
ــت  ــا از پای ــر »ایرانی ه ــا تیت ــم ب ــن« ه ــت َمَت ــی »دیرک ــه ورزش روزنام
خشــمگین شــدند«، بــه بررســی ایــن موضــوع پرداخــت. حجــم 

توهین هــای ایرانیــان به قــدری زیــاد بــود کــه حتــی برخــی از هموطنــان 
شــوکه شــدند و بــه دلجویــی از پایــت پرداختنــد و از او خواســتند ایــن 

ــد. ــخ را فرامــوش کن اتفــاق تل
  نشریه آس

ــه پــدر پایــت هــم توهیــن  نشــریه معتبــر آس نوشــت کــه ایرانی هــا ب
کرده انــد. اگــر یک بــار صحنه هــای پایــان بــازی را مــرور کنیــد، متوجــه 
ــی  ــه  نوع ــد ب ــه کرده ان ــت حمل ــه پای ــه صفح ــه ب ــانی ک ــوید کس می ش

ــد.  ــر از آش بوده ان ــه داغ ت کاس
وقتــی پرتغــال قهرمــان شــد، بازیکنــان ایــن تیــم تونلــی تشــکیل دادنــد 

تــا بازیکنــان فرانســه از داخــل آن رد شــوند و مــدال خــود را بگیرنــد. در 
ایــن لحظــه پایــت و رونالــدو خیلــی ســاده بــا هــم دســت دادنــد و بــه 
هیــچ وجــه تغییــری در میمیــک چهــره ابرســتاره پرتغالــی دیــده نشــد. 
تصویــر او کامــاًل گویــا بــود و یــک پیغــام داشــت؛ در زمیــن بــازی ایــن 

اتفاق هــا می افتــاد.
  راهکارهای قانون

آنچــه شــماری از ایرانی هــا پــای صفحــه پایــت، ســتاره فوتبــال فرانســه 
ــا  ــانه های دنی ــرای رس ــی، ب ــر زبان ــه ه ــد و ب ــه باش ــر چ ــتند، ه  نوش
و بســیاری از کاربــران خارجــی حــاال معنــا و مفهــوم دارد. آن هــا البتــه 
نمی تواننــد فحاشــی ها بــه زبــان فارســی را بخواننــد، امــا در روزنامه هــا 
ــد  ــه در خبرگزاری هــای خارجــی منتشــر شــده، خوانده ان ــی ک و خبرهای
کــه چندصدهــزار کامنتــی کــه پــای تصاویــر پایــت آمــده، ناســزا و لعنــت 
و نفریــن اســت. جالــب اینجاســت کــه پرتغالی هــا خودشــان در برابــر 

اتفاقــی کــه بــرای رونالــدو افتــاده ســکوت کردنــد؛ امــا ایرانی هــا...!
ــاره موضــوع  ــا شــهروند درب  آرش صادقی نیــا، حقوقــدان در گفت و گــو ب
ــی از  ــد: »یک ــی می گوی ــرد قانون ــازی و پیگ ــای مج ــی در فض فحاش
ــخصی  ــوق ش ــردم از حق ــه م ــت ک ــن اس ــران ای ــا در ای ــکالت م مش
ــا  ــد، ام ــرار می گیرن ــن ق ــب توهی ــد؛ مخاط ــاع نمی کنن ــان دف خودش
شــکایت نمی کننــد؛ در واقــع بــه  دنبــال مطالبــه حقشــان از طریــق قانون 
نمی رونــد؛ درحالی کــه در ایــن زمینــه ظرفیت هــای قانونــی زیــادی 
وجــود دارد. البتــه یک مســئله هم بروکراســی پیچیده و طوالنی دســتگاه 
قضائــی اســت؛ امــا اگــر ایــن مطالبــه حــق و شــکایت از رفتــار خاطــی به 
 نوعــی بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــود و افــراد بــا مجــازات مواجــه شــوند 
 بــه  تدریــج از شــدت ایــن حمــالت و توهین هــا چــه در فضــای مجــازی 

و چه فضای حقیقی کاسته خواهد شد.«

کیمیای وطن بررسی کرد:

بازتاب جهانی فحاشی برخی  ایرانیان در فضای مجازی

دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی از گنجانــده شــدن 5 زبــان 
خارجــی جدیــد در برنامــه درســی مــدارس خبــر داد. محمدرضــا 
مخبــر دزفولــی، دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در تشــریح 
ــه  ــورا ب ــن ش ــم ای ــتاد و یک ــد و هش ــه هفتص ــات جلس مصوب
ــت:  ــی گف ــن روحان ــلمین حس ــالم و المس ــت حجت االس ریاس
آموزش وپــرورش  در  خارجــی  زبان هــای  آمــوزش  موضــوع 

و دانشــگاه، دســتور اول جلســه بــود کــه 
جانــب  از  جامعــی  و  تفصیلــی  گــزارش 
عالــی  و شــورای  آموزش وپــرورش  وزیــر 
ــه شــد.  ــه ارائ آموزش وپــرورش در ایــن زمین
وی ادامــه داد: گزارشــی نیــز توســط دبیرخانه 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا همــکاری 
ــه در آن  ــود ک ــده ب ــاده ش ــعدی آم ــاد س بنی
ــی  ــای خارج ــوزش زبان ه ــی آم ــه چگونگ ب
ــود  در کشــورهای مختلــف پرداختــه شــده ب

و اعضــای جلســه در جریــان وضعیــت آمــوزش زبــان خارجــی در 
داخــل کشــور و ســایر کشــورها قــرار گرفتنــد. دبیــر شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه آســیب ها و اختــالالت موجــود 
در ایــن زمینــه مــورد توجــه شــورا قــرار گرفــت، خاطرنشــان کــرد: 

ــوزش  ــد، آم ــد کردن ــر آن تأکی ــه ب ــای جلس ــه اعض ــه ای ک نکت
زبــان فارســی در ســنین کــم و قوام بخشــی و اهتمــام بــه آن در 
آموزش وپــرورش بــود. ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران 
افــزود: درخصــوص آمــوزش زبان هــای خارجــی نیــز تأکیــد شــد 
ــا تصویــب شــورای  کــه انحصــار نبایــد وجــود داشــته باشــد و ب
ــان  ــه 5 زب ــت ک ــده اس ــرر ش ــز مق ــرورش نی ــی آموزش وپ عال

دیگــر در مــدارس تدریــس شــود. 
نکتــه  کــرد:  تصریــح  دزفولــی  مخبــر 
ــه کارآمــد شــدن  ــن زمین ــم دیگــر در ای مه
ــرر  ــه مق ــت ک ــی اس ــان خارج ــوزش زب آم
شــد ارزیابــی آن را وزارت آموزش وپــرورش 
ــداف  ــاره اه ــن درب ــد و همچنی ــام ده انج
آن  آمــوزش  و  زبــان خارجــی  آمــوزش 
دانش آمــوزان  نیازهــای  بــا   متناســب 
ــه بررســی های  ــرار شــد ک و دانشــجویان ق
الزم صــورت پذیــرد. دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی تأکیــد 
ــورد  ــد م ــا بای ــز حتم ــی نی ــان خارج ــی زب ــه درس ــرد: برنام ک
ــای  ــا یافته ه ــب ب ــرد و متناس ــرار گی ــری ق ــر و بازنگ تجدیدنظ

ــع ــود. ربی ــانی ش ــد و به روزرس ــد، کارآم جدی

زبان خارجی جدید در مدارس تدریس خواهد شد
نیــروی  جــدی  اهتمــام  از  ناجــا  پیشــگیری  رئیس پلیــس 
ــافران و  ــی مس ــی – ترافیک ــت انتظام ــن امنی ــی در تأمی انتظام
گردشــگران تابســتانی خبــر داد و گفــت: در فصــل تابســتان 
ــژه  ــورت وی ــه ص ــگری ب ــیاحتی و گردش ــز س ــا، مراک تفرجگاه ه
تحــت کنتــرل پلیــس بــوده و کارکنــان انتظامــی بــا اقتــدار کامــل 
در خدمــت امنیــت و آرامــش آنــان هســتند. ســردار محمــد 

ــی  ــم مأموریت ــاد مه ــریح ابع ــا تش ــرفی ب ش
ــا تبعیــت از  ــروی انتظامــی در ســال 95 ب نی
فرامیــن مقــام معظــم رهبــری افــزود: مبــارزه 
ــا قاچــاق کاال و ارز، توســعه امنیــت  جــدی ب
اخالقــی، مقابلــه بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر 
و ســوداگران مــرگ، تأمیــن امنیــت ترافیکــی 
و اقدامــات مؤثــر در کاهــش تصادفــات، 
مناطــق  در  انتظامــی  امنیــت  تأمیــن 
حاشیه نشــین، از محورهــای مهــم مأموریتــی 

ــت و  ــا جدی ــه ب ــود ک ــد ب ــال 95 خواه ــی در س ــروی انتظام نی
ــا محقــق  ــوان عملیاتــی و اهــداف پیش بینی شــده ت بیشــترین ت

شــدن پیگیــری می شــود. 
ــی ــات انتظام ــه خدم ــعه ارائ ــرورت توس ــر ض ــد ب ــا تأکی  وی ب

ــا  ــت نظرگاه ه ــازی تح ــهروندی و استانداردس ــوق ش ــت حق رعای
گفــت: نیــروی انتظامــی بــا در نظــر گرفتــن مقــدورات ســازمانی 
ــرای  ــیر اج ــا در مس ــوژی روز دنی ــزات و تکنول ــه تجهی ــز ب مجه
ــس در  ــه پلی ــوری ک ــه ط ــوده؛ ب ــود ب ــای خ ــه مأموریت ه بهین
هــر اقدامــی رضایتمنــدی مــردم، تکریــم اربــاب رجــوع و رعایــت 
ــرار داده  ــر ق ــل مدنظ ــک اص ــوان ی ــه عن ــهروندی را ب ــوق ش  حق

و کاربردی می کند. 
بازرســی  ایســتگاه های  ســاماندهی  وی 
توســعه ســاختارهای انتظامــی در مناطــق 
جامــع آسیب شناســی   حاشیه نشــینی، 

افزایــش تــوان تحــرک و تخصــص پلیــس را 
ــیر  ــی در مس ــای مأموریت ــر اولویت ه از دیگ
تأمیــن امنیــت و آرامــش عمومــی برشــمرد و 
افــزود: تــالش مضاعــف و همــت کوشــا داریم 
تــا بهتریــن خدمــات انتظامــی بــه مــردم ارائه 
و باالتریــن آمــار رضایتمنــدی مــردم را از عملکــرد پلیــس کســب 
ــام ارشــد پلیــس پیشــگیری ناجــا خاطرنشــان  ــن مق ــم. ای کنی
کــرد: تعامــل مطلــوب و همپوشــانی کامــل مأموریتــی فیمابیــن 

نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضائــی وجــود دارد. ایســنا

بالتکلیفی استخدام 
پذیرفته شدگان ادعاست

وزارت  انســانی  منابــع  برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس 
ــت  ــان دول ــی کارکن ــه تحصیل ــت: ادام ــرورش گف آموزش وپ
ــات  ــون خدم ــاده 61 قان ــت م ــرط رعای ــه ش ــان ب و فرهنگی
کشــوری، مصوبــه شــورای عالــی اداری و نیــاز دســتگاه 
جهرمــی  ســلیمی  محمدحســین  اســت.  امکان پذیــر 
درآزمــون  پذیرفته شــده  افــراد  وضعیــت  درخصــوص 
ــار داشــت:  ــرورش اظه اســتخدامی ســال گذشــته آموزش وپ
اســتخدام پیمانــی ســال 1۳9۴ در آموزش وپــرورش بــه 
اســتناد مــاده ۲۸ اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان و بــر 
اســاس مجــوز شــماره 1۳5۳۲ مــورخ 7 اردیبهشــت ماه 
صــورت  کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان   9۴
ــه گذرانــدن  گرفتــه و اســتخدام افــراد پذیرفته شــده منــوط ب
دوره یکســاله مهارت آمــوزی و کســب گواهــی صالحیــت 
ــانه ها  ــی رس ــای بعض ــا رد ادع ــت. وی ب ــی اس ــه معلم حرف
دربــاره بالتکلیــف بــودن اســتخدام ایــن افــراد تصریــح 
 کــرد: اســتخدام پیمانــی افــراد پذیرفته شــده درآزمــون

پــس از موفقیــت در دوره مهارت آمــوزی، از تاریــخ یــک 
مهرمــاه ســال 95 خواهــد بــود و ایــن افــراد بعــد از طــی دوره 
یکســاله مهارت آمــوزی و موفقیــت درآزمــون و ارزشــیابی 
ــد  ــرورش درخواهن ــی آموزش وپ ــه اســتخدام پیمان ــی ب پایان

آمــد.

اجرای طرح مراقبت خانگی 
از کودکان اوتیسم

معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی از اجــرای آزمایشــی 
طــرح مراقبــت خانگــی از کــودکان اوتیســم خبــر داد و گفــت: 
ــد  ــا می آین ــک خانواده ه ــه کم ــددکاران ب ــرح، م ــن ط در ای
ــین  ــود. حس ــن می ش ــودکان تأمی ــوردی ک ــای م و هزینه ه
اوتیســم گفــت:  بــه  نحوی نــژاد دربــاره کــودکان مبتــال 
ــودکان  ــه ک ــات ب ــه خدم ســازمان بهزیســتی در راســتای ارائ
 اوتیســم در ســال جــاری برنامــه و طرح هــای ویــژه ای 
را تــدارک دیــده تــا ایــن کــودکان نیــز هماننــد کــودکان عــادی 
بتواننــد بــه زندگــی خــود در کنــار خانــواده ادامــه دهنــد. وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ۲ هــزار کــودک مبتــال بــه 
اوتیســم تحــت پوشــش بهزیســتی هســتند، گفــت: بــه ایــن 
کــودکان در 55 مرکــز زیــر نظــر ســازمان بهزیســتی خدمــات 
و تســهیالت ارائــه می کننــد. نحوی نــژاد تأکیــد کــرد: طرحــی 
کــه امســال در راســتای کمــک بــه خانواده هــای ایــن کــودکان 
اجرایــی می شــود، طــرح مراقبــت خانگــی در منــزل از ایــن 
افــراد اســت؛ بــه طــوری کــه مــددکاران مــا در رســیدگی بــه 
امــور ایــن کــودکان و مراقبــت از آن هــا خانواده هــا را همراهــی 
می کننــد. معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی اظهــار 
ــای  ــده پرداخــت هزینه ه ــا از عه داشــت: چنانچــه خانواده   ه
خدمــات کــودکان اوتیســم برنیاینــد، ســازمان بهزیســتی بــه 

ــد. صــورت مــوردی آن هــا را پرداخــت می کن

اخبارکوتاه

140 شهرستان نیازمند اورژانس اجتماعی
اجتماعــی  فوریت هــای  مرکــز  رئیــس  گفتــه  بــه 
ســازمان بهزیســتی کشــور، ســاالنه حــدود 600 هــزار 
ــود  ــرار می ش ــور برق ــی کش ــس اجتماع ــا اورژان ــاس ب  تم
ــا  ــا فعالیت ه ــط ب ــاس آن مرتب ــزار تم ــط 1۴1 ه ــه فق  ک

و وظایف اورژانس اجتماعی است.
ــش از  ــاالنه بی ــه س ــان اینک ــا بی ــدبیگی ب ــین اس  حس
ــس اجتماعــی  ــز اورژان ــا مراک ــی ب 600 هــزار تمــاس تلفن
ــن  ــتر ای ــه داد: بیش ــود، ادام ــرار می ش ــور برق در کل کش
ــتباه  ــای اش ــا تماس ه ــت ی ــت اس ــا مزاحم ــا ی تماس ه

ــت.  ــط نیس ــی مرتب ــس اجتماع ــه اورژان ــه ب ک
اســدبیگی تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه 
مهم تریــن اهــداف مدنظــر بــرای تشــکیل اورژانــس 
 اجتماعــی رســیدگی بــه مــوارد کــودک آزاری، همســرآزاری

معلــول آزاری  خانوادگــی،  خشــونت   خودکشــی، 
و ســالمندآزاری، فــرار از منــزل و ... اســت که ســهم بســیار 
کمــی از تماس هــا را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 
ــس  ــه اورژان ــق آیین نام ــه طب ــان اینک ــا بی ــدبیگی ب اس
اجتماعــی کــه هیئــت دولــت در ســال 9۲ تصویــب کــرده 
ــت  ــر جمعی ــزار نف ــتر از 50 ه ــتان های بیش ــه شهرس هم
بایــد دارای اورژانــس اجتماعــی باشــند، خاطرنشــان کــرد: 
مــا 1۴0 شهرســتان بیشــتر از 50 هــزار نفــر در کشــور داریــم 

کــه بایــد دارای اورژانــس اجتماعــی بشــوند. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه محدودیــت بودجــه و اعتبــارات 
اولویت بنــدی  منظــور  ایــن  بــه  نیــرو  جــذب  بــرای 
ــن  ــی را در ای ــس اجتماع ــج اورژان ــه تدری ــه ب ــم ک کردی

راه انــدازی کنیــم. شهرســتان ها 

توصیه های کنکوری معاون دانشگاه آزاد
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  دانشــجویی  فرهنگــی  معــاون 
گفــت: دانشــگاه آزاد اســالمی بــه کمــک آموزش وپــرورش 
می توانــد راهنمایی هــای علمــی را در اختیــار داوطلبــان 
کنکــور قــرار دهــد؛ همچنیــن بــه خانواده هــا توصیــه 
تحــت  امــکان  حــد  تــا  را  خــود  فرزنــدان  می شــود 
ــده خــود  ــه آین ــد آزادان ــا آن هــا بتوانن ــد ت  فشــار قــرار ندهن
ــجویان  ــن دانش ــیاری از ای ــه بس ــرا ک ــد؛ چ ــاب کنن را انتخ
ــه  ــگاه مواج ــدن در دانش ــی و مشروط ش ــت تحصیل ــا اف ب
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــمی ب ــه هاش ــر ط ــوند. دکت می ش
مشــاوره  بخــش  در  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  گفــت: 
برگــزار می کنــد واحدهــا  در  را   داوطلبــان کالس هایــی 

 تــا آن هــا براســاس واقعیت هــای موجــود اقــدام بــه 
انتخــاب رشــته کننــد. دکتــر هاشــمی همچنیــن از ثبت نــام 
۴۸90 نفــر در ســامانه نقل وانتقــاالت دانشــگاه آزاد اســالمی 
تاکنــون خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد، ۳0 درصــد 
متقاضیــان براســاس جــدول هم تــرازی اقــدام کردنــد؛ ۴0 
درصــد دیگــر شــامل فاقدیــن شــرایط، 7۲5 مــورد ایثارگران 
ــوت  ــرایط ازدواج، ف ــر دارای ش ــهدا و 610 نف ــواده ش و خان

والدیــن یــا فرزنــد اعضــای هیئــت علمــی هســتند.

اخبار کوتاه 

دادنامه  
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تاریخ تنظیم:1۳95/01/۳1شماره پرونده:9۴099۸0۳51100666
وکالت  با  فرزندعلی  ارانی  شجاعی  جواد  :آقای  بایگانی:9۴07۴0خواهان  شماره   
– شهرستان  اصفهان  استان  نشانی  به  هوشنگ  فرزند  بروجنی  بابک کیانی  آقای 
نشاط  کوچه  ابتدای  مهرگان  بیمارستان  بهایی-روبروی  شیخ  –خیابان  اصفهان 
فرزنداحمدبه  چاوش  نسرین  خوانده:خانم  اول  طبقه  پاستور  ساختمان  انگیز 
نشانی مجهول المکان خواسته ها:1.مطالبه وجه چک۲.مطالبه خسارت تاخیرتادیه 

۳.مطالبه خسارت دادرسی ۴.تامین خواسته 
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای جواد شجاعی ارانی فرزند علی باوکالت آقای بابک کیانی 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  احمد  فرزند  چاوش   نسرین  خانم  طرفیت  به  بروجنی 
شماره0۸5010-۳7- به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  شصت  و  میلیارد  یک 

حساب  از  اصفهان  آزادی  میدان  شعبه  ملت  بانک  عهده   9۲/۴/1 1۳6۲مورخ 
به  عنایت  با  دادگاه  تادیه  وتاخیر  دادرسی  جاری ۳۲7671۲1۳۴بانضمام خسارات 
محتویات پرونده وتصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود اصل 
اشتغال ذمه صادر  بر  ید خواهان که داللت  در  آن  پرداخت  وگواهینامه عدم  چک 
به عدم حضور  نظر  و  داشته  در مطالبه وجه سند  آن  دارنده  واستحقاق  آن  کننده 
انتظار کافی و مصون ماندن دعوی  قانونی و رعایت  ابالغ  با وصف  بالوجه خوانده 
خواهان ومستندات وی از هر گونه ایراد واعتراض موجه و موثری دعوی خواهان را 
وارد وثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد۲۴9و۳09و۳1۳ قانون تجارت و قانون 
مصوب  قانون چک  از  موادی  اصالح  قانون   ۲ ماده  به  الحاقی  تبصره  استفساریه 
سال 1۳77 مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد19۸و50۲و515و519 قانون آئین 
به  1۳79 حکم  سال  مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
اصل  بابت  ریال  میلیون  میلیاردوشصت  یک  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
بابت  ریال  وپنجهزار  وبیست  ونهصد  میلیون  ویک  سی  مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
ریال  هزار  وششصدوچهل  میلیون  وشش  بیست  مبلغ  وپرداخت  دادرسی  هزینه 
سر  تاریخ  از  تاخیرتادیه  خسارات  انضمام  به  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  بابت 
سوی  از  تورم کاال که  نرخ  شاخص  اساس  بر  آن  وصول  زمان  لغایت  رسید چک 
واعالم  صادر  خواهان  حق  در  اعالم گردیده  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
می نمایدرای صادره غیابی بوده وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه بوده و پس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشدودر خصوص درخواست خواهان 
مبنی بر صدور قرارتامین خواسته نظربه اینکه خواهان با وصف ابالغ قانونی نسبت 
به تودیع خسارت احتمالی اقدام ننموده لذا به استناد تبصره ماده 10۸ و ماده 119 
قانون اخیرالذکر قراررد درخواست خواهان را صادر واعالم می نماید.قرارصادره قابل 
تجدید نظر نیست .جعفرزاده-رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

شماره:11169/م الف
دادنامه 

شماره دادنامه:9۴09976۸۲5۳010۸9 تاریخ تنظیم:1۳9۴/09/5
شماره پرونده:9۳099۸6۸۲5۳0005۳ شماره بایگانی:9۳005۳

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳1 9۳099۸6۸۲5۳0005۳شعبه  پرونده کالسه 
فرامرز  :آقای  خواهان   9۴09976۸۲5۳010۸9 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان 
گلخانه ک  خ  اصفهان  –خانه  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  احمد  مفیدپورفرزند 
فرزندخسرو  سامانی  ذبیحی  داریوش  خوانده:آقای  واحد1۸  افرا  مجتمع  شیرین 
به نشانی اصفهان خ وحید-حدفاصل خاقانی و رودکی جنب بانک تجارت –امالک 
وجه  مطالبه   .۲ تعهد  اجرای  عدم  از  ناشی  خسارت  ها:1.مطالبه  خواسته  سامان 

بابت... ۳.مطالبه خسارات دادرسی ۴.مطالبه خسارت تاخیرتادیه
رای دادگاه

داریوش  آقای  طرفیت  به  احمد  فرزند  مفیدپور  فرامرز  آقای  دعوی  خصوص  در 

ذبیحی سامانی  فرزند خسرومبنی بر مطالبه وجه به مبلغ  سیصدوده میلیون  ریال 
بابت تتمه ثمن مبایعه نامه مورخ5/۸/90وخسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به 
انضمام خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه باعنایت به محتویات 
پرونده ومالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت سندمدرکیه وبا توجه به سندرسمی 
صلح حقوق به شماره 5۸5۴5 مورخ 16/9/90 که حسب آن طرفین کلیه اختالفات 
نبات  هفتادوپنج گرم  درقبال  را  نامه  مبایعه  ثبتی موضوع  پالک  در خصوص  خود 
مورخ   0۲۲709 شماره  چک  چنانچه  شده  تصریح  سند  اندودرهمین  نموده  صلح 
۳0/11/90به هر دلیلی پرداخت نشود آقای فرامرز مفید پور تنها نسبت به همان چک 
حق طرح دعوی خواهدداشت و نظر به اینکه خواهان دعوی مدعی است علیرغم 
آمادگی جهت انتقال سندخوانده چک راتحویل وی نداده وباتوجه به اظهارات خوانده 
در شعبه شورای حل اختالف  ودوم باز پرسی که رونوشت آن پیوست مصدق آن 
تحویل  داشته  ابراز  خوانده  پرونده   ۴1 صفحه  جمله  از  است  پرونده  این  پیوست 
در تاریخ 16/۸/90همزمان با سند صلح حقوق انجام گرفته وچک مندرج در صلح 
ومابقی طی  داشته  باشدوصفحه ۴۴ابراز  دفترخانه می  انتقال سنددر  بابت  حقوق 
چک شماره 0۲۲709 به نامبرده تحویل شده است به مبلغ سی و یک میلیون تومان 
که نامبرده در دفتر خانه حاضر نشده است که سند را به نام اینجانب نموده تا چک 
بدون  حقوق  صلح  رسمی  سند  موجب  به  خوانده  اینکه  ونظربه  نماید  دریافت  را 
شرط متعهد به پرداخت چک شده است لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان 
را وارد وثابت تشخیص مستندا به مواد 519و19۸و19۴و5۲۲ قانون آئین دادرسی 
مدنی وماده650قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ سیصدوده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ده میلیون وچهارصد وپنجاه هزارریال بابت 
هزینه های دادرسی به انضمام خسارت تاخیرتادیه بر اساس شاخص اعالمی بانک 
مینمایدودر  واعالم  صادر  خواهان  حق  در  وصول  17/9/9۳لغایت  ازتاریخ  مرکزی 
مورد خسارات ناشی از عدم اجرای قراردادبا توجه به اینکه طرفین کلیه حق وحقوق 
واختالفات خود بجز چک موضوع دعوی راصلح نموده اندلذا دعوی خواهان ثابت 
نیست وباستناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  وظرف  حضوری  رای  مینماید.این  صادرواعالم 
تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان است. رئیس شعبه ۳1 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –حجت اله طاهری شماره:11160/م الف
ابالغ رای 

رسیدگی  تاریخ95/۳/۲0   مرجع   ۴9۸: دادنامه  پرونده:95-9۴    شماره  کالسه 
شهر- نشانی:ملک  فرنیا  شهروز  خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۴5 شعبه 

نشانی  رامی    خوانده:علی  نشانی:-  وکیل:-    پالک۲۴  عمرانی  آزادگان کوچه 
به محتویات  باعنایت  نشانی:-   خواسته:مطالبه      -: وکیل  المکان     :مجهول 
آتی  شرح  وبه  رااعالم  رسیدگی  ختم  اعضاشوراء  مشورتی  ی  واخذنظریه  پرونده 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای شهروز فرنیا به طرفیت آقای علی رامی به 
خواسته مطالبه مبلغ 91/۴۸0/000 ریال وجه 9 فقره چک به شماره های 6961۴9-

 6961۴6-6961۴۸-6961۴7-6961۳۸-6961۳7-6961۳6-6961۴6-6961۳5
پرونده  محتویات  به  باتوجه  قانونی  قضاوت  مطلق  انضمام  به   - بانک  عهده  به 
وبقای اصول مستندات در ید خواهان عشور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 
وجه  مطالبه  در  خواهان  واستحقاق  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته وهیچگونه 
الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  وارایه  ابراز  خود  از 
آ.د.م  و19۸و515وو519و5۲۲قانون  تجارت  ۲1۲و۲1۴قانون  مواد  به  مستندا  که 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۸1/۴۸0/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 
تاریخ سررسیدچک  از  تاخیرتادیه  دادرسی وخسارت  هزینه  بابت  ریال   ۲/1۳0/000
های موصوف از سررسید چکهای مذکور تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صدور 
قابل واخواهی  ابالغ  از  ۲0روزپس  نمایدرای صادره غیابی وظرف مدت  واعالم می 

عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  ۲0روز پس  وظرف  مرجع  برهمین 
حقوقی اصفهان می باشدوضمنا نسبت به مازاد خواسته باتوجه به اینکه  ...محکمه 
دادرسی  آیین  قانون  مستنداماده197  است  ننموده  ارائه  خود  براستحقاق  پسندی 
مدنی حکم الباقی خواهان صادر واعالم می گردد.رای صادره حضوری وظرف مدت 
باشد.قاضی شعبه  ۲0 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

۴5 شورای حل اختالف اصفهان – مریم نباتی   شماره:11099/م الف
ابالغ رای 

کالسه پرونده:95-1۸۲شماره دادنامه :5۳۳ تاریخ95/۳/۲6مرجع رسیدگی شعبه 
یاربیات نشانی:اصفهان خیابان کاوه  اله  اختالف اصفهان خواهان  ۴5 شورای حل 
۳شمالی    پالک   1 بوستان  حافظ  شرقی کوچه  سعدی  خیابان  خیابان گلستان  
وکیل:-   نشانی:-   خوانده:زهره دارابی    نشانی :مجهول المکان    وکیل :حمید 
پرونده  محتویات  به  باعنایت  چک  وجه  خواسته:مطالبه  نشانی:-    عظیمی    
واخذنظریه ی مشورتی اعضاشوراء ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای اله یاربیات  به طرفیت خانم زهره دارابی 
وحمیدعظیمی به خواسته مطالبه مبلغ 165/000/000 ریال وجه یک چک به شماره 
56۳۲01 به عهده بانک تجارت  به انضمام مطلق قضاوت قانونی باتوجه به محتویات 
پرداخت  عدم  های  گواهی  عشور  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  وبقای  پرونده 
در  خواهان  واستحقاق  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط 
مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
اندوهیچگونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
و19۸و515وو519و5۲۲قانون  تجارت  ۲1۲و۲1۴قانون  مواد  به  مستندا  رسد که  می 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی پرداخت 165/000/000 ریال 
از  ۲/565/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه  بابت اصل خواسته 
خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاتاریخ   9۳/۸/۲۸ از  موصوف  سررسیدچک  تاریخ 
قابل  ابالغ  از  ۲0روزپس  مدت  وظرف  غیابی  صادره  نمایدرای  می  واعالم  صدور 
واخواهی برهمین مرجع وظرف ۲0روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۴5 شعبه  باشدقاضی  می  اصفهان  حقوقی  عمومی 

–مریم نباتی شماره:11100/م الف
ابالغ رای 

کالسه پرونده: - شماره دادنامه :6۲۸ تاریخ95/۴/۸ مرجع رسیدگی شعبه  شورای 
غربی-روبروی  نظر  خ  نشانی:اص-  فرهادمشکاتی  خواهان  اصفهان  اختالف  حل 
خوانده:مجیددهقانی      نشانی:-    وکیل:-    خورشید   –پوشاک  کارآفرین  بانک 
مبلغ  خواسته:مطالبه  :-نشانی:-    وکیل  المکان     مجهول   - :اص  نشانی 
قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  چک  فقره  سه  بابت  -/79/500/000ریال 
به  باعنایت  وفق117  خواسته  قرارتامین  وبدواصدور  وتاخیرتادیه  دادرسی  وهزینه 
وبه  رااعالم  رسیدگی  ختم  اعضاشوراء  مشورتی  ی  واخذنظریه  پرونده  محتویات 
دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای  نماید.  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  مجیددهقانی   آقای  طرفیت  به  فرهادمشکاتی    آقای 
۲71۳05مورخ  ی  شماره  به  چک  یک  وجه  ریال  وپانصدهزار  میلیون  هفتادونه 
9۴/9/۲۲مبلغ ۲۸/000/000ریال-۲71۳06مورخ 9۴/10/۳0 مبلغ ۳0/000/000 ریال – 
۲71۳09مورخ 9۴/11/۲5 مبلغ ۲1/500/000 ریال  به عهده بانک هرسه بانک ملی 
ایران   به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول 
علیه که ظهور  بانک محال  توسط  پرداخت  وگواهی عدم  ید خواهان  در  مستندات 
اینکه خوانده  و  آندارد  در مطالبه وجه  واستحقاق خواهان  اشتغال ذمه خوانده  در 
ودفاعیات مستند  الیحه  وهیچگونه  نیافته  در جلسه حضور  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
وارایه  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  ومحکمه 
مواد  به  نظر می رسد که مستندا  به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده 
۳10و۳1۳قانون تجارت و19۸و515وو519و5۲۲قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتادونه میلیون وپانصدهزارریال بابت هزینه 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسیدچک موصوف 9۴/9/۲۲ -9۴/10/۳0 

– 9۴/11/۲5تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید
رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی وحقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف 

اصفهان –مریم هاشمی شماره:111۲6/م الف
گواهی حصر وراثت 

فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستناد   ۲۸ شماره  بشناسنامه  بابائی  مهران  آقای 
نموده  شورا  این  تقدیم  بشماره95/661  ورثه،درخواستی  شناسنامه  رونوشت   و 
بندارقی بشناسنامه شماره 1۲   چنین اشعار داشته است که شادروان مظاهربابائی 

در تاریخ 1۳95/۳/۳ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتنداز:
1.محمدعلی بابائی   فرزند مظاهر    ش ش 10  ۲.مهدی بابائی بندارتی    فرزند 

مظاهر    ش ش 1۲ ۳.قاسم بابائی  بندارتی  فرزند مظاهر    ش ش ۳۸
۴.رحمت هللا  بابائی بندارتی   فرزند مظاهر    ش ش 1۸  5.عبدهللا بابائی بندارتی   
بندارتی فرزندمظاهر    ش ش ۲۸   بابائی  6.مهران  فرزند مظاهر    ش ش ۲7 
بابائی    ۸.علی    1۲7۴۳۳6۸۴۸ ش  ش  فرزندمظاهر    بندارتی   بابائی   7.رضا 
بندارتی  فرزندمظاهر  ش ش  ۳  9.زهرا بابائی بندارتی    فرزند مظاهر  ش ش 
۲  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس 
عشردارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه ودر 
اول  شعبه  اختالف  حل  شد.شورای  خواهد  صدر  وراثت  حصر  غیراینصورت گواهی 

خانواده وامور حسبی
گواهی حصر وراثت 

و گواهی  شهادتنامه  باستناد   59 شماره  بشناسنامه  زازرانی   امینی  معصوم  خانم 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه،درخواستی  بشماره95/59 تقدیم این شورا نموده 
شماره  بشناسنامه  زازرانی  رضاقلی شیخی  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین 
عبارتنداز:1. در گذشت  در هنگام  ورثه وی  و  در گذشته  تاریخ 1۳95/۲/6  در    ۲6

جوادشیخی زازرانی   فرزند رضاقلی    ش ش ۳-00۲9۲۲-110  ۲.معصوم امینی 
قانونی در خواست مزبور  از تشریفات  فرزندعبدالعلی  ش ش 59 پس  زازرانی  
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس عشردارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از 
وراثت صدر خواهد  غیراینصورت گواهی حصر  ودر  ماه  آگهی ظرف یک  نشر  تاریخ 

شد.شورای حل اختالف شعبه اول خانواده وامور حسبی
آگهی مزایده اموال غیر منقول  

 95000۴ اجرائی  شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فالورجان  حقوقی  احکام  اجرای 
به منظور  تاریخ 95/5/۲5  موضوع علیه صدیقه کاظمی وصدیقه بختیاروله -  در 
1۲0متر  وحدود  عرصه  مربع  متر   170 دارای  مسکونی  منزل  باب  یک  فروش 
داخل گچ  موزاییک سطوح  چوبی کف  وسقف  بنایی  بااسکلت  1/5طبقه  در  اعیان 
نشده  موزاییک  حیاط  وکف  آشپزخانه کاشی  و  وحمام  فلزی  پنجره  و  سفیددرب 
واشتراکات آب وبرق وگاز دارد باقدمت ۳7 سال ملکی خانم صدیقه کاظمی  واقع 
 1 بست  فروشی سهند-بن  1مقابل سبزی  بهمن  – ک  آباد  – جمال  فالورجان  در 
و  باشد  و ملک مذکور مشاع /مفروز می  باشد  پ۴ کدپستی 1۴517۴۴۳۸1نمی 
در  مزایده  جلسه  11 صبح  الی   10 ساعت  از  باشد  باشد/نمی  می  غیر  متعلق حق 
دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطاق ۲۲۴ برگزار نماید ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/۳50/000/000 ریال ارزیابی شده است 
از  اجرا  این  در محل  با حضور  مزایده  از  قبل  روز  پنج  توانند  متقاضیان خرید می 
برنده کسی  و  شروع  شده  ارزیابی  قیمت  از  مزایده  شوند  مطلع  اموال  موقعیت 
برعهده  مزایده  های  هزینه  ضمنا کلیه  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  است که 
ده  نمایند که حداقل  مزایده شرکت  در جلسه  میتوانند  وکسانی  بود  خواهد  برنده 
حقوقی احکام  اجرای  باشند.دادورز  داشته  همراه  را  شده  ارزیابی  قیمت   درصد 

 فالورجان 

اهتمام جدی ناجا در تأمین امنیت گردشگران تابستانی



اثر حجاب

ــهدای  ــای ش ــاف در وصای ــاب و عف ــی حج ــگ قرآن فرهن
اســتان اصفهــان بســیار مــورد تأکیــد و توجــه قــرار گرفتــه 
و ایــن موضــوع عمومــًا در آن هــا ذکــر شــده اســت. در ایــن 
تحقیــق مجموعــه وصایــای شــهدای هشــت ســال دفــاع 
مقــدس بررســی شــده و جذاب تریــن و اثرگذارتریــن 
ــه شــده اســت.  ــاف ارائ ــا موضــوع حجــاب و عف آن هــا ب
آنچــه می خوانیــد فرازهایــی از وصیــت ایــن شــهدای 

ــا حجــاب و عفــاف اســت. گرانقــدر در رابطــه ب
 کمال اسدی

 خواهــران هموطــن! حجــاب خــود را حفــظ کنیــد؛ چــون 
ــت زن اســت. مخصوصــا  ــت و حرم ــه معرف حجــاب مای
در زمانــی کــه حقــوق زنــان همیشــه در همــه جــای دنیــا 

ــود. ــال می ش پایم
مهدی شفیعیون

ــد  ــت کنی ــز! حجــاب اســامی خود را رعای ــران عزی  خواه
تــا ایــن شــهر از حالــت کفــر و بی ایمانــی خــود بــه درآیــد.

محمود ردانی پور ردانی
 بــه خواهرانــم وصیــت می کنــم کــه راه مــرا ادامــه دهنــد 

و حجــاب خودشــان را حفــظ کننــد.
رضایی آدریانی

حفــظ  را  خــود  حجــاب  می خواهــم کــه  زنــان  از   
جامعــه  می تواننــد  خــود  حجــاب  بــا  کــه   کننــد 

را بسازنند.
محمدرضا کریمی

 ای خواهرانــم! همان قــدر بــه شــما بگویــم کــه بــا حفــظ 
حجــاب خــود گامی مؤثــر در پیشــبرد اهــداف انقــاب 

برداشــته اید.
ایرج کرمی چمگردانی

حجــاب  می کنــم  توصیــه  شــما  بــه  خواهــران!    
را رعایت و به دیگران نیز سفارش کنید.

محمود فرهادی
ــود ــاب خ ــه حج ــم ک ــرم می خواه ــم و همس   از خواهران
ــد؛ چــون ســیاهی حجــاب شــما دشــمنان   را رعایــت کنن

را بیشتر از سرخی خون من شکست می دهد.
عباس سلطانی

 خواهــرم ســعی کــن بــا رعایــت حجــاب، شــرافت 
و شــخصیت خــود را در جامعــه افزایــش دهــی؛ حجــاب 

ــت. ــش شماهاس ــب)س( زینت بخ زین
مجتبی پور هاشمی

خواهــران  حجــاب  رعایــت  بــه  می کنــم  دعــوت    
و استفاده نابجا نکردن از چشمان در نگاه به نامحرم.

جعفر محمدصالحی رنانی
 ای خواهــرم! حجــاب خــود را حفــظ کــن و اگــر خداونــد 
ــب)س(  ــرای زین ــا ب ــهادت داد، تنه ــت ش ــن لیاق ــه م ب

گریــه کــن.
سعید امی زاده

ــم  ــه برادران ــم ک ــت می کن ــم وصی ــرادر و خواهران ــه ب  ب
غیــرت و خواهرانــم حجــاب و عفــت خــود را حفــظ کنیــد 

ــد و الگــو باشــند. ــر ســؤال نرون ــواده شــهدا زی کــه خان
حیدر رستگار

ــاب  ــته حج ــه پیوس ــم ک ــم می خواه ــادر و خواهران  از م
ــا ایمانشــان سســت نشــود. ــد ت ــت کنن خــود را رعای

اصغر صالحی برزکی
 بــه خواهرانــم بگوییــد کــه حجــاب اســامی را حفــظ کنید؛ 
زیــرا بهتریــن زینــت مــرد، مــرگ ســرخ و بهتریــن زینــت 

زن، حفــظ حجــاب اســت.

شهدا و عفاف و حجاب

ارتباط آنالین مردم با فرمانده 
انتظامی  استان از طریق شماره 197 
نظــرات پیام هــا،  گفــت:  انتظامی اســتان  فرمانــده    

ــامانه 197 در  ــق س ــی از طری ــنهادات مردم ــادات و پیش انتق
هــر ســاعت از شــبانه روز بــه صــورت آنایــن بــه فرماندهــی 

انتظامی اســتان ارســال می شــود. 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی«، در گفت وگ ــا آقاخان ــردار »عبدالرض س
ــار  ــب اظه ــن مطل ــان ای ــن بی ــس ضم ــری پلی ــگاه خب پای
داشــت: ســامانه تلفنــی 197 یــک پــل ارتباطــی بســیار قــوی 
بیــن مــردم و پلیــس اســت کــه توانســته از زمــان راه انــدازی 
ــت  ــرو، تقوی ــرد نی ــود عملک ــه بهب ــون کمــک شــایانی ب تاکن
ــا  ــق طرح ه ــرای موف ــس و اج ــوری پلی ــرد جامعه مح رویک
ــن ســامانه  ــت ای ــد. وی درخصــوص تقوی ــا بکن و عملیات ه
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر مــردم می تواننــد بــه صــورت 
24 ســاعته مطالــب، پیشــنهادات، نظــرات و انتقــادات خــود 
ــرای  ــد. ب ــام کنن ــس اع ــه پلی ــماره ب ــن ش ــق ای را از طری
افزایــش تعــداد خطــوط تلفن هــا و همچنیــن رســیدگی 
ــا  ــن ســامانه برنامه ه ــی  در ای ــات مردم ــه مطالب  ســریع تر ب

و طرح هایی در دست اقدام است. 
ایــن مقــام مســئول از ارتبــاط آنایــن پیام هــا، نظــرات 
انتقــادات و پیشــنهادات مردمــی  در ســامانه 197 بــا مجموعه 
فرماندهــی انتظامــی  اســتان خبــر داد و گفــت: هــر کــس در 
هــر ســاعت و از هــر کجــای اســتان بــا ایــن شــماره تمــاس 
بگیــرد، پیــام او بــه صــورت آنایــن بــه فرماندهــی انتظامــی 
 اســتان ارســال و در کمتریــن زمــان ممکــن دســتورات الزم 
ــن  ــه مشــکل وی داده می شــود کــه در ای ــرای رســیدگی ب ب
زمینــه حتــی خــود تماس گیرنــدگان نیــز می تواننــد خواســتار 
 پیگیــری تمــاس خــود باشــند و حتــی مکالمــه ضبط شــده 
را درخواســت کننــد. آقاخانــی ارتبــاط مــردم بــا 197 را یکی از 
رمــوز موفقیــت در اجــرای مأموریت هــا عنــوان کــرد و اظهــار 
ــکات  ــه مش ــیدگی ب ــر رس ــاوه ب ــامانه ع ــن س ــت: ای  داش
ــیاری  ــان، بس ــار کارکن ــرد و رفت ــردم از عملک ــادات م و انتق
ناامنــی  مردمــی  درخصــوص  و گزارش هــای  پیام هــا   از 
و جرایــم در ســطح محله هــا را نیــز دریافــت می کنــد. 
ــا طــی ســه ماهــه امســال از همیــن  در ایــن خصــوص تنه
ــازمان یافته  ــد س ــه بان ــت س ــتان توانس ــس اس ــق پلی طری
بــا  پرونــده  ده هــا  بــه  و  متاشــی  درســطح کشــور  را 
ــدر  ــواد مخ ــع م ــرداری و توزی ــاق کاال، کاهب ــوع قاچ  موض
رســیدگی کنــد. ایــن مقــام انتظامــی ، کاهــش انتقــاد 
کارکنــان  اداری  ســامت  ارتقــای  پلیــس  عملکــرد   از 
از  دیگــر  یکــی  را  مأمــوران  رفتــار  و حرفه ای تــر شــدن 
 مزیت هــای ارتباطــات مردمــی  بــا ســامانه 197 عنــوان کــرد 
و اظهــار داشــت: پیشــنهادات و نظــرات مــردم در این ســامانه 
در کمیســیون های تخصصــی فرماندهــی انتظامی اســتان 
مــورد بررســی  و تجزیــه و تحلیــل قــرار می گیــرد و در 
بیشــتر تصمیمــات و تدابیــر از آن هــا بهــره گرفتــه می شــود. 
ــرد: از شــهروندان  ــی  اســتان خاطرنشــان ک ــده انتظام فرمان
ــد  ــن خــود بدانن ــن را امی ــن شــماره تلف ــه ای ــم ک می خواهی
و هــر موضــوع و مطلبــی را کــه بــه حــوزه نیــروی انتظامــی 
حتــی  و  بگذارنــد  میــان  در  مــا  بــا  می شــود   مربــوط 
ــی  ــن فرمانده ــا مســئوالن ای ــد ب درددل هایشــان را می توانن
در میــان بگذارنــد و مطمئــن باشــند پلیــس بهتریــن راهنمــا 

ــود.  ــد ب و مشــاور برایشــان خواه

تبلیغات دروغین
 فروش کاال درب منزل 

ــغ  ــا تبلی ــت و ب ــاس می گرف ــهروندان تم ــا ش ــه ب ــردی ک ف
ــوران  ــرد، توســط مأم ــرداری می ک ــان کاهب ــروش کاال از آن ف
پلیــس فتــای اصفهــان شناســایی و دســتگیر شــد. ســرهنگ 
ــی   ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع ــی، مع ــر کریم جهانگی
ــری  ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه اس
پلیــس گفــت : در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان 
ــزل  ــروش کاال درب من ــه ف ــه بهان ــردی ب ــه ف ــر اینک ــی ب مبن
بــا آن هــا تمــاس گرفتــه و از آنــان مبالغــی کاهبــرداری کــرده 
ــا  ــس فت ــوران پلی ــود، بررســی موضــوع در دســتور کار مأم ب
ــارات  ــگان در اظه ــت: مالباخت ــوان داش ــت. وی عن ــرار گرف ق
خــود عنــوان داشــتند فــردی بــا آن هــا تمــاس گرفتــه و تبلیــغ 
ــب  ــت مناس ــا قیم ــزل ب ــود را درب من ــاس خ ــروش اجن ف
کــرده کــه بایــد بــرای ارســال آن کاال هزینــه پســتی پرداخــت 
شــود. کاربــران فریــب خــورده و پــس از واریــز هزینــه پســتی 
هیــچ کاالیــی بــرای آن هــا ارســال نشــده اســت. ایــن مقــام 
انتظامــی  افزود:کارشناســان پلیــس فتــا پــس از بررســی های 
ــق  ــازی موف ــای مج ــاص در فض ــات خ ــی و اقدام تخصص
ــرهنگ  ــدند. س ــتگیری وی ش ــم و دس ــایی مته ــه شناس ب
ــود  ــی 32 ســاله ب ــه جوان ــم ک ــان داشــت : :مته کریمــی  بی
در بازجوئی هــای بــه عمــل آمــده انگیــزه خــود را کســب 
منفعــت مالــی عنــوان داشــت. معــاون اجتماعــی فرماندهــی 
انتظامــی  اســتان اصفهــان در پایــان بــه مــردم ســفارش کــرد: 
ــا توجــه بــه اینکــه این گونــه جرائــم چندیــن مرتبــه اتفــاق  ب
افتــاده و هــر روز شــاهد آن هســتیم بــه شــهروندان ســفارش 
ــی  ــا پیامک ــی ی ــد اینترنت ــد خری ــه قص ــی ک ــم زمان  می کنی
ــد، هیــچ  ــی کــه آن کاال را مشــاهده نکرده ای ــا زمان ــد ت را داری

پولــی بابــت آن پرداخــت نکنیــد.
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عطــش  رفــع  درمانــی  روش هــای  مهم تریــن  از  یکــی    
و گرمازدگــی، خــوردن شــربت های ســنتی اســت. فصــل 
ــز  ــک نی ــیدنی های خن ــرف نوش ــد مص ــه فرامی رس ــا ک گرم
 زیــاد می  شــود. معمــوال جوان ترهــا بــرای رفــع عطــش 
آب معدنــی، نوشــابه، ماءالشــعیر و آب میوه  هــای صنعتــی 

امــروزی را می  پســندند؛ ولــی قدیمی  ترهــا مصــرف انــواع 
نوشــیدنی  های  بــه  را  گیاهــی  و  خانگــی  شــربت  های 
 صنعتــی ترجیــح می  دهنــد. شــربت خاکشــیر، تخــم شــربتی

ســکنجبین و... از جملــه نوشــیدنی های ســنتی و وطنــی 
 هســتند کــه قدیمی  هــا نوشــیدن آن هــا را بــرای رفــع عطــش 
ــد  ــا معتقدن ــد. آن ه ــاز می دانن ــیار کارس ــدن، بس ــک ش و خن
شــربت ایــن گیاهــان بــا تعــادل در تعریــق بــدن از گرمازدگــی 
جلوگیــری می  کنــد و می  توانــد بــرای مــدت زیــادی آب بــدن 

را تامیــن کنــد و فــرد را از تشــنگی مفــرط مصــون دارد.
خاکشیر

 خاکشــیر دو نــوع دارد: یکــی تلــخ کــه دانه  هــای آن ریــز 
و رنــگ آن مایــل بــه قرمــز اســت و گونــه دیگــر شــیرین کــه 
ــر و رنــگ آن قرمــز تیــره اســت. البتــه  ــزرگ  ت دانه  هــای آن ب
بــه اعتقــاد برخــی متخصصــان ایــن دو نــوع خاکشــیر از یــک 
گیــاه بــه وجــود می  آینــد و تغییــر رنگشــان بــه دلیــل کهنگــی 

ــت. ــان اس ــا تازگی  ش ی
دانه  هــای خاکشــیر ضدعفونی  کننــده، ضــد انــگل و تب  بــر 
هســتند و بــه رفــع التهــاب کلیــه کمــک می  کننــد. ایــن 
ملیــن  بســیار  ســرد  آب  و  بــا کمی شــکر، گاب   دانه  هــا 
تهــوع  بی حالــی،  تــب،  ســرگیجه،  از  و  اســت  خنــک   و 

و بی  اشتهایی ناشی از گرمازدگی می  کاهند.
 دانه  هــای خاکشــیر از بی حالــی، تهــوع و بی  اشــتهایی ناشــی 

از گرمازدگــی می  کاهنــد.
شــربت خاکشــیر همچنیــن مقــوی معــده و  هاضمــه اســت؛ 
اشــتها و میــل جنســی را زیــاد می کنــد و مصــرف آن در دوران 

بــارداری بســیار مفیــد اســت.
ــد  ــرار می گیرن ــاورت آب ق ــی در مج ــیر وقت ــای خاکش دانه  ه
می  تواننــد چندیــن برابــر وزن خــود آب جــذب کننــد و متــورم 
ــه  ــدن نگ ــادی را در ب ــا آب زی ــن دانه  ه ــه ای ــوند. در نتیج ش
ــود آب  ــا کمب ــاده و ب ــق افت ــه تعری ــدن ب ــی ب ــد و وقت می دارن

مواجــه می  شــود از ذخیــره آب آن هــا اســتفاده می کنــد. 
بنابرایــن مصــرف ایــن شــربت را در روزهــای گــرم ســال و در 
ســاعات اوج گرمــا کــه مجبــور بــه خــروج از منــزل هســتید یــا 

ــم. ــه می کنی ــد، توصی ــا حساســیت داری ــه گرم ــر ب اگ
 شربت سکنجبین

آن  از  قدیمی هــا  اغلــب  کــه  دیگــری  نوشــیدنی  های  از 
ــن شــربت  ــد، شــربت ســکنجبین اســت. ای اســتفاده می کنن
ــع  ــام مناف ــوده و تم ــک ب ــرد و خن ــت س ــی دارای طبیع وطن

ــت. ــهور اس ــر مش ــه صفراب ــرکه را دارد و ب س
ــه  ــا یــخ خنــک کــرده و ب هنگامی کــه شــربت ســکنجبین را ب
همــراه خیــار رنده شــده بنوشــند، تشــنگی را رفــع و از التهــاب 
ناشــی از گرمــا می  کاهــد. بنابرایــن اگــر مثــل گذشــته از 
ــم   ــا تخ ــکنجبین ی ــیر، س ــربت خاکش ــا ش ــود ب ــان خ مهمان
شــربتی پذیرایــی کنیــد در حــق آن هــا محبــت فراوانــی 

کرده  ایــد.

نوشیدنی هایی مفید
 برای رفع عطش در تابستان
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روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1-لقب پادشاهان چینی-همراه رفت-ماهی از سال
2-اموات،اهل قبور درگذشتگان-تحول اروبا

3-پرفسور حیوانات-سطح،چهره،مایع پیشرفت بعضیها-
گندم مصری-گوشت آذری-یار شلوار 

4-دانشمند هندی-پرستو-نسب شناس
5-هم نشین جن-مجازات شرعی-الفبای موسیقی-ضرورت 

توسعه اقتصادی 
6-حرف نداری-تازه کار-عصر وارونه
7-ساز کلیسا-با اهمیت-قبیله عرب 

8-کشوری در آمریکای جنوبی-فقیر 
9-گرو گذاشتن-نمو،بزرگ شدن-زیبا

لمانی-حرف گزینش-ایراد؛غذر-یازده 10-بله آ
11-عشیره-صحنه نمایش-ریه،عدد نفس کش-ناله و زاری

12-شهر روی آب-انسانیت-دور اندیش
13-رفوزه-دست عرب-ثروت-جنبش-حرف بیزاری

14-مورد نیاز عکاس-اقدام به کاری کردن
15-فراموشی-جمله قرآنی-شالوده،اساس

1-رنج و مشقت را در کمال قدرت تحمل کردن
2-پیشکش-رودخانه پاکستان

3-قامد-خاک سرخ-عموی ابراهیم-شلوار جین-شهر 
مذهبی

4-شهر تاج-صورت غیر عادی هر یک از مخلوقات-خوش 
چهره

5-کشتی جنگی-پسوند آغشتگی-شریعت
6-فلزی مرکب از آهن وزغال کربن-عمارت

7-خواری،نرمی-نفس سرکش-نفس،خون
8-از ادویه جات-خوشحالی

9-زینت موی دختران-تکیه دادن-پهلوان
10-کشور عجایب-عدد یک رقمی

11-کوه مکه-نوعی اچار-علت
12-رهایی-جانور کیسه دار درختی استرالیا-جا و محل

13-مادر لر-تصدیق روسی-صد متر مربع-بیماری-مخالف-
ماه سرد

14-شکسته شدن-از روی ناچاری
15-از روی احتیاط عمل کردن

عمودیافقی

ــی  ــکات تربیت ــی از ن ــی)ع( منبع ــرت عل ــه حض  نهج الباغ
ــی  ــر، راهکارهــای تربیت ــز دیگ ــی بیــش از هرچی اســت؛ یعن
ــت شــود  ــه می خواهــد تربی ــرای کســی ک ــد و ب ــه می کن  ارائ
و تربیــت کنــد، بهتریــن و روشــنگرترین منبــع اســت. در میان 
ــه  ــه ک ــه  31 نهج الباغ ــا، نام ــا و حکمت ه ــا، خطبه ه نامه ه
خطــاب بــه امــام حســن)ع( نوشــته شــده، یکــی از برتریــن 
ــت  ــم و کمی دق ــی اســت بخوانی ــی اســت. کاف اســناد تربیت
کنیــم. بحــث و تحلیــل نکته به نکتــه آن در فرصــت کــم 
ــم  ــان خواهی ــه  بی ــد نکت ــه چن ــا در ادام ــد؛ ام ــا نمی گنجن م
 کــرد کــه در تربیــت کــودک و نوجــوان بســیار اصولــی، مهــم 

و راهگشاست.
تو پاره تن منی

حضــرت در ابتــدای نامــه و پیــش از شــروع هــر نــوع 
ــد  ــا فرزن ــی ب ــه عاطف ــاد رابط ــه ایج ــی ب ــه و سفارش توصی
خــود می پردازنــد؛ »و دیــدم کــه تــو پــاره تــن منــی و بلکــه 
ــدان  ــی...« فرزن ــم همــه  روح و جان ــو برای ــی، ت بیشــتر از آن
ــر  ــل از ه ــی، قب ــر موقعیت ــر ســن و ســالی و در ه ــا در ه م
ــا دوستشــان  ــه م ــد و بشــنوند ک ــه بدانن ــد ک ــاز دارن ــز نی چی

داریــم و چقــدر بی هیــچ قیــد و شــرطی برایمــان ارزشــمندند. 
 کلیــد طایــی تربیــت، محبــت اســت. بســیاری از پــدر 
و مادرهــا می گوینــد: »مــن از صبــح تــا شــب بــرای آســایش 
ــدر  ــه چق ــد بدون و آرامــش کــی دارم مــی دوم؟ خــودش بای
ــم  ــان ه ــیاری از نوجوان ــه.« بس ــرام مهم ــتش دارم و ب دوس
ــو  ــد: »من ــوان می کنن ــاوره عن ــات مش ــه در جلس ــتند ک هس
دوســت نــدارن.« عــاوه بــر محبــت عملــی، فرزنــدان نیــاز بــه 
محبــت کامی هــم دارنــد؛ بگوییــد و سیرابشــان کنیــد. قبــل 
از آنکــه نصیحــت، توصیــه یــا حتــی تنبیــه را شــروع کنیــد، او 

بایــد بدانــد و بشــنود کــه دوســتش داریــد.
و قلب جوان همچون زمین خالی است

ــت  ــه اهمی ــد ب ــان بخواهن ــه روان شناس ــل از آنک ــی قب خیل
ــد، حضــرت  ــی ببرن ــن دوره پ ــات ای ــی و خصوصی دوره جوان
ــب  ــد: »و قل ــاره کرده ان ــکات اش ــن ن ــه ای ــه ب ــن نام در ای
جــوان همچــون زمیــن خالــی، سرشــار از قابلیــت و پذیــرش 
اســت... و مــن پیــش از آنکــه دلــت ســفت و ســخت شــود 

و بــذر دیگــری را بپذیــرد بــه کشــت ادب در وجــودت همــت 
ــت  ــد تربی ــرت معتقدن ــه حض ــت ک ــن اس ــتم.« روش  گماش
را نبایــد بــه تعویــق انداخــت. صحبــت ایشــان دربــاره آمــاده 
بــودن زمیــن دل نوجــوان و جــوان آنقــدر واضــح اســت کــه 
نیــاز بــه هیــچ توضیحــی نــدارد؛ فقــط بایــد توجــه داشــت کــه 
ایشــان نیــز ذکــر می کننــد کــه اگــر مــا بــه تربیــت فرزندمــان 
در کودکــی و نوجوانــی همــت نکنیــم و بــذر ادب را در دلــش 
ــق  ــه خواســت و طب ــه ب ــدا می شــوند ک ــم، کســانی پی نکاری
منافــع خودشــان بــه تربیــت او دســت خواهنــد زد. بنابرایــن 
ــروه دوســتان، وســایل  ــه مدرســه، همســاالن، گ ــل از آنک قب
ــت  ــاط جمعــی، شــبکه های اجتماعــی، ماهــواره و اینترن ارتب
ــد ــم، بزنن ــش نداری ــه قبول ــی از جنســی ک ــه تربیت  دســت ب

بایــد تربیــت کــردن و کشــت یــک محصــول پربــار را در ایــن 
زمیــن مســتعد شــروع کنیــم.

  خدا را فراموش نکن
حضــرت در نخســتین فرازهــای وصیتشــان، امــام حســن)ع( 

را بــه تقــوی و یــاد خــدا فرامی خواننــد؛ درســت بعــد از اینکــه 
بــه او می گوینــد تــو پــاره تــن منــی! 

ــم  ــا حاک ــام ی ــوان ام ــه عن ــا ب ــه را تنه ــن توصی ــان ای ایش
ــت  ــت و وصی ــک درخواس ــن ی ــد؛ ای ــامی بیان نمی کنن اس
پدرانــه هــم هســت. در واقــع می خواهنــد بگوینــد کــه 
چــون ایــن همــه دوســتت دارم و برایــم ارزشــمندی بــه تــو 
می گویــم کــه »از خــدا پــروا داشــته بــاش و بــه دســتورات 

ــاش.« ــد ب او پایبن
ــاط  ــوان والدیــن، چقــدر نگــران کــم و کیــف ارتب ــه عن  مــا ب
ــه  ــم ک ــه داری ــدر برنام ــتیم؟ چق ــدا هس ــا خ ــان ب فرزندم
ــد باشــد؟  ــا پایبن ــه آن ه ــرد و ب ــاد بگی ــی را ی دســتورات اله
آنقــدر کــه نگرانیــم کــدام مدرســه بــرود، از چــه ســنی کاس 
ــش  ــدی برای ــه تول ــد، چ ــه بپوش ــد، چ ــروع کن ــان را ش زب
بگیریــم و... نگــران ایــن هســتیم کــه یــک تکیــه گاه محکــم 
و همیشــگی بــه نــام خداونــد متعــال را بــه فرزندمــان 
معرفــی کنیــم؟ بــرای معرفــی درســت و کامــل ایــن 
ــان  ــدر زم ــم؟ چق ــه می کنی ــدر هزین ــی، چق ــه گاه اخاق تکی

می گذاریــم؟

راهکارهای تربیتی کودکان در نهج البالغه

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

 

امام علی علیه  السالم:

 آن کس که به چیزى عشق ورزد، آن عشق، چشم او را کور 

و قلبش را بیمار می کند. چنین فردى با چشم ناسالم 

می نگرد و با گوش ناشنوا می شنود.

نهج البالغه: خ 108، ص 330

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

36   ْC

31   ْC

34   ْC

36   ْC

22   ْC

18   ْC

22   ْC

23   ْC

خوشگذرا�ن وحشیانه با حیوان نجیب

مبارزه اسب ها که یک سنت قدیمی در میان مردمان قوم میائو است که در نواحی کوهستا�ن 

 می کنند همه ساله برگزار می شود. این مراسم قدم�ت 500 
گ

ق آسیا زند� ن و شمال �ش جنوب چ�ی

ن برگزار می شود که  د سن�ت ساالنه در ده ها روستای کوچک جنوب چ�ی ساله دارد. پس از آن این ن�ب

ن درآورده  جایزه آن از 1880 دالر فراتر می رود. این سنت خشن صدای فعاالن حقوق حیوانات را ن�ی

ق است. /م�ش
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کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 


