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 ضرورت مصرف بهینه آب
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آیت اهلل خاتمی: 

در عرصه دفاع از نظام اسالمی
قاطع و محکم ایستاده ایم

تقیه و دفاع  

له
قا

رم
س تــاش  قرن هــا  از  پــس  ایــران  اســامی   انقــاب 

 و مجاهــدت انســان های پاک باختــه اســام و زنــدان 
و تبعیــد و شــهادت آنــان، بــه رهبــری حضــرت امــام 

خمینــی)ره( بــه پیــروزی رســید. ایــن انقــاب مأموریــت ســنگین 
حفــظ، تثبیــت، توســعه و گســترش فرهنــگ اســام و ارزش هــای 
بی بدیــل آن را بــر عهــده داشــت. چنانچــه از روزهــای اول پیروزی، 
مخالفــان و معانــدان و قدرت هــای مســتکبر جهانــی کــه فرصــت 
چندســاله ای را از دســت داده بودنــد، در مقابلــش صف آرایــی 
کردنــد و ایــن صف آرایــی بــه مــروز زمــان وســیع تر و گســترده تر 
شــد؛ چــرا کــه بــا گذشــت زمــان موفقیت هــای انقــاب اســامی 
عیــان و آشــکار گردیــد و دنیــای اســتکبار بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه اگــر بــا تمــام تــوان بــا ایــن انقــاب مقابلــه نکنــد، فرصت های 
چپاولگــری در کشــورهای دیگــر را نیــز از دســت می دهــد. 
 ایــن نگرانــی او را بــر آن داشــت تــا هــر توطئــه و تهاجمــی 
ــی  ــبیخون فرهنگ ــا ش ــرزی ت ــی و م ــای داخل ــم از جنگ ه  را اع
ــی  ــال و از تمام ــت اعم ــن مل ــر ای ــادی و ... ب ــره اقتص و محاص
ــروزه در  ــه ام ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــتفاده کن ــی اش اس ــوان تبلیغات ت
وســعت رســانه ای  خــود از هــر طریــق و بــا هــر موضوعــی تــاش 
 دارد تــا جوانانــی را کــه شــرایط  و وضعیــت قبــل از انقــاب 

را ندیده اند و طبعا آن را درک نکرده اند ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

در صورت نیاز ضربات جبران ناپذیری 
به سعودی ها وارد می کنیم

5تبدیل اوقات فراغت به فرآیندی اجتماعی

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

در صفحه  سیاست )2( بخوانید
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تقیه و دفاع                                                          
ادامه از صفحه یک: 

مأیــوس  و مشــکالت  طــرح کمبودهــا  بــا  انقــالب  ایــن   از 
ــان  ــی جوان ــرفت، یعن ــی پیش ــای اصل ــا نیروه ــد ت ــن کن  و بدبی
را کــم خاصیــت نمــوده و ایــن نظــام را بــا چالــش مواجــه 
کنــد. در ایــن شــرایط اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در دیــدار 
ــجویی  ــکل های دانش ــه تش ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــجویی م دانش
ــدون  ــح و ب ــالمی  صری ــام اس ــد از نظ ــه بای ــد ک ــه می کنن توصی
تقیــه دفــاع کننــد. ایــن توصیــه حکایــت از ایــن دارد کــه انقــالب 
ــی  ــت دفاع ــز در حال ــا نی ــات و موفقیت ه ــان خدم ــه بی در عرص
ــن  ــده گرفت ــا نادی ــش و ب ــه توان ــا هم ــمن ب ــرا دش ــت؛ زی اس
 پیشــرفت های بزرگــی  کــه بــوده تــالش می کنــد کمبودهــا 
و نقصان هایــی را کــه خــود بــا اعمــال تحریــم اقتصــادی و ســایر 
ــالب را از  ــا انق ــد ت ــی کن ــوده را بزرگنمای ــاد نم ــش ایج توطئه های
چشــم جوانــان بینــدازد و آن هــا را بــه بی تفاوتــی بکشــاند و ایــن 
قــوه عظیــم خالقیــت و ابتــکار و پیشــرفت را از نظــام بگیــرد. لــذا 

فرمودنــد: 
ــالب  ــا انق ــا و قصوره ــا، نقص ه ــر کمبوده ــه ب ــا تکی ــمن ب  »دش
موفقیت هــا  و  پیشــرفت ها  و  می دهــد  جلــوه  کــم ارزش   را 
ــن  ــی ای ــکل های انقالب ــت تش ــه الزم اس ــرد ک ــده می گی را نادی

ــد.« ــم بزنن ــه را بره نامعادل
در ایــن نامعادلــه کــه بایــد بــر هــم زده شــود، تشــکل های 
قبــل  وضعیــت  و  شــرایط  دارنــد  مأموریــت  دانشــجویی 
بشناســند  تحقیــق  بــه  اســالمی  را  انقــالب  پیــروزی   از 
طرفــی  از  و  کننــد  لیســت  را  زمــان  آن  فرصت هــای  و 
در  بــا  و  نمــوده  احصــا  نیــز  را  و وضعیــت کنونــی  شــرایط 
نظــر گرفتــن جنــگ و انــواع مختلــف موانعــی کــه دشــمن 
ایــن  تــا  داده  قــرار  دهــه   4 ایــن  در  انقــالب  مســیر  در 
قــدرت  و  تــوان  بــه  مواجــه کنــد،  شکســت  بــا  را   نظــام 
و پیشــرفت نظــام اســالمی  کــه غیــر قابــل تصــور اســت 
دانشــجویی  اقشــار  بــرای  را  فقیت هــا  مــو  ایــن  و  برســند 
اســالم  از  دفــاع  ایــن،  کننــد.  تبییــن  مــردم  عمــوم   و 
ــود؛ چــرا کــه انقــالب از آِن  و مســلمین و توانمنــدی آن خواهــد ب
هیــچ شــخص و گــروه دســته ای نیســت و بایــد بــا صراحــت تمام 
از آن دفــاع کــرد؛ چــرا کــه اصــوال در دل نظــام اســالمی  بــرای دفــاع 

از نظــام تقیــه مفهــوم و معنایــی پیــدا نمی کنــد.
نشــاط انگیز  و کیفیــت  آیــت هللا خامنــه ای کمیــت  حضــرت 
دانشــجویان انقالبــی را نشــانه زنــده بــودن و اســتعداد و ظرفیــت 
 ذاتــی انقــالب دانســتند و افزودنــد: البتــه منظــور از دفــاع از نظــام

دفــاع از رهبــری نیســت؛ بلکــه دفــاع از مجموعــه ارزش هــای در 
ــه رشــد  ــا ب ــر آن ه ــه ب ــا تکی ــالب ب ــه انق ــده ای اســت ک ــم تنی  ه

و بالندگی خود ادامه می دهد.
صریــح و بــدون تقیــه از نظــام جمهــوری اســالمی  دفــاع کــردن، 
ــه  ــم ک ــی  داری ــه نظام ــی ب ــاد قلب ــه اعتق ــی ک ــی در صورت یعن
توســط خــود مــردم ایجــاد شــده و در راه ایجــادش ده هــا هــزار 
 انســان پــاک قربانــی شــده اند و قوانیــن آن از متــن و دل قــرآن 
 و ســنت  بــه عنــوان کامل تریــن برنامــه زندگــی  تجــاوز نمی کنــد

ــان  ــود را بی ــاد خ ــح اعتق ــورت صری ــه ص ــیم و ب ــزی نترس از چی
کنیــم و بــه همــه بگوییــم کــه مــا بــه اســالم و قوانیــن اســالمی 

 پایبنــد هســتیم.
ــان  ــت مؤمن ــت مصلح ــه در جه ــه ک ــرد تقّی ــت کارب ــد دانس  بای
و مســلمانان جعــل شــده اســت، دارای حــّدی اســت کــه فراتــر از 
آن جایــز نخواهــد بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه تقّیــه بــرای حفــظ جــان 
ــی  ــه، کارای ــر تقّی ــز شــده اســت. حــال اگ ــده تجوی ــان و عقی آرم
خــود را از دســت بدهــد و دشــمن بــه گونــه ای شــریر و ســتمکار 
ــد  ــته باش ــن را داش ــودی مؤم ــد ناب ــال قص ــر ح ــه در ه ــد ک باش
ــه جایــز نیســت؛ بلکــه بایــد مقاومــت کــرد و امــروز  در آنجــا تقّی
ــن اســت  ــی جوامــع اســالمی  این چنی ــا و حت شــرایط انقــالب م
کــه دشــمن کمــر بــه نابــودی اســالم نــاب محمــدی)ص( بســته 
ــش  ــاع در مقابل ــد و دف ــغ نمی کن ــی  دری ــچ اقدام ــت و از هی اس
بــا صراحــت و بــدون تقیــه یــک ضــرورت خواهــد بــود. امــام باقــر 
ــة  ــل الّتقّی ــا جع ــد: »اّنم ــاره می فرماین ــن ب ــالم در ای ــه الس علی
لیحقــن بهــا الــّدم فــاذا بلــغ الــّدم فلیــس تقّیــة«؛ »همانــا تقّیــه 
قــرار داده شــده اســت بــرای اینکــه خون هــا مصــون بمانــد؛ پــس 
هــرگاه کار بــه قتــل و خونریــزی کشــید، دیگــر تقّیــه روا نیســت.« 
یعنــی اگــر وضعیــت بــه گونــه ای باشــد کــه مؤمــن و مســلمان بــا 
 دشــمن مماشــات کننــد یــا نکننــد، در هــر حــال کشــته می شــوند

ــه جایــز نیســت و اگــر در تاریــخ می خوانیــم  در ایــن صــورت تقّی
ــرده  ــدارا نک ــمن م ــا دش ــه، ب ــم تقّی ــم حک ــه رغ ــرادی ب ــه اف  ک
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــن اســاس اســت؛ یعن ــر ای و کشــته شــده اند، ب
ثابــت شــده بــود کــه دشــمن در هــر حــال آن هــا را خواهــد کشــت؛ 
از ایــن رو تقّیــه نکــرده و در جهــاد بــا دشــمن کشــته شــده اند. بــه 
عنــوان نمونــه، در ماجــرای شــهادت امــام حســین علیــه الســالم  
 بــرای آن حضــرت ثابــت شــده بــود کــه یزیــد بــه هــر صــورت او 

را به شهادت خواهد رساند؛ لذا آن حضرت تقّیه نکردند.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

هجوم به ارزش ها                                         
استاد دانشگاه

جواد قاسمی 

ارزش هــا و باورهــای فطــری و الهــی از ســرمایه های 
 اصلــی و معنــوی یــک جامعــه و بــه عنــوان شــاکله 
و شــخصیت حقیقــی آن بــه شــمار می آیــد. جامعــه 
ــه  ــه انســانی محــروم و ب ــات طیب ــا از حی ــدون ارزش ه ب

ــود. ــار می ش ــی دچ ــرگ تدریج م
ــه  ــر جامع ــی ه ــای فرهنگ ــزان غن ــه می ــا ب ــن ارزش ه  ای
و عظمــت منابــع آن فرهنــگ بســتگی دارد و مایــه اعتبــار 
ــگ آن  ــه فرهن ــه ای ک ــت؛ جامع ــه اس ــزت آن جامع و ع
ــد  ــزاق می کن ــرت ارت ــرآن و عت ــار ق ــمه سرش از دو چش
ــی  ــب اله ــای مکت ــهید، ارزش ه ــزاران ش ــدای ه ــا اه  و ب
و انقالبــی اهــل بیــت)ع( را احیــا کــرده اســت و از 
ــد  ــه بای ــی برخــوردار اســت ک ارزش هــای واال و گران قیمت

همگــی در پاسداشــت و تقویــت آن بکوشــند. 
انقالبیگــری عدالت خواهــی،  همچــون:   ارزش هایــی 

ــار  ــم،  تبعیــض، فقــر و فســاد، رعایــت وق ــا ظل ــه ب مقابل
ــاب و ... .  ــاف و حج ــا، عف حی

 هجــوم آگاهانــه، متکبرانــه و طلــب کارانــه بــه ارزش هــای 
ــت  ــام اســالمی، امنی ــار نظ ــت، اعتب ــژه عدال ــه وی ــوق ب ف
ــام  ــت و نظ ــه مل ــت ب ــت خیان ــی و اداری، در حقیق مال

دزدی و غارتگــری از بیت المــال بــه شــمار می آیــد.
امــروز خواســته هــر آزاده و حق طلبــی کــه در ایــن کشــور 
ــه  ــی ک ــدگاه سیاس ــر و دی ــر تفک ــا ه ــد ب ــی می کن زندگ
ــروه  ــر گ ــان از ه ــه متخلف ــت ک ــن اس ــد، ای ــته باش  داش
ــه  ــی  ک ــخصیت و مقام ــر ش ــه ه ــته ب ــاح و وابس و جن
ــد آشــکارا مجــازات و عبــرت دیگــران شــوند. باشــند، بای

ــر معظــم انقــالب برداشــت های ناحــق و حقوق هــای  رهب
در  و  نامیدنــد  ارزش هــا«  بــه  را»هجــوم  نامتعــارف 
خطبه هــای نمــاز عیــد فطــر بــه تفصیــل حکــم حکومتــی 

ــد.  ــان فرمودن آن را بی
رئیس جمهــور محتــرم و معــاون ایشــان نیــز وعده هایــی 
ــرای پیگیــری موضــوع اعــالم کــرده کــه منتظــر نتایــج  ب
ــن  ــاد و همچنی ــرم اقتص ــر محت ــتیم. وزی ــی آن هس عمل
ســخنگوی محتــرم دولــت هــم از مــردم عذرخواهــی 
ــر اســت. رؤســای دو  ــل تقدی ــود قاب ــن خ ــه ای ــد ک کردن
ــد  ــام داده ان ــی را انج ــی مقدمات ــز اقدامات ــر نی ــوه دیگ ق
کــه بایــد منتظــر اقدامــات اساســی و نهایــی آن هــا هــم 

باشــیم.
ــر  ــد دیگ ــه مانن ــت ک ــی نیس ــن موضوع ــال ای ــه هرح ب
ــف  ــد تکلی ــود. بای ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــات ب موضوع
بیــش از نهصــد مدیــر خاطــی در اذهــان عمومــی  روشــن 
ــه  ــن اعتمادشــکنی ب ــن صــورت دود ای ــر ای شــود. در غی
چشــم همــه اعــم از مســئوالن، وزرا و نماینــدگان و مــردم 
خواهــد رفــت و همــگان آســیب های جــدی خواهنــد 

ــد. دی

یادداشت

ــارس ــزاری ف ــت خبرگ ــوزه دول ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ  ب
ــه ریاســت  ــروز ب ــی، دی ــی امنیــت مل جلســه شــورای عال
ــا در  ــوع کودت ــا موض ــوری ب ــی، رئیس جمه ــن روحان حس
ــارس از  ــزاری ف ــن، خبرگ ــزار شــد. پیــش از ای ــه برگ ترکی
ــه  ــی ب ــت مل ــی امنی ــوری شــورای عال تشــکیل جلســه ف

ــود. ــر داده ب ــور خب ــتور رئیس جمه دس
بــر پایــه ایــن خبــر، علــی شــمخانی، دبیــر شــورای  عالــی 
ــی خــود از  ــن جلســه در ارزیاب ــان ای ــی در پای ــت مل امنی
ــه  ــه و زمان ــا در منطق ــت: م ــار داش ــه اظه ــوالت ترکی تح
پرآشــوبی زندگــی می کنیــم؛ هــم منطقــه مــا در نقــاط دور 
و نزدیــک دچــار حــوادث مختلــف می شــود و هــم زمانــه 

مــا متأســفانه پــر از حادثــه اســت. 
ــران  ــت ای ــرای مل ــت را ب ــن وضعی ــه ای ــزود: آنچ وی اف
 برجســته تر می کنــد ایــن اســت کــه در کشــورمان امنیــت
ثبــات و آرامــش حاکمیــت دارد کــه ایــن بــه همــت خــون 
ــام  ــه مق ــری داهیان ــرم، رهب ــع ح ــهدای مداف ــهدا، ش ش
معظــم رهبــری و مشــارکت جــدی مــردم در حفــظ امنیــت 

اســت. 
ــع  ــرد: موض ــد ک ــی تأکی ــت مل ــی امنی ــورای  عال ــر ش دبی

ــا  ــه پدیده ه ــال این گون ــران در قب ــالمی  ای ــوری اس جمه
و حــوادث همــواره احتــرام بــه انتخــاب مــردم در قیــاس 
یعنــی همــواره موضــع  بــا غلبــه زورمدارانــه اســت؛ 
 اصولــی و ثابــت مــا در قبــال ســاختارهای حکومتــی 
ــر آرای واقعــی  ــی ب ــد دولت هــای مبتن ــا و تأیی ــی کودت نف

مــردم اســت.
شــمخانی تصریــح کــرد: در حادثــه ترکیــه هــم بالطبــع این 
اصــول و معادلــه حاکــم اســت و جمهــوری اســالمی  ایــران 
از لحظــه ورود حادثــه در ایــن کشــور، ایــن نکتــه را در ذهن 
داشــت کــه انتخــاب مردم ســاالرانه حکومــت بــر ترکیــه بــر 

کودتــای نافرجــام ناقــص و غیرمردمی  ارجحیــت دارد.
وی افــزود: البتــه ایــن مختــص ترکیــه هــم نیســت؛ علــت 
حضــور مــا در ســوریه نیــز همیــن اســت کــه همــواره در نوع 
مقایســه منطقــه ای کــه نســبت بــه کشــورهای دیگــر داریم 
رأی مــردم را بــر نــوع حکومت هــای قبیلــه ای، عشــیره ای 
و موروثــی ترجیــح داد ه ایــم و ایــن مردم ســاالری اســت. 

ــت  ــات نخس ــاس از لحظ ــن اس ــر ای ــت: ب ــمخانی گف ش
ــیبی  ــراز و نش ــب پرف ــه ش ــن اینک ــه، ضم ــوادث ترکی ح
ــود  ــری خ ــای تصمیم گی ــل را مبن ــن اص ــا ای ــتیم، ام داش
قــرار دادیــم؛ بــا حفــظ ایــن مالحظــه کــه هموطنــان 
ــه  ــد آن در ترکی ــرد و مانن ــات و جهانگ ــم از دیپلم ــا اع م
حالشــان  رعایــت  بایــد  حتمــا  کــه  دارنــد   حضــور 

را می کردیم. 
ــر  ــب ب ــن جوان ــه ای ــت هم ــا رعای ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــی حمایــت  ــت قانون ــم کــه از دول ــد کردی ــن اصــل تأکی ای
می کنیــم و کودتــا را بــا هــر ریشــه ای اعــم از تحریک شــده 
داخلــی یــا خارجــی و پشتیبانی شــده داخلــی یــا خارجــی 
ــوری اســالمی  ــن موضــع رســمی  جمه ــم؛ ای ــی کرده ای نف

ــال حــوادث ترکیــه اســت.  ایــران در قب

به ریاست روحانی

جلسه شورای عالی امنیت ملی با موضوع کودتا در ترکیه تشکیل شد

نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان 
اینکــه ســربازان، بانیــان اصلــی اقتــدار در جهــت امنیــت 
کشــورند، گفــت: واژه دفــاع مقــدس و ســرباز بــا هــم عجیــن 
ــه  ــاع مقــدس ســربازان گــوش ب شــده اســت و در طــول دف
ــر از  ــا پــای جــان ایســتادند و همــواره مهم ت فرمــان والیــت ت
بحــث خــاک و وطــن، بحــث دیــن اســالم و قــرآن اهمیــت 
ــید  ــت هللا س ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــته اس داش
ــت  ــن روز درگذش ــم چهلمی ــروز در مراس ــی  دی ــد خاتم احم

ســربازان وظیفــه ارتــش در حســینیه ثــارهللا کرمــان بــا اشــاره 
بــه جایــگاه مقــدس ســرباز در انقــالب اســالمی  گفــت: 
 ســربازان، امــروز، باعــث عظمــت و اقتــدار و پویایــی در جهــت 
ــرد: واژه  ــح ک ــی  تصری ــت هللا خاتم ــت کشــور هســتند. آی امنی
دفــاع مقــدس و ســرباز بــا هــم عجیــن شــده اســت و در طول 
ــا پــای  دفــاع مقــدس، ســربازان گــوش بــه فرمــان والیــت ت

ــن  ــاک و وط ــث خ ــر از بح ــواره مهم ت ــتادند و هم ــان ایس ج
ــرآن اهمیــت داشــته اســت. ــن اســالم و ق بحــث دی

ــش  ــی  از آت ــط جهنم ــروز در وس ــر ام ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
عــراق، پاکســتان، افغانســتان و ترکیــه ایران اســالمی  گلســتان 
ــت، ــا و ایثارگری هاس ــن مجاهدت ه ــت همی ــه برک ــت، ب  اس

ــای  ــالب اســالمی  در زمینه ه ــد از انق ــرد: کشــور بع ــح ک تصری

مختلــف نظامــی، علمــی، فنــاوری، پزشــکی و دیگــر عرصه هــا 
 پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت کــه مرهــون مجاهــدت 
ــان ایــن ســرزمین اســت؛ در طــول 38 ســال  و تــالش جوان
ــته  ــود داش ــواره وج ــمنی ها هم ــالمی، دش ــالب اس ــر انق عم
اســت و تــا زمانــی کــه بــر راهمــان اســتواریم، ادامــه دارد؛ قبــال 
دشــمنی ها پراکنــده بــود، ولــی اکنــون تمــام دشــمنان اتفــاق 
نظــر یافته انــد کــه جمهــوری اســالمی  نباشــد و در مقابــل مــا 

هــم بایــد بــه دنبــال مانــدگاری انقــالب باشــیم.

ســخنگوی فراکســیون امیــد بــا تأکیــد 
ــی  ــت روحان ــه دول ــم کابین ــر ترمی ــاره ب دوب
ــر در  ــا تغیی ــه ب ــرد ک ــک ک ــد کم ــت: بای گف
کابینــه، دولــت عملکــرد بهتــری داشــته 
ــت ســلب  ــه دول ــا اعتمــاد مــردم ب باشــد ت
ســخنگوی  وکیلــی،  محمدعلــی  نشــود. 
شــورای  مجلــس  در  امیــد  فراکســیون 
اســالمی  در گفت وگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی 
ــؤالی  ــه س ــخ ب ــنیم در پاس ــزاری تس خبرگ
ــی وزرا  ــتیضاح برخ ــای اس ــاره زمزمه ه درب
ــت  ــت: حمای ــد، گف ــیون امی ــط فراکس توس
فراکســیون امیــد از دولــت بــه معنــای 
نادیــده گرفتــن اشــتباهات احتمالــی دولــت 

ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــی وزرا نیس و برخ
ــت  ــت دول ــاط مثب ــد از نق ــیون امی فراکس
روحانــی حمایــت می کنــد و از نقــاط ضعــف 
نیــز حتمــا انتقــاد خواهد کــرد، گفت: بیشــتر 
اعضــای فراکســیون امیــد همــراه بــا اعضای 
ایــن فراکســیون خواهــان  هیئت رئیســه 
ترمیــم کابینــه و کنــار گذاشــته شــدن وزرای 
ضعیــف هســتند. ســخنگوی فراکســیون 
ــه  ــم کابین ــر ترمی ــاره ب ــد دوب ــا تأکی ــد ب امی
دولــت روحانــی، تصریــح کــرد: بایــد کمــک 
بــا تغییــر در کابینــه، دولــت  کــرد کــه 
ــاد  ــا اعتم ــری داشــته باشــد ت ــرد بهت عملک

ــود. ــلب نش ــت س ــه دول ــردم ب م

ــتان  ــت: عربس ــپاه گف ــی س ــروی دریای ــده نی فرمان
از هیــچ یــک از پارامترهــا بــرای تهدیــد ایــران 
برخــوردار نیســت و اگــر نیــاز شــود می توانیــم 
وارد  ســعودی ها  بــه  جبران ناپذیــری  ضربــات 
 کنیــم. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از میــزان 
دریــادار علــی فــدوی، فرمانــده نیــروی دریایی ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی  در همایــش بازاندیشــی 
ــت:  ــده، طــی ســخنانی گف ــای آین ــم جنگ ه مفاهی
ــاو  ــط ن ــران توس ــافربری ای ــای مس ــدام هواپیم انه
ــتیصال  ــق اس ــی از مصادی ــکا، یک ــنس آمری وینس
آن هــا بــود؛ چــرا کــه بــه جــای اقــدام نظامــی 
 ایربــاس ایرانــی را هــدف موشــک قــرار دادنــد 
ــن  ــد ای ــاو مؤی ــات داخــل ن و 100درصــد هــم، اطالع
بــود کــه می دانســتند در حــال زدن هواپیمــای 
ــکا  ــد آمری ــا اشــاره تهدی مســافربری هســتند. وی ب
از ســوی  اصلــی  تهدیــد  افــزود:  بــرای کشــور، 
آمریکایی هاســت و اگــر تهدیــد دیگــری وجــود 
داشــته باشــد، زیرمجموعــه ایــن تهدیــد اســت؛ 
ــده  ــا هســتند. فرمان ــد، آمریکایی ه ــذا منشــأ تهدی ل
ســوال  تصریــح کــرد:  ســپاه  دریایــی  نیــروی 
اینجاســت کــه ماهیــت دعــوای بیــن ایــران و آمریــکا 

ــه حــدود 37 ســال از آن  ــی ک ــا دعوای چیســت؟ آی
ــادی و ... دارد؟  ــی، اقتص ــت فرهنگ ــذرد، ماهی می گ
ــا  ــدام از این ه ــچ ک ــوا هی ــت دع ــده، ماهی ــر بن از نظ
ــا آمریکایی هــا  نیســت؛ چــرا کــه اگــر دعــوای مــا ب
ــوده باشــد، باالخــره  ــل مســائل ب ــن قبی ــر ســر ای ب
طرفیــن بــه توافــق می رســیدند و موضــوع حــل 
ــه  ــدوی ادام ــادار ف ــا نشــده اســت. دری می شــد؛ ام
 داد: ماهیــت دعــوای مــا بــا آمریکایی هــا، حــق 
حــق  دعــوا  ماهیــت  وقتــی  و  اســت  باطــل   و 
و باطــل شــد، اوضــاع فــرق می کنــد؛ چــرا کــه 
ــه  ــد. مگــر ب ــرار نمی گیرن ــار هــم ق حــق و باطــل کن
یــک شــرط و آن اینکــه، باطــل روال باطــل خــود را 
رهــا کــرده و بــه ســوی حــق بیایــد یــا اینکــه حــق، 
روال حــق بودنــش را رهــا کــرده و بــه ســمت باطــل 
بــرود.. وی بــا بیــان اینکــه تــا وقتــی حــق و باطــل 
وجــود دارنــد، تهدیــد هــم بــرای جبهــه حــق وجــود 
دارد، خاطــر نشــان کــرد: متأســفانه در حــال حاضــر 
بســیاری از دوســتان در داخــل بــه ایــن قائــل 
نیســتند و وقتــی بــه چنیــن دعــوای حــق و باطلــی 
قائل نباشــند، دچار اشــتباهات محاســباتی و اشــتباه 

ــد. ــد ش ــری خواهن در تصمیم گی

رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 
ــص  ــغ خال ــه مبل ــن پرســش ک ــه ای در پاســخ ب
ــایر  ــاداش و س ــدی، پ ــا »عی ــما ب ــی ش دریافت
مزایــا« چقــدر اســت، اعــالم کــرد: چیــز خاصــی 

نمی گیــرم؛ مطمئــن باشــید.
ــاون  ــکار، مع ــه ابت ــنیم معصوم ــزارش تس ــه گ ب
رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت از 
محیــط زیســت دربــاره فیش هــای نجومــی 
 برخــی مدیــران دولــت یازدهــم اظهــار کــرد: 
 ایــن بحــث بــا توجــه بــه محــدود بودنــش

ــی  ــازی سیاس ــک جریان س ــه ی ــل ب ــد تبدی  نبای
شود.

دســتگاه های  ورود  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
قضائیــه،  قــوه  ضابطــان  و  رئیــس  نظارتــی 
ــد،  ــری می کنن ــوع را پیگی ــن موض ــان ای خودش
ــخصی  ــند مش ــداق و س ــه مص ــاره ب ــدون اش ب
ــن  ــر ای ــه اگ ــد کــرد ک ــه صــورت تلویحــی تهدی ب
موضــوع تبدیــل بــه جریــان سیاســی شــود، 
ــای  ــل و برخــی از ارگان ه ــت قب ــای دول حقوق ه

دیگــر هــم افشــا می شــود.

دریادار فدوی:ترمیم کابینه در راستای حمایت از دولت روحانی است
در صورت نیاز ضربات جبران ناپذیری به سعودی ها وارد می کنیم

 واکنش تهدیدآمیز ابتکار 
به سؤالی درباره فیش  حقوقی اش 

نقــش »بنــدر بــن ســلطان«، ســفیر پیشــین عربســتان در حــوادث 11 ســپتامبر بــا انتشــار 
اســناد 28 صفحــه ای از ســوی کنگــره آمریــکا، فــاش شــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تارنمــای خبــری »یــو اس اس تــودی« بــر اســاس 
اســناد 28 صفحــه ای منتشرشــده از ســوی کنگــره آمریــکا، »اســامه بثنــان«، حامــی  مالــی 
ــی  ــخ 14 م ــا« در تاری ــوب »کالیفرنی ــو« جن ــن دیگ ــهر »س ــان در ش ــن از هواپیماربای دو ت
 1998بــه همــراه همســر خــود مســتقیما از »بنــدر بــن ســلطان«، ســفیر پیشــین عربســتان 

در آمریــکا، مبلــغ 15 هــزار دالر پــول دریافــت کــرده اســت. 
بــر اســاس اســناد 28 صفحــه ای منتشرشــده شــماره تلفنــی از شــهر »آســپن« در ایالــت 
ــی از  ــده«، یک ــن »ابوزبی ــه تلف ــلطان« در دفترچ ــن س ــدر ب ــکان »بن ــل اس ــرادو« مح »کل
عوامــل اصلــی القاعــده در زمــان حملــه بــه برج هــای دوقلــو کــه در ســال 2002 در پاکســتان 
شناســایی و دســتگیر شــد، نیــز پیــدا شــده اســت کــه نشــان از هماهنگــی فــرد یادشــده بــا 

»بنــدر بــن ســلطان«، ســفیر پیشــین عربســتان در آمریــکا دارد.
ــال  ــن احتم ــته ای ــال گذش ــک س ــژه در ی ــکای به وی ــتمداران آمری ــی سیاس ــش برخ   واکن
را بــه وجــود آورده اســت کــه صفحــات مذکــور ســرانجام در معــرض دیــد و قضــاوت عمــوم 

قــرار گیــرد.
 در همیــن حــال ســنای آمریــکا نیــز مــاه گذشــته بــه رغــم تهدیــد وتــو از ســوی کاخ ســفید 
بــا تصویــب الیحــه ای بــه خانواده هــای قربانیــان ایــن حادثــه تروریســتی اجــازه داد تــا علیــه 

دولــت عربســتان ســعودی اقامــه دعــوی کننــد. 
ــران  ــوی س ــدیدی از س ــای ش ــه واکنش ه ــزارش ب ــن گ ــه ای ــات محرمان ــار صفح انتش
ــرون  ــا بی ــن اقدامــی  ب ــد در صــورت چنی ــد کرده ان ــه تهدی ــی ک ــا جای ــاض منجــر شــد ت ری
ــه ــور لطم ــن کش ــاد ای ــه اقتص ــکای ب ــای آمری ــود از بازاره ــای خ ــه دارایی ه ــیدن هم  کش

 خواهند زد. ایرنا

با انتشار اسناد 28 صفحه ای از سوی کنگره آمریکا
 نقش مقام سعودی در حوادث 11 سپتامبر آمریکا فاش شد

آیت هللا خاتمی: 
در عرصه دفاع از نظام اسالمی،  قاطع و محکم ایستاده ایم

حتما بخوانید!
کودتا، لکه ننگی بر دموکراسی ترکیه ... یکشنبه 27 تیرماه  21395

ـــمـــاره  203 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: زنــان مــا بایــد بــرای مقابلــه بــا 
دیگــران و  عمــل کننــد  جهــادی  جامعــه  در  فحشــا  و   فســاد 

ــای  ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــی کنن ــتقیم راهنمای ــراط مس ــه ص ــز ب را نی
ــژاد، نماینــده ولــی فقیــه در  وطــن، آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن
اســتان و امــام جمعــه اصفهــان دیــروز در دیــدار بــا جمعــی از بانــوان 
ــاف  ــه حجــاب و عف ــه مناســبت هفت ــی اســتان ب دســتگاه های اجرای
ــد  ــس بخواه ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــن آن اعمال ــات دی ــت: ضروری گف
ــته  ــول داش ــد، قب ــا را بدان ــه آن ه ــد هم ــود، بای ــنا ش ــالم آش ــا اس ب
باشــد و عمــل کنــد. وی نمــاز، روزه و زکات را از جملــه ضروریــات 
دیــن اســالم برشــمرد و ابــراز کــرد:  رعایــت حجــاب بــرای زن و مــرد 

ــا  ــد، ام ــلمان باش ــی مس ــود کس ــاز و روزه را دارد و نمی ش ــم نم حک
ایــن ضــرورت را نپذیــرد یــا بــه آن عمــل نکنــد. امــام جمعــه اصفهــان 
ــرف  ــی ص ــه دین ــک وظیف ــاب ی ــر حج ــال حاض ــرد: در ح ــد ک تأکی
نیســت؛ بلکــه بعــد سیاســی پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه فرانســه 
کــه داعیــه آزادی را دارد حضــور بانــوان باحجــاب بــه دانشــگاه ها 
ــا ــای دنی ــه ج ــاب در هم ــه داد: حج ــت. وی ادام ــرده اس ــوع ک  را ممن

 نمــاد اســالم و مســلمانی اســت و وجهــه سیاســی پیــدا کــرده 

و جلوگیــری از حضــور بانــوان محجبــه در مکان هــای عمومــی تــرس از 
بســط و گســترش اســالم اســت. امــام جمعــه اصفهــان اظهــار داشــت: 
ــته ای  ــرژی هس ــل ان ــه دلی ــمنی دارد ب ــران دش ــا ای ــتکبار ب ــر اس اگ
ــته ای  ــات هس ــا تأسیس ــود آن ه ــاه خ ــان ش ــه در زم ــرا ک ــت؛ چ  نیس
را وارد ایــران کردنــد و بــا پیشــرفت مــا نیــز مشــکلی ندارنــد؛ البتــه تــا 
زمانــی کــه فرمانبــر آن هــا باشــیم. نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری 
گفــت: آن چیــزی کــه دشــمنان از آن می ترســند عــدم پذیــرش 

 ســلطه کفــار از ســوی مســلمانان اســت و ایــن موضــوع آن هــا 
را هراســان کــرده اســت. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان اظهــار 
ــرای  ــادا ب ــا مب ــد ت داشــت: چــرا مــردم مــا از تاریــخ عبــرت نمی گیرن
آن هــا نیــز تکــرار نشــود؟ حکومــت 600 ســاله مســلمانان بــر اســپانیا بــا 

ترویــج فســاد و فحشــا در میــان زنــان از هــم پاشــید. 
امــام جمعــه اصفهــان خاطــر نشــان کــرد: زنــان مــا بایــد بــرای مقابلــه 
بــا فســاد و فحشــا در جامعــه جهــادی عمــل کننــد و دیگــران را نیــز بــه 
صــراط مســتقیم راهنمایــی کننــد کــه رســول خــدا)ص( بــه مــوال علــی 
)ع( فرمودنــد: اگــر یــک نفــر بــه دســت تــو هدایــت شــود بــرای تــو 

بهتــر اســت از خورشــید و هــر آنچــه خورشــید بــر آن می تابــد.

آیت هللا طباطبایی ن ژاد:
زنان ما باید برای مقابله با فساد، جهادی عمل کنند

سخنگوی وزارت خارجه:

 ترکیه را با ثبات 
امن و مردم ساالر می خواهیم

بــرای  گفــت:  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
جمهــوری اســالمی  ایــران ترکیــه ای بــا ثبــات، امــن 
ــات  ــدوار اســت ثب ــت دارد و امی  و مردم ســاالر اولوی
و آرامــش کامــل هــر چــه ســریع تر بــه کشــور 
بــه گــزارش  بازگــردد.  همســایه مان  و  دوســت 
خبرگــزاری مهــر،  بهــرام قاســمی،  ســخنگوی وزارت 
ــه  ــی  ب ــران سیاس ــه بح ــاره ب ــا اش ــه ب ــور خارج ام
ــوری  ــت: جمه ــار داش ــه اظه ــده در ترکی ــود آم وج
زیــاد  بــا دقــت و حساســیت  اســالمی  ایــران 
دنبــال  را  خــود  همســایه  کشــور  در  تحــوالت 
می کنــد. وی بــا اشــاره بــه ســه بــار تمــاس تلفنــی 
ظریــف بــا همتــای تــرک خــود از شــروع بحــران در 
نیمــه شــب تــا ظهــر شــنبه اظهــار داشــت: مــا عمیقا 
نگــران ثبــات، امنیــت، وحــدت، مردم ســاالری و 
حاکمیــت قانــون در ترکیــه هســتیم. قاســمی  تأکید 
کــرد: جمهــوری اســالمی  ایــران ضمــن توصیــه بــه 
ــب  ــت منتخ ــونت، از دول ــه خش ــل ب ــز از توس پرهی
بــرای  افــزود:  وی  می کنــد.  حمایــت  مــردم 
جمهــوری اســالمی  ایــران ترکیــه ای بــا ثبــات، امــن 
و مردم ســاالر اولویــت دارد و امیــدوار اســت ثبــات و 
آرامــش کامــل هــر چــه ســریع تر بــه کشــور دوســت 

بازگــردد. و همســایه مان 

 دفاع مردم ترکیه 
کودتا را محکوم به شکست کرد

ــاره  ــی درب ــراز نگران ــن اب ــران ضم ــه ای ــر خارج وزی
ــه اعــالم کــرد کــه »دفــاع  وضعیــت جــاری در ترکی
شــجاعانه مــردم ترکیــه از دموکراســی و دولــت 
ــه  ــوم ب ــا محک ــه کودت ــرد ک ــت ک ــان ثاب منتخبش
شکســت اســت.« بــه گــزارش کیمیــای وطــن، وزیــر 
ــود  ــخصی خ ــر ش ــه توئیت ــران در صفح ــه ای خارج
دربــاره وضعیــت جــاری در ترکیــه اظهارنظــر و دربــاره 
ــی کــرد. ــراز نگران ــن کشــور همســایه اب ــا در ای کودت

ــران در  ــاره بح ــت: »درب ــف نوش ــواد ظری محمدج
 ترکیــه بــه شــدت نگرانیــم. ثبــات، دموکراســی 
 و امنیــت مــردم ترکیــه، از اولویــت برخــوردار اســت 
و وحــدت و احتیــاط کــردن، امــری ضروری اســت.« 
وزیــر خارجــه ایــران افــزود: »دفــاع شــجاعانه مــردم 
ــت  ــان ثاب ــت منتخبش ــی و دول ــه از دموکراس ترکی
 کــرد کودتاهــا هیــچ جایگاهــی در منطقــه مــا نــدارد 
و محکــوم بــه شکســت اســت.« وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان همچنیــن بــر ضــرورت وحــدت و احتیاط 

تأکیــد کــرد.

خبر

آخریــن اخبــار از وضعیــت ترکیــه حاکــی از ناکامی طــرح کودتــا و پیگــرد کودتاچیــان اســت؛  
ــا  ــت ب ــر زخمی شــده اند؛ دول ــر رســیده و بیــش از 1440 نف ــه 161 نف ــا ب ــان کودت ــار قربانی آم
ــا بررســی  ــاره آن ه ــدام را درب ــم اع ــه اجــرای حک ــرد ک ــالم ک بازداشــت 2839 کودتاچــی اع

می کنــد.

نخست وزیر ترکیه: 

کودتا، لکه ننگی بر دموکراسی ترکیه بود
 

نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر شــورای عالــی 
ــت:  ــورا گف ــن ش ــروز ای ــه دی ــان جلس ــی در پای ــت مل امنی
ــه  ــوالت ترکی ــع تح ــی جام ــن بررس ــروز ضم ــه ام  در جلس
بــر موضــع رســمی  جمهــوری اســالمی  ایــران در محکومیــت 
اقــدام کودتاگــران و حمایــت از خواســت و اراده مــردم تأکیــد 
شــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن از دبیرخانــه شــورای عالــی 
امنیــت ملــی، دریابــان علــی شــمخانی با بیــان اینکــه منطقه 
ــای  ــوادث و تنش ه ــتخوش ح ــا دس ــی م ــط پیرامون و محی
مختلفــی اســت، خاطرنشــان کــرد: امنیــت، ثبــات و آرامــش 
ــژه  ــه وی ــهدا، ب ــون ش ــت خ ــه برک ــا ب ــور م ــر کش ــم ب حاک
شــهدای مدافــع حــرم، رهبــری داهیانــه مقــام معظــم 
رهبــری، هوشــیاری مراکــز و نهادهــای امنیتــی و دفاعــی و 

مشــارکت جــدی و اثرگــذار مــردم در امنیــت اســت. 
ــل  ــرای تحمی ــی  ب ــدام نظام ــه اق ــح هرگون ــن تقبی وی ضم
اراده سیاســی، انجــام هرگونــه کودتــا را بــا خواســت واقعــی 
ــت  ــی امنی ــر شــورای عال ــرد. دبی ــوان ک ــردم در تضــاد عن م
ــا اشــاره بــه پیگیــری لحظــه بــه لحظــه تحــوالت از  ملــی ب
ابتــدای وقــوع کودتــا در ترکیــه و تمــاس نزدیــک بــا نهادهــا 
و مقامــات ترکیــه تصریــح کــرد: مــا از دولــت قانونــی ترکیــه 
 حمایــت می کنیــم و بــا هــر نــوع کودتــا چــه داخلــی 
و چــه بــا پشــتیبانی طرف هــای خارجــی مخالــف هســتیم. 
شــمخانی ادامــه داد: آنچــه فرجــام تحــوالت ترکیــه را رقــم 
زد، اراده و حضــور مــردم وهوشــیاری احــزاب سیاســی اســت 

کــه بــا مشــارکت خــود ایــن کودتــا را نــاکام گذاشــتند.

بررسی آخرین تحوالت ترکیه در جلسه شورای عالی امنیت ملی؛

 موضع رسمی  ایران، محکومیت اقدام کودتاگران و حمایت از خواست مردم ترکیه 



شهردار اصفهان:
 اصفهان نیاز دارد 

خوانش جدیدی را تجربه کند
ــی را از  ــوازی ایران ــت: میهمان ن ــان گف شــهردار اصفه
ــازی  ــای مج ــان و در فض ــفر میهمان ــاز س ــه آغ نقط
ــد  ــه گردشــگر قصــد خری ــی ک ــم؛ از آنجای ــاز کنی آغ
بلیــت و رزرو هتــل در فضــای مجــازی را دارد، بایــد 
ــاز  ــایش آغ ــب آس ــی را در قال ــوازی ایران میهمان ن

ــد.  ســفر ببین
مهــدی جمالی نــژاد در آییــن افتتــاح نخســتین 
در  خدمــات  کیفیــت  بین المللــی  کنفرانــس 
ــان  ــرد: اصفه ــار ک ــگری اظه ــوازی و گردش میهمان ن
نگارســتان روح نــواز و جان فــزا و مهــد فرهنــگ 
و تمــدن اســت کــه میهمان نــوازی در تــار و پــود 
ــه داد:  ــت. وی ادام ــده اس ــه دوان ــان آن ریش مردم
امیــد دارم ایــن کنفرانــس بتوانــد در شــهر گنبدهــای 
ــود صنعــت  ــرای بهب ــی تاریخــی ب ــروزه ای، فرصت فی
ــرد  ــروز رویک ــب ب ــد و موج ــاد کن ــگری ایج گردش
جدیــدی در صنعــت گردشــگری ایــران و در پــی آن 
اصفهــان شــود؛ چــرا کــه ظرفیت هــای اصیــل ایرانــی 
فضــا را بــرای ایجــاد دیپلماســی گردشــگری آمــاده 

ــت.  ــرده اس ک
دارد  نیــاز  اصفهــان  افــزود:  اصفهــان  شــهردار 
 خوانــش جدیــدی را تجربــه کنــد و ابزارهــای جدیــد 
و نوآورانــه ای را بــرای بهبــود گردشــگری بــه کار ببندد. 
ــد بســیار  ــردن ایده هــای جدی ــه کار ب ــن رو ب از همی
ــان  مهــم اســت. در ســند توســعه گردشــگری اصفه
کــه به تازگــی تدویــن شــده، ایــن موضوعــات در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. جمالی نــژاد گفــت: اداره شــهری 
ــر روز  ــه دارد و ه ــی در کارنام ــوان جهان ــه ســه عن ک
ــرد  ــک رویک ــود، ی ــزوده می ش ــن اف ــن عناوی ــه ای ب
متفــاوت را می طلبــد. ســند توســعه گردشــگری 
نقشــه راه را بــرای مدیــران شــهری تجویــز می کنــد. 
ــف  ــه اگرچــه در وظای ــن ســند نشــان می دهــد ک ای
ــت در گردشــگری مطــرح  ــی شــهرداری دخال ابتدای
نیســت، امــا توســعه گردشــگری بــدون حضــور 

ــدارد.  ــا ن شــهرداری معن
ــه  ــاز ب ــی، نی ــاد هم افزای ــرای ایج ــه داد: ب وی ادام
همــکاری همــه دســتگاه ها و نهادهــا وجــود دارد. در 
ــرای توســعه اصفهــان  ــی ب ایــن ســند، رویکــرد اصل
گردشــگری دانش بنیــان ذکــر شــده اســت. بــه 
همیــن دلیــل در ایــن مســیر حضــور اهالی دانشــگاه 

ــان بســیار ضــروری اســت. و محقق

مدیر عامل فوالدمبارکه عنوان کرد:
 بهره وری 

حرف اول و آخر ماندگاری سازمان ها
دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل فوالدمبارکــه در جریــان 
برگــزاری بیســت و ســومین همایــش ســالیانه 
کلیــه  از  تشــکر  ضمــن  فوالدمبارکــه،  بهــره وری 
ــی  ــا همراه ــه ب ــان ک ــه اصفه ــکاران فوالدمبارک  هم
و همدلــی در شــرایط ســخت ســال گذشــته، شــرکت 
را از بحــران رهانیدنــد، آن را نشــان از چابکی ســازمان 
و توســعه یافتگی برشــمرد و درخصــوص توجــه هــر 
ــره وری، حــرف  ــت: به ــره وری گف ــه به چــه بیشــتر ب
ضرورتــی  و  ســازمان ها  مانــدگاری  آخــر  و  اول 
ــد  ــوص می بای ــه در این خص ــت ک ــر اس اجتناب ناپذی
ــا در  ــازمان و نه تنه ــطوح س ــام س ــت در تم ــا جدی ب
تولیــد بلکــه در بهــره وری مــواد، انــرژی، نیــروی 
ــورت  ــات الزم ص ــی و ... توجه ــع مال ــانی، مناب انس
گیــرد. وی بــا اشــاره بــه چالش هــای صنعــت فــوالد 
کشــور و جهــان و در پــی آن کاهــش حاشــیه ســود 
 شــرکت ها گفــت: ایــن بحــران زودگــذر نیســت 
شــرکت ها  نجــات  راه  تنهــا  و  اســت  طوالنــی  و 
توجــه بــه بهــره وری اســت؛ بهــره وری در جای جــای 
ســازمان می توانــد شــرکت را در مســیری قــرار 
دهــد کــه آن را از بحــران نجــات دهــد. مدیــر عامــل 
فوالدمبارکــه در ادامــه بــه عوامــل مؤثر در بهــره وری از 
جملــه کارکنــان، کیفیــت، کاهــش ضایعــات، کاهــش 
نگهــداری  مشــتریان،  تأمین کننــدگان،   مصــارف، 
و تعمیــرات، و همچنیــن نظام هــای مدیریتــی اشــاره 
کــرد و گفــت: هــر کــدام از ایــن عوامــل می تواننــد در 
افزایــش ســطح بهــره وری شــرکت مؤثــر واقع شــوند. 
دکتــر ســبحانی بــا اشــاره بــه مدیریــت هزینه هــا در 
شــرکت جهــت افزایــش بهــره وری گفــت: مــا وقتــی 
ــر درصــدی  ــم، ه ــذاری می کنی ــد هدف گ ــرای تولی ب
ــا آن هــدف نباشــد، جــزو کاالی  از آن کــه منطبــق ب
انبــاری بــه حســاب می آیــد و بایــد بــا قیمتــی کمتــر 
از قیمــت ســفارش، بــه فــروش برســانیم؛ ایــن 
ــق در نواحــی تولیــدی در  درصــد محصــوالت نامنطب
ــاد  ــادی ایج ــت رفته زی ــود ازدس ــد س ــال می توان س
ــرای  ــول را ب ــت محص ــت کیفی ــن اف ــد و همچنی کن
شــرکت در پــی داشــته باشــد؛ در ایــن خصــوص هــر 
آنچــه بتوانیــم از هدررفــت ایــن تولیــدات جلوگیــری 
بــه عمــل آوریــم، مدیریــت هزینــه و افزایــش 

بهــره وری را شــاهد خواهیــم بــود. 
ــده  ــه حمل ش ــده ب ــای پذیرفته ش ــد ادعاه وی درص
ــوالت  ــد محص ــی تولی ــازده وزن ــتریان، ب ــرای مش  ب
و همچنیــن حجــم ضایعــات آهنــی و غیرآهنــی 
ــواردی  ــر م ــات را از دیگ ــوی ضایع تخلیه شــده در دپ
ــف  ــا هدف گــذاری در نواحــی مختل  ذکــر کــرد کــه ب
ــاد  ــا ایج ــود الزم را در آن ه ــوان بهب ــرل، می ت و کنت
ــای  ــرکت ها و واحده ــایر ش ــرداری از س ــا الگوب و ب
ــه  ــا آن هــا مقایســه کــرد و ب رقیــب، خــود را دائــم ب
ــه در  ــل فوالدمبارک ــر عام ــا رســاند. مدی ــن رقب بهتری
ــا مقایســه مصــرف انــرژی )گاز و بــرق( در  ادامــه ب
نواحــی مختلــف فوالدمبارکــه بــا ســایر تولیدکنندگان 
فــوالد در جهــان گفــت: در نواحــی ای کــه بــا مصــرف 
ــه رو  ــا روب ــه ســایر رقب ــرژی نســبت ب بیشــتری از ان
ــد  ــا بای ــوژی آن ه ــه تکنول ــن توجــه ب هســتیم، ضم

ــه ســطح مطلــوب دســت یابیــم. بکوشــیم ب

اخبار کوتاه

شــبکه های  روزافــزون  رشــد  بــا   
سرویس اقتصاد
دامون رشیدزاده  

اجتماعــی و گســترش و نفــوذ اینترنــت 
ــه فراموشــی  ــه روز پیامک هــای اپراتورهــای موبایــل ب روزب
ــه  ــود را ب ــای خ ــا ج ــن پیامک ه ــوند و ای ــپرده می ش س

پیام های شبکه های اجتماعی می دهند.
 اغــراق نیســت اگــر بگوییــم 90 درصــد پیامک هــای 
ــا  ــا ی ــی اپراتوره ــای تبلیغات ــا پیامک ه ــن روزه ــا را ای م
می دهنــد  تشــکیل  بانک هــا  تراکنــش  پیامک هــای 
ــک  ــال پیام ــای ارس ــه ج ــد ب ــح می دهن ــردم ترجی و م
ــدون  ــود ب ــای خ ــال پیام ه ــرای ارس ــت ب ــی از اینترن پول

ــد. ــتفاده کنن ــت اس محدودی
  کاهش معنی دار ارسال پیامک

ــار  ــی آم ــات، بررس ــریه ارتباط ــات نش ــاس اطالع ــر اس ب
پیامک هــای ارسال شــده در بــازه زمانــی ۲9 اســفندماه 
۱۳9۴ تــا ۱۴ فروردین مــاه ســال ۱۳9۵ از کاهشــی ۱۲ 
ــال  ــود در س ــابه خ ــدت مش ــا م ــه ب ــاردی در مقایس میلی

ــت دارد. ــته حکای گذش
 ســال گذشــته و در بــازه زمانــی ذکرشــده مشــترکین تلفــن 
همــراه، حــدود ۱9 میلیــارد پیامــک فرســتاده بودنــد کــه در 
ــارد  ــا ارســال ۱0 میلی ــان مشــترکین همــراه اول ب ــن می ای
پیامــک، رتبــه اول پیامک هــای نــوروزی را در ســال ۱۳9۴ 
ــک  ــورد ارســال پیام ــا رک ــد. ام ــه خــود اختصــاص دادن ب
در تعطیــالت نــوروز از آِن ســال ۱۳9۳ اســت. در ایــن 
ســال، مشــترکین اپراتورهــای تلفــن همــراه بــا فرســتادن 
ــن  ــد. ای ــم زدن ــب را رق ــاری جال ــک، آم ــارد پیام ۲۸ میلی
آمــار احتمــاال بیشــترین میــزان ارســال پیامــک در تاریــخ 
اپراتورهــای تلفــن همــراه ایــران هــم خواهــد بــود؛ چــرا کــه 

ــر  ــا در دو ســال اخی ــی پیامک ه ــد میلیون ــا کاهــش چن ب
بعیــد اســت کــه دیگــر در ســال های آینــده چنیــن عــددی 

ــت شــود.  ــوروزی ثب ــای ن ــرای پیامک ه ب
بــرای درک بیشــتر آن کافــی اســت بــه تعــداد پیامک هــای 
ــاره  ــاال ۱۳9۳ اش ــراه اول در س ــترکین هم ــالی مش ارس
ــارد  ــه تنهایــی ۱۱ میلی کــرد؛ در آن ســال همــراه اولی هــا ب
پیامــک نــوروزی فرســتاده بودنــد کــه ایــن رقــم ۴ میلیــارد 
بیشــتر از کل پیامک هــای ۱۴ روز ابتدایــی ســال ۱۳9۵ 

اســت.

  گسترش اینترنت موبایل
ــال ها  ــران روی داده، س ــون در ای ــه اکن ــی ک ــه اتفاق البت
ــده  ــه ش ــان تجرب ــورهای جه ــیاری از کش ــش در بس پی
اســت؛ امــا برعکــس کشــور مــا، اپراتورهــای تلفــن همــراه 
 پــس از مواجهــه بــا چنیــن بحرانــی راه و روش خــود 
را بــه کلــی تغییــر دادنــد؛ بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر 
تماس هــای تلفنــی و پیامــک بســیاری از اپراتورهــای 
جهــان رایــگان اســت و ایــن اپراتورهــا فقــط بــرای خطــوط 
ــر  ــت بیشــتر ب ــد و رقاب ــت می کنن ــه دریاف ــت هزین اینترن

ــت.  ــت اس ــی اینترن ــت و آنتن ده ــاس کیفی اس
دفتــر  اطالعاتــی کــه  و  آمــار  آخریــن  اســاس  بــر 
برنامه ریــزی  معاونــت  اقتصــادی  فنــی   بررســی های 
و نظــارت راهبــردی وزارت ارتباطــات اعــالم کــرده تــا پایــان 
ــر  ــر کارب ــون نف ــه ۱۶ میلی ــک ب ــال ۱۳9۴ نزدی ــاه س آذرم
فعــال اینترنــت پرســرعت موبایــل در کشــور وجــود دارد. 
ــل در کشــور  ــون خــط موبای ــا، ۷۵ میلی ــن آماره ــق ای طب
فعــال و در حــال اســتفاده اســت. در آمــاری کــه ســازمان 
تنظیــم مقــررات ارتباطــات پــس از پایــان تعطیــالت 
ــا  ــراه ب ــت هم ــی اینترن ــم مصرف ــرد حج ــالم ک ــوروز اع ن
ــود  ــابه خ ــدت مش ــه م ــبت ب ــری نس ــدی ۳.۵ براب رش
ــای  ــی روزه ــاس، ط ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــه رو ش روب
۲9 اســفندماه ســال ۱۳9۴ تــا ۶ فروردین مــاه ۱۳9۵ از 
طریــق تلفن هــای همــراه ۷ هــزار و ۲9۵ ترابایــت مصــرف 
ــالم  ــات اع ــر ارتباط ــه وزی ــاس آنچ ــر اس ــت. ب ــده اس ش
ــی  ــبکه یک ــا در ش ــرف، تنه ــک مص ــای پی ــرده در روزه ک
از اپراتورهــای تلفــن همــراه حــدود ۷00 ترابایــت اینترنــت 
همــراه مصــرف شــده اســت. رشــد ۳.۵ برابــری مصــرف 
دیتــا در ســال جدیــد ماحصــل همــکاری اپراتورهــا و وزارت 
ارتباطــات در زمینــه گســترش و کاهــش قیمــت اینترنــت 
ــراه  ــن هم ــای تلف ــر اپراتوره ــه نظــر می رســد اگ اســت. ب
ــز  ــی ج ــد، راه ــه دهن ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب می خواهن
آنچــه دیگــر کشــورهای جهــان در پیــش گرفته انــد پیــش 
روی خــود ندارنــد و بــه جــای اعمــال فشــار بــر محدودیــت 
ــوب  ــه مطل ــمت ارائ ــه س ــد ب ــی بای ــبکه های اجتماع ش
اینترنــت همــراه برونــد تــا بتواننــد خــود را از ورشکســتگی 

ــد. ــی نجــات دهن احتمال

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

کسادی بازار پیامک ها

ترکیــه  و  ایــران  بازرگانــی  دبیــر کل شــورای مشــترک 
 تصریــح کــرد کــه صــادرات ایــران بــه ترکیــه در پــی اتفاقــات 
و کودتــای جمعه شــب در ایــن کشــور، متوقــف نشــده اســت؛ 
ــا  ــت کامیون ه ــظ امنی ــل حف ــه دلی ــر ب ــال حاض ــا در ح  ام
و امنیــت بــار، مرزهــای زمینــی و هوایــی بــا ترکیه تا رســیدن 

 بــه وضعیــت ثبــات بســته خواهــد بــود. 
ســید جــالل ابراهیمــی گفــت: مقــرر بــود کــه 
روز سه شــنبه ایــن هفتــه، هیئــت بــزرگ 
ــی  ــورای بازرگان ــکاری ش ــا هم ــاورزی ب کش
ــاد  ــر جه ــت وزی ــه ریاس ــه و ب ــران و ترکی ای
ــد  ــت کن ــکارا عزیم ــه آن ــران ب ــاورزی ای کش
مرکــز  در  را  مذاکراتــی  و  مالقات هــا  تــا 
ترکیــه  بازرگانــی  اتاق هــای   فدراســیون، 

و همچنیــن صاحبــان صنایــع کشــاورزی ایــن کشــور داشــته 
ــن  ــده، ســفر ای ــه شــرایط پیش آم ــا توجــه ب ــا ب باشــند؛ ام
ــول  ــری موک ــان دیگ ــه زم ــده و ب ــف ش ــاًل متوق ــت فع هیئ
می شــود. وی ادامــه داد:  دربــاره شــرایط حمل ونقــل و 
ــه ترانزیــت نیــز طبــق دســتورالعملی کــه  ــوط ب مســائل مرب
از ســوی دولــت اعــالم شــده اســت، کلیــه مرزهــای هوایــی 

ــرو«  ــازرگان« و »س ــی »ب ــای زمین ــه و مرزه ــران و ترکی  ای
ــو  ــه آزاد ماک ــق منطق ــا از طری ــه ترانزیت ه ــن کلی و همچنی
فعــال تــا رســیدن بــه وضعیــت ثبــات سیاســی و مشــخص 

ــود. شــدن وضعیــت عبــور و مــرور بســته خواهــد ب
ــه می شــود کــه کامیون هــای  ــوان کــرد: توصی  ابراهیمــی عن
مــا بــا توجــه بــه شــرایط شــرق ترکیــه بــرای 
حفــظ امنیــت بــه صــورت گروهــی و کاروانــی 
ــه  ــذا بایــد مســائل مربــوط ب حرکــت کننــد؛ ل
امنیــت جــاده و امنیــت کاروان تجــاری بــرای 

حرکــت را لحــاظ کننــد. 
ــران  ــی ای ــترک بازرگان ــورای مش ــر کل ش دبی
و ترکیــه اظهــار کــرد: امیدواریــم آرامــش هــر 
چــه ســریع تر در آن ســوی مرزهــا برقــرار 
ــار از  ــل ب ــه حام ــر ماشــین هایی ک ــالوه ب ــه ع شــود؛ چــرا ک
ــار ترانســپورت  ــل ب ــران هســتند، حام ــه مقصــد ای ــه ب  ترکی
و ری اکســپورت بــه مقاصــد دیگــر نیــز هســتند کــه همگــی 
از طریــق مــرز بــازرگان و جــاده شــمال شــرقی، یعنــی 
ــمت  ــه س ــار ب ــل ب ــرای حم ــران ب ــوب ای ــتان و جن ترکمنس

ــد. ــت می کنن ــینان حرک ــیخ نش ش

تجارت ایران با ترکیه فعال متوقف شده است
در حالــی کــه فصــل برداشــت لیموتــرش از باغ هــای کشــور 
ــچ  ــداران هی ــاورزی و باغ ــه وزارت کش ــه گفت ــده و ب ــاز ش آغ
ــول از  ــن محص ــت ای ــدارد، قیم ــود ن ــازار وج ــودی در ب کمب
تولیــد تــا بــازار مصــرف بــا افزایــش ۱00 درصــدی مواجه شــده 
اســت. از نیمه هــای تیرمــاه، هــر ســال برداشــت لیموتــرش 

در اســتان های مختلــف کشــور آغــاز می شــود 
و فصــل خریــد لیمــو و آبلیموگیــری آغــاز 

می شــود.
ــاله  ــر س ــه ه ــر ک ــاروک جادوگ ــاری ج  بیم
بــرده بیــن  از  را  لیموتــرش  از   بخشــی 
بــازار  ســاله  هــر  شــده  ســبب  اســت، 
ــکالت  ــت و مش ــانات قیم ــا نوس ــرش ب لیموت
ــه  ــه ب ــد. البت ــرم کن ــت وپنجه ن ــددی دس متع

گفتــه ابوالقاســم حســن پور، مدیــر کل دفتــر میوه هــای 
گرمســیری و نیمه گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی عامــل 
ــت.  ــازار آن اس ــادل ب ــوردن تع ــم خ ــت و بره ــان قیم نوس
مجتبــی شــادلو، نایب رییــس اتحادیــه باغــداران، دربــاره 
گرچــه  می گویــد:  لیموتــرش  بــازار  و  تولیــد  وضعیــت 

سال هاســت بیمــاری جــاروک جادوگــر لیموتــرش بــه تولیــد 
ایــن محصــول ضربــه ســنگینی وارد کــرده اســت، امــا طــی 
ســال های اخیــر، بخشــی از باغــات اصــالح و جایگزیــن 
 شــده اند کــه هم اکنــون در مراحــل اولیــه تولیــد بــوده 
قبــل  ســال های  از  بیشــتر  تولیدشــان  ســاالنه  هــر  و 
می شــود. بــا توجــه بــه آمارهــا و ارزیابی هــای 
اولیــه تولیــد امســال از ســال گذشــته بیشــتر 
خواهــد شــد و بــه انــدازه کافــی لیموتــرش در 

ــود دارد.  ــازار وج ب
وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون در فصــل نوبرانــه 
عرضــه لیموتــرش در بــازار هســتیم، گفــت: هــر 
ــر شــویم  ــاه نزدیک ت ــه شــهریور و مهرم چــه ب
کیفی تــر  بــازار  در  عرضه شــده   لیموتــرش 
و آبلیموگیــری از آن بیشــتر می شــود؛ بنابرایــن بهتریــن 
ــاه  ــن دو م ــری در ای ــو و آبلیموگی ــد لیم ــرای خری ــل ب فص
ــد  ــر کنن ــدری صب ــا ق ــم ت ــا می کنی ــردم تقاض ــت و از م اس
و تــا آن زمــان کــه بــه اوج عرضــه ایــن محصــول می رســیم 
تنهــا بــه انــدازه نیــاز روزانــه خــود لیموتــرش خریــداری کننــد.

صنعــت ســاختمان در چنــد ســال گذشــته بــا رکــود عمیقــی روبــه رو شــده کــه ایــن رکــود 
عــالوه بــر کاهــش تولیــد ســاختمان بر خریــداران و فروشــندگان مســکن هــم تأثیــر زیادی 
گذاشــته و ایــن بخــش را بــا بحــران مواجــه کــرده اســت. در واقــع، رکــود صنعت ســاختمان 
قیمــت مســکن را در چندســال اخیــر کاهــش داده؛ اما باز هم قیمت مســکن بیشــتر از توان 
 خریــداران اســت؛ بــه همیــن دلیــل رونقــی بــه دنبــال ایــن کاهــش قیمت هــا اتفــاق نیفتــاد 
و ایــن بخــش همچنــان بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو اســت کــه افزایــش قیمــت تولیــد 
ــدگان  ــدگاه تولیدکنن ــد. از دی ــش وارد کن ــن بخ ــه ای ــری را ب ــه دیگ ــد ضرب ــم می توان ه
ــا حــوزه ساخت وســاز  ــه ب ــای مســتقیم ک ــون مالیات ه ــواد ۶۴، ۵9 و ۷۷ قان مســکن، م
مرتبــط اســت در قانــون جدیــد تغییــر کــرده و مطابــق بــا مــاده ۶۴ قانــون مالیات هــا، مقــرر 
شــده کــه ســاالنه ۲ درصــد قیمــت ارزش معامــالت امــالک بــه طــور متوســط بــه عنــوان 
ــای مالیاتــی در مــدت ۱0 ســال از ۲  ــه مالیاتــی محاســبه شــود. قــرار اســت ایــن مبن پای
درصــد بــه ۲0 درصــد برســد. در ایــن رابطــه پورحاجــت، دبیــر کانــون سراســری انبوه ســازان 
بــا اعــالم اینکــه ایــن عــدد بــرای کل مناطــق کشــور بیــن متــری ۴ هــزار تومــان تــا ۸0 هــزار 
تومــان بــه طــور متوســط بــود، افــزود: بــا قانــون جدیــد مالیاتــی، پایــه ارزش بــه حــدود ۷0 
تــا ۸0 هــزار تومــان می رســد کــه بــا توجــه بــه تأثیــر مــاده ۶۴ و ارزش معامــالت امــالک 
ــا چنــد نــوع عــوارض و خدمــات دارد کــه می توانــد هزینه هــای تولیــد   ارتبــاط مســتقیم ب
ــا ۶00  ــاده ۶۴ حــدود ۵00 ت ــه در م ــان اینک ــا بی ــش دهــد. پورحاجــت ب و ســاخت را افزای
ــد، افــزود:  ــه ارزش معامالتــی امــالک افزایــش پیــدا می کن ــه طــور متوســط پای درصــد ب

مالیــات را نبایــد از ســرمایه، بلکــه بایــد از شــغل دریافــت کننــد.

مدیــر عامــل توانیــر از افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی بــرق از مولدهــای تولیــد پراکنــده 
خبــر داد و گفــت: بــر اســاس مصوبــه جدیــد، قیمــت خریــد بــرق بــه ۱۵0 تومــان بــه ازای هر 
کیلــو وات ســاعت افزایــش یافــت. آرش کــردی بــا بیــان اینکــه مهم تریــن برنامــه مدیریــت 
مصــرف بــرق بــرای تابســتان ســال جــاری در کنــار ســاخت نیــروگاه و افزایــش ظرفیــت 
تولیــد، مدیریــت پیــک مصــرف و صرفه جویــی اســت، گفــت: بــر ایــن اســاس، طرح هــای 

مختلــف تشــویقی بــرای مشــترکان صرفه جــو، پیش بینــی و اجرایــی شــده اســت. 
ــل  ــدای فص ــور از ابت ــرق کش ــرف ب ــک مص ــش پی ــه افزای ــاره ب ــا اش ــر ب ــل توانی مدیرعام
ــر  ــا ۵0 هــزار مــگاوات تصریــح کــرد: ب ــه محــدوده ۴9 ت تابســتان ســال  جــاری تاکنــون ب
ایــن اســاس، بــا ابــالغ مصوبــه وزیــر نیــرو، نــرخ خریــد تضمینــی بــرق از مولدهــای تولیــد 
ــالم  ــا اع ــام مســئول ب ــن مق ــت. ای ــش یاف ــاس کوچــک، ۱00 درصــد افزای ــده و مقی پراکن
اینکــه بــر اســاس مصوبــات جدیــد، نــرخ تضمینــی خریــد بــرق از مولدهــای تولیــد پراکنــده 
از ۱00 بــه ۱۵0 تومــان بــه ازای هــر کیلــو وات ســاعت افزایــش یافتــه اســت، اظهــار داشــت: 
عــالوه بــر خریــد تضمینــی بــرق، توانیــر بخشــی از هزینــه ســوخت مصرفــی ایــن مولدهــای 
تولیــد پراکنــده بــرق را پرداخــت خواهــد کــرد. وی دربــاره زمــان پرداخــت هزینه هــای خریــد 
تضمینــی بــرق از مولدهــای مقیــاس کوچــک و تولیــد پراکنــده توضیــح داد: بــا بــه پایــان 
ــت  ــبه و پرداخ ــترکان محاس ــوض مش ــا در قب ــرف، هزینه ه ــک مص ــای پی ــیدن ماه ه رس
ــرق  ــض ب ــن قب ــر اینکــه مشــوق ها در اولی ــد ب ــا تأکی ــر ب ــر عامــل توانی خواهــد شــد. مدی
بعــد از پیــک مصــرف بــه مشــترکان پرداخــت خواهــد شــد، خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر 
ایــن، طرح هــای دیگــری بــرای مدیریــت و صرفه جویــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

شــرکت دولتــی آنــاس ایتالیــا اخیــرا از امضــای قــرارداد بــا ایــران بــرای ســاخت و اداره 
یــک پــروژه آزادراه بــه طــول ۱۲00 کیلومتــر بــا هزینــه ۳.۶ میلیــارد یــورو معــادل ۴ میلیارد 
ــا  ــا ســال ۲0۲۲ ب ــر ت ــه طــول ۳۵0 کیلومت ــن آزادراه ب ــاز از ای ــر داد. نخســتین ف دالر خب
هزینــه ۶00 میلیــون یــورو تکمیــل خواهــد شــد. هــدف ایــن پــروژه ســاخت جــاده ای 
اســت کــه بنــدر امــام خمینــی)ره( را بــه بــازرگان در مــرز ایــران و ترکیــه متصــل کنــد. بــر 
اســاس گــزارش رویتــرز، آنــاس اعــالم کــرد: ایــن قــرارداد بــه دنبــال تفاهم نامه ای اســت 
کــه در فوریــه امضــا شــد و روز پنجشــنبه بــا وزیــر راه وشهرســازی ایــران بــه امضــا رســید؛ 
پیــش از ایــن احــداث آزادراه تبریز-مرند-بــازرگان بــه عنــوان نخســتین ســرمایه گذاری 
خارجــی در یــک پــروژه آزادراهــی کشــور، میــان وزارت راه و شهرســازی ایــران و شــرکت 
ساخت وســاز برگیــز بــه امضــا )Bergiz Insaat( رســید. آزادراه ۲۵۳ کیلومتــری تبریــز 
-مرند-بــازرگان کــه جــزو اهــداف آزادراهــی اصلــی کشــور بــه حســاب می آیــد، تیمــی از 
نخســتین پایانه هــای مــرزی کشــور خواهــد بــود کــه از نقطــه صفــر مــرزی تــا نخســتین 
مــرز اســتان تحــت پوشــش آزادراهــی قــرار می گیــرد و رســما وارد فرآینــد ســاخت شــده 
ــل توجــه  ــردد قاب ــه ت ــا توجــه ب ــه نقــاط مرکــزی کشــور ب ــن آزادراه ب اســت. اتصــال ای
خودروهــای ترانزیتــی ایرانــی و تــرک در ایــن منطقــه از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. 
ــن  ــرعت گرفتن ای ــرای س ــه ای ب ــرمایه گذاران ترکی ــد س ــث ش ــن آزادراه باع ــت ای اهمی
اتصــال بــه شــکل مســتقیم روی آن ســرمایه گذاری کننــد تــا بــا ثبــت ســرمایه خارجــی 
۶۵ درصــدی بــرای ایــن آزادراه داخلــی، رســما کلنــگ ســاخت نخســتین آزادراهــی کــه بــا 

ســرمایه خارجــی تأمیــن اعتبــار می شــود، بــه زمیــن زده شــود.

تأثیر مالیات ها بر صنعت ساختمان

ی وز آینده در چهارمحال و بختیار ع پدیده گرد و غبار طی سه ر وقو
وز آینــده خبــر داد. مهــرداد  ی از رخــداد پدیــده گــرد و غبــار محلــی ضعیــف طــی ســه ر مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــار
خ خواهــد داد  ی ضعیفــی در اســتان ر وز آینــده، گــرد و غبــار ز ایــران و عــراق، طــی ســه ر قطــره اظهــار کــرد: بــر اثــر وزش بــاد در مــر

کــه وضعیــت هــوا را در بعضــی نقــاط ناســالم خواهــد کــرد.

در قاب تصویر

افزایش حضور خارجی ها در آزادراه های ایرانقیمت خرید برق از مردم، افزایش یافت

کوتاه از اقتصاد

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل:
جان شهروندان باید مقدم
 بر اختالف دستگاه ها باشد

ــس  ــدگل در مجل ــان و آران و بی ــردم کاش ــده م نماین
شــورای اســالمی گفــت: زمانــی کــه جــان شــهروندان 
ــر  ــای ارتباطــی مناســب در خط ــود راه ه ــل نب ــه دلی ب
اجرایــی  دســتگاه های  اختالفــات  نبایــد  اســت، 
موجــب توقــف فعالیت هــای عمرانــی بــرای رفــع 

ــود. ــردم ش ــکالت م مش
دسترســی  راه هــای  ســاداتی نژاد  جــواد  ســید   
و  آران  شهرســتان  تابعــه  روســتاهای  و  شــهرها 
بیــدگل را جاده هــای حادثه خیــز توصیــف و اظهــار 
ــن  ــهروند ای ــته، ۵0 ش ــه گذش ــد ده ــی چن ــرد: ط ک
شهرســتان تنهــا در جــاده سفیدشــهر بــه دلیــل 
ــد.  ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــی ج ــوانح رانندگ س
دور  اجــرای  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  ســاداتی نژاد 
ــهر  ــه سفیدش ــاد ب ــوش آب ــاده ن ــال ج ــردان اتص  برگ
ــاد  ــاده نوش آب ــده ج ــای باقی مان ــض بخش ه و تعری
اظهــار کــرد: تأمیــن روشــنایی نقــاط حادثه خیــز 
دیگــر  از  بیــدگل  و  آران  شهرســتان  جاده هــای 
طرح هایــی اســت کــه پیشــنهاد می شــود بودجــه 
مــورد نیــاز بــرای اجــرای آن از محــل اعتبــارات ایمنــی 

ــود. ــن ش ــا تأمی راه ه

اقساط وام مسکن سبک شد
پــس از کاهــش اخیــر نــرخ ســود در تســهیالت 
ــا ایجــاد  ــا( ب ــه اولی ه ــداز یکــم )خان ــدوق پس ان صن
ــاط  ــم اقس ــباتی از حج ــب محاس ــی در ضری تغییرات
پرداختــی در روش پلکانــی کــم شــد. حســاب صندوق 
ــداز یکــم از آن دســته از طرح هــای تســهیالتی  پس ان
مســکن اســت کــه در حــدود یکســال گذشــته از 
ــوده  ــا تغییــرات زیــادی همــراه ب اجرایــی شــدن آن ب
ــا  ــه ت ــان گرفت اســت؛ از حــذف شــرط تأهــل متقاضی
ــود  ــزان س ــی، می ــق جغرافیای ــع در مناط ــوه توزی نح
ــاط.  ــت اقس ــم پرداخ ــم حج ــرا ه ــت و اخی بازپرداخ
ــب  ــک مســکن، ضری ــه بان ــا مصوب ــه هــر صــورت ب ب
ــداز مســکن یکــم  ــدوق پس ان اقســاط تســهیالت صن
ــب  ــه موج ــت ک ــرده اس ــر ک ــد تغیی ــه ۵ درص از ۳ ب
ــه  ــبت ب ــال اول نس ــاط در س ــزان اقس ــود می می ش
روش ثابــت ۲0 درصــد کاهــش یابــد. بــه دنبــال تغییــر 
ضریــب در روش پلکانــی ســاالنه جدیــد )ضریــب 
ــم  ــاالنه قدی ــی س ــه روش پلکان ــبت ب ــد( نس ۵ درص
)ضریــب ۳ درصــد(، دریافت کننــدگان وام ۸0 میلیــون 
تومانــی بــا انتخــاب روش پلکانــی ســاالنه بــه جــای 
روش قســط ثابــت، بــه جــای پرداخــت حــدود یــک 
ــت  ــط پرداخ ــان قس ــزار توم ــدود ۸00 ه ــون، ح میلی
خواهنــد کــرد کــه در ســال دوم و بعــد از آن، هرســاله 
ــا  ــود. ام ــزوده می ش ــاط اف ــغ اقس ــه مبال ــد ب ۵ درص
ــان انتخــاب  ــد در زم ــان وام مســکن می توانن متقاضی
روش بازپرداخــت اقســاط تســهیالت خــود، عــالوه بــر 
ــاالنه روش  ــی س ــاده و پلکان ــیط س ــای تقس روش ه
 پلکانــی ۴ ســاله را نیــز انتخــاب کننــد. در ایــن روش

ــون  ــرای وام ۸0 میلی ــغ اقســاط در ۴ ســال اول ب مبل
تومانــی، حــدود ۸۷0 هــزار تومــان بــوده و هــر ۴ ســال 

ــود. ــه می ش ــاط آن اضاف ــه اقس ــد ب ــار ۲0 درص یک ب

افزایش خرید توافقی شیر خام
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران بــا 
ــی  ــد توافق ــه خری ــداد اســتان هایی ک ــه تع ــان اینک بی
ــش  ــه افزای ــا انجــام می شــود، رو ب شــیرخام در آن ه
ــن  ــور بی ــام در کش ــیر خ ــن ش ــت: میانگی ــت، گف اس
ــی  ــد مقدس ــید احم ــت. س ــان اس ــا ۱۱۵0 توم ۱۱۴0 ت
بــا بیــان اینکــه خریــد توافقــی شــیر خــام از دامــداران 
کشــور همچنــان ادامــه دارد، اظهــار داشــت: براســاس 
آخریــن آمــاری کــه مــا کســب کرده ایــم روزانــه 
۱000 تــن شــیرخام مــازاد از بــازار دامــداران خریــداری 
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــود. وی در پاس می ش
تعــداد اســتان هایی کــه طــرح خریــد توافقــی در 
ــت  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــود، افزای ــام می ش ــا انج آن ه
گفــت: بلــه، اجــرای ایــن طــرح در اســتان های کشــور 
رو بــه گســترش اســت. رییــس هیئت مدیــره انجمــن 
صنفــی گاوداران بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح مذکــور 
ــادل شــود، ادامــه  ــازار متع ــت ب ــه وضعی ــی ک ــا زمان ت
ــدوار هســتیم اختصــاص  ــزود: امی ــت، اف ــد یاف خواه
ــی  ــوالت لبن ــادرات محص ــرای ص ــی ب ــوق صادرات مش
هرچــه زودتــر ابــالغ شــود تــا صــادرات لبنیــات رونــق 
پیــدا کنــد و شــرایط بــازار متعــادل شــود؛ ضمــن اینکــه 
ایــن کار در مراحــل پایانــی خــود قــرار دارد و بــه زودی 

ابــالغ خواهــد شــد.

سهم 3 درصدی معدن 
از تولید ناخالص داخلی استان کرمان

ــی  ــش واقع ــن نق ــر یافت ــان ب ــاق کرم ــس ات نایب رئی
ــر  ــت: اگ ــرد و گف ــد ک ــتان تأکی ــاد اس ــدن در اقتص مع
ــی  ــی واقع ــش خصوص ــود بخ ــق ش ــم محق ــن مه ای
وارد  معــدن  بخــش  بــه  و...  ســرمایه گذاری ها 
مــی رود.  پیــش  و جدی تــر  بهتــر  و کار،  می شــوند 
ســیدمهدی طبیــب زاده در نشســت کمیســیون صنعــت 
و معــدن اتــاق کرمــان بــا حضــور رئیــس ســازمان 
نظــام مهندســی معــدن کشــور افــزود: تشــکل های 
حرفــه ای و تخصصــی حــوزه معــدن، بایــد بــا همــکاری 
یکدیگــر اســتراتژی مناســبی را تدویــن و زنجیــره ارزش 
ــرات  ــوان تأثی ــا بت ــد ت ــل کنن ــش تکمی ــن بخ را در ای
ــب زاده  ــد. طبی ــردم دی ــی م ــادن را در زندگ ــود مع وج
ناخالــص داخلــی اســتان  تولیــد  از   ســهم معــدن 
را حــدود ۳ درصــد عنــوان کــرد و گفــت: معــادن اســتان 
کرمــان ماننــد مــس، زغال ســنگ و کرومیــت کامــال در 
اختیــار دولــت اســت؛ از معــادن بــه خوبــی بهره بــرداری 
آزاد  کــه  دارد  وجــود  محدوده هایــی  نمی شــود؛ 
ــدن  ــش مع ــود در بخ ــت های موج ــوند و سیاس نمی ش
ــاق کرمــان  ــر هســتند. نایب رئیــس ات ــز بســیار متغی نی
بیــان کــرد: در حــال حاضــر معــادن مربــوط بــه بخــش 
خصوصــی، کوچــک و کم بــازده هســتند؛ اکتشــافات 
ناقــص اســت و متأســفانه هــر فــردی بــا هــر تحصیــالت 

و شــرایطی توانســته معــدن دریافــت کنــد.

حتما بخوانید!
3تجارت ایران با ترکیه فعال متوقف ... یکشنبه  27 تیرماه 1395

ـــمـــاره 203 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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برای خرید لیموترش دست نگه دارید
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ــت:  ــان گف ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــو ش ــی، عض ــل قربان ابوالفض
ــی  ــی و خارج ــگران داخل ــر روی گردش ــی ب ــای اجتماع بی انضباطی ه
اصفهــان قطعــا تأثیــر خواهــد گذاشــت و موجــب می شــود کــه آن هــا 
عــاوه بــر اینکــه اصفهــان را زیبــا و دارای آثــار تاریخــی بی نظیــر 
ــودن  ــناک ب ــن و ترس ــواره از غیرایم ــان هم ــد، در پای ــی می کنن معرف
آن نیــز ســخن  گوینــد. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع،  ابوالفضــل 
ــا اشــاره  ــی در جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان ب قربان
بــه اینکــه مقــام معظــم رهبــری و رئیس جمهــوری دربــاره حقوق هــای 
ــرد: بحــث  ــار ک ــد، اظه ــن کرده ان ــف را مشــخص و معی ــی تکلی نجوم
پیگیــری و بررســی حقوق هــای نجومــی بایــد بــه همــه مدیــران جامعه 
تعمیــم داده شــود و فقــط نبایــد بــه مدیــران معــروف و باالدســتی نگاه 
 شــود؛ چــرا کــه هنــوز بســیاری از مدیــران حقــوق متعــارف نمی گیرنــد 

و مردم درباره این تعداد معدود نیز حساس هستند.
  بی انضباطی اجتماعی در اصفهان

ــزود:  ــه بی انضباطــی اجتماعــی در کان شــهرها اشــاره کــرد و اف وی ب
 بــا بزرگ تــر شــدن شــهرها، جوامــع و مشــکات نیــز  بزرگ تــر 
 و بی انضباطی هــای اجتماعــی از جملــه هــرج و مــرج رانندگــی 
و نقــض حقــوق شــهروندی هویــدا شــد و بــه همیــن منظــور انباشــت 

پرونده هــا در قــوه قضائیــه اتفــاق افتــاد.
  ایــن عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: اصفهــان بــه عنوان 
یــک کان شــهر کــه اتفاقــا پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران اســامی 

نیــز هســت، دچــار بی انضباطی هــای متعــدد اجتماعــی اســت کــه نــه 
در اســام و نــه در فرهنــگ ایرانــی ریشــه دارد.

  رعایت نظم
قربانــی اضافــه کــرد: در اســام رعایــت نظــم در کنــار مهم تریــن عنصــر 
خودســازی، یعنــی تقــوا قــرار دارد کــه نشــان از اهمیــت بســیار زیــاد 
ــی  ــاهد بی نظمی های ــروز ش ــفانه ام ــا متأس ــت؛ ام ــوع اس ــن موض ای
ــم  ــه یابی کنی ــل آن ریش ــد عوام ــه بای ــتیم ک ــان هس ــطح اصفه  در س

و مدیریت شهری برای جلوگیری از این مشکات اقدام کند.
   خیابان های غیرایمن و ترسناک

ــتر از آن  ــه و بیش ــارک دوبل ــاز، پ ــرعت غیرمج ــرد: س ــح ک وی تصری
عبــور از چــراغ قرمــز، حــرکات مارپیــچ، آســیب بــه امــوال عمومــی و 
ــی در  ــایگان بی انضباط ــوق همس ــه حق ــی ب ــبز و بی توجه ــای س فض
ساخت وســازها، بی انضباطــی در تبلیغــات شــهری، مشــکاتی هســتند 
کــه در کان شــهری مثــل اصفهــان وجــود دارد و از ناحیــه تعــداد 

ــود. ــاد می ش ــراد ایج ــدودی از اف مح
ــی  ــرد: وقت ــد ک ــان تأکی ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــو ش ــن عض  ای
ــفر  ــان س ــه اصفه ــری ب ــورهای دیگ ــا کش ــتان ها ی ــگران از اس گردش
ــر  ــا نظ ــوند، قطع ــه می ش ــی مواج ــن صحنه های ــا چنی ــد و ب می کنن

ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــان تح ــاره اصفه ــا درب آن ه
قربانــی ادامــه داد: بــرای مثــال گردشــگران خارجــی همــواره از اصفهان 
ــیار  ــرد و بس ــی منحصربه ف ــار تاریخ ــا آث ــا ب ــهری زیب ــوان ش ــه عن ب
ــا مطــرح  ــه را حتم ــن جمل ــار آن ای ــا در کن ــد؛ ام ــاد می کنن ــی ی دیدن
می کننــد کــه اصفهــان دارای خیابان هــای غیرایمــن و ترســناک اســت 

ــد. ــهری رخ می ده ــای ش ــل بی انضباطی ه ــه دلی ــن ب و ای
  سه عامل پیدایش ریزگردهای اصفهان

همچنیــن رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: بــه اعتقــاد 
 مــا ســه عامــل مهــم ریزگردهــا، خشــکی زاینــده رود، خشــکی گاوخونی 
و مســائل انسان ســاز از جملــه کوره هــای گــچ، از عوامــل مهــم حضــور 
ــوص  ــن خص ــه در ای ــت ک ــان اس ــتان اصفه ــراز اس ــر ف ــا ب ریزگرده

ــددی داده شــده اســت.  ــرات متع تذک
رضــا امینــی خاطرنشــان کــرد: مالچ پاشــی، طــاق کاری و اســتفاده از 
ــا از  ــت ریزگرده ــوان در تثبی ــه می ت ــی اســت ک ــو، ســه عامل ذرات نان
آن هــا اســتفاده کــرد. بــرای ایــن کار بایــد معاونــت فنــاوری ریاســت 
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــا ب ــت ریزگرده ــث تثبی ــوری در بح جمه

نویــن اقــدام کنــد.

ابوالفضل قربانی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

خیابان های اصفهان، ترسناک برای گردشگران

ســرداری، مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
منطقــه چهارمحــال و بختیــاری از افزایــش یــک درصــدی مصرف 
ــال  ــا س ــه ب ــال 95 در مقایس ــه اول س ــه ماه ــور س ــن موت بنزی
ــش از 63  ــتان بی ــطح اس ــت: در س ــان داش ــر داد و اذع 94 خب
میلیــون و 544 هــزار لیتــر بنزیــن موتــور در جایگاه هــای عرضــه 

ــه  ــه ماه ــتان در س ــی اس ــای نفت فرآورده ه
اول ســال جــاری بــه فــروش رســیده اســت. 
از علــل افزایــش مصــرف ایــن فــرآورده 
می تــوان بــه راه انــدازی جایــگاه مجتمــع 
رفاهــی نگیــن واقــع در ســه راهــی بلداجــی 
راه انــدازی دوبــاره جایگاه هــای غیرفعــال 
منطقــه همچــون جایگاه هــای گهــرو، فرادنبــه 
ــردد در مســیرهای  ــش ت و پاســارگاد و افزای
راه هــای  توســعه  بــه  توجــه  بــا  اســتان 
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــرد. ب ــی اشــاره ک مواصات

عمومــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
چهارمحــال و بختیــاری، مهنــدس مجتبــی ســرداری درخصــوص 
ــوان کــرد: در ســه  مقــدار مصــرف ســایر فرآورده هــای نفتــی عن
ــر نفــت کــوره در اســتان مصــرف  ماهــه اول، 95 هــزار و 900 لیت

ــدت مشــابه در ســال 94، مصــرف  ــا م ــه در مقایســه ب شــده ک
ایــن فــرآورده کاهــش 42 درصــدی داشــته اســت. علــت ایــن 
ــن  ــرف ای ــش مص ــا و کاه ــی کارخانه ه ــی بعض ــش، تعطیل کاه
فــرآورده در فصــل بهــار امســال بــوده اســت. مهنــدس مجتبــی 
ســرداری بــا اشــاره بــه مصــرف 57 میلیــون و 171 هــزار 
لیتــر نفــت گاز در ســطح اســتان اذعــان 
ــاری  ــال ج ــه اول س ــه ماه ــت: در س داش
در مقایســه بــا ســال 94 ایــن فــرآورده 
کاهــش 6 درصــدی را نشــان می دهــد 
کــه اجــرای طــرح عرضــه ســوخت نفــت گاز 
ــر  ــرون و درون شــهری ب ــای ب ــه خودروه ب
ــی  ــویی تک نرخ ــش و از س ــاس پیمای اس
ایــن فــرآورده، دو عامــل مهــم  شــدن 
کاهــش مصــرف نفــت گاز در اســتان بــوده 
اســت. وی با اشــاره بــه مقدارمصــرف 5211 
ــن  ــر بنزی ــزار لیت ــون و 480 ه ــرف 16 میلی ــع و مص ــن گاز مای ت
ســوپر در ســطح اســتان در ســه ماهــه اول ســال جــاری اذعــان 
داشــت در مصــرف ایــن دو فــرآورده در اســتان نســبت بــه مــدت 

ــع ــود. ربی ــاهده نمی ش ــی مش ــل تفاوت ــال قب ــابه س مش

کاهش 6 درصدی مصرف نفت گاز در استان چهارمحال و بختیاری

ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــوزش س ــر آم مدی
ــگام  ــرد هن ــه ک ــهروندان توصی ــه ش ــان ب ــهرداری اصفه ش
دیــدن مــار بــه هیــچ عنــوان بــه تحریــک آن اقــدام نکننــد؛ 
زیــرا احتمــال حملــه و نیــش زدن از ســوی مــار افزایــش 

می یابــد. 
شــهاب رضایــی گفــت: بــه طــور طبیعــی 
در فصــل تابســتان مارهــا از محــل زندگی 
خــود خــارج می شــوند و در فضــای ســبز 
نیزارهــا یــا جاهایــی کــه مردابــی وجــود 
 دارد احتمــال دیــدن مــار وجــود دارد. 
وی بــا بیــان اینکــه شــکل و ظاهــر 
ــمی  ــای غیرس ــا ماره ــمی ب ــای س ماره
تفــاوت دارد، ادامــه داد: مــار ســمی ســر 
مثلــث شــکلی دارد و مردمــک چشــم آن 

ــری  ــش بلندت ــای نی ــت و دندان ه ــیده اس ــک و کش باری
دارد. 

شــدید  ســوزش  ناگهانــی،  درد  کــرد:  اظهــار   رضایــی 
تغییــر رنــگ در محــل مارگزیدگــی و چهــره و 2 زخــم 

عمیــق در کنــار هــم بــه همــراه تــورم، نشــانه هایی از 
ــرای  ــن اتفــاق ب گزندگــی مارهــای ســمی اســت و اگــر ای
ــر از دیگــر ســطوح  ــاد، محــل مارگزیدگــی را باالت شــما افت
ــی  ــر نواح ــه دیگ ــم ب ــدن س ــا از وارد ش ــد ت ــدن نگهداری ب
ــوزش  ــر آم ــود. مدی ــری ش ــدن جلوگی ب
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــهرداری اصفه ش
ــرای فــرد  ــری ب ــرای اینکــه درمــان بهت ب
مارگزیــده تجویــز شــود، بهتــر اســت 
الشــٔه مــار بــه همــراه فــرد مارگزیــده بــه 
نزدیک تریــن محــل درمانــی بــرده شــود. 
رضایــی بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد 
ــت  ــی اس ــیار زیرک ــوان بس ــار حی ــه م  ک
بــدن  بــوی  استشــمام  بــا  حتــی   و 
و غــذای انســان متوجــه حضــور او می شــود؛ بنابرایــن 
افــراد نبایــد بــه هیــچ عنــوان پــای برهنــه در مراتــع، فضــای 
ــیدن  ــی از پوش ــردد و حت ــا ت ــا و پارک ه ــبز تفرجگاه ه س

ــا ــی هــم حتمــا خــودداری کنند.ایمن دمپای

اصفهان از کانون 
بیماری لمپی اسکین پاک است

ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــامت اداره کل دامپزش ــاون س مع
ــون بیمــاری لمپی اســکین  گفــت: اســتان اصفهــان از کان
ــار  ــاک اســت. محمــد کشــتکار اظه ــه گاوی( پ )شــبه آبل
داشــت: بیمــاری لمپی اســکین، یکــی از بیماری هــای 
مهــم ویروســی نوپدیــد اســت کــه از طریــق نیــش 

مگس هــای خونخــوار انتقــال پیــدا می کنــد. 
وی بیــان داشــت: دامــداران بــه منظــور پیشــگیری از ایــن 
ــد الزامــات بهداشــتی قرنطینه ای دامپزشــکی  بیمــاری بای
را رعایــت و عــاوه بــر سمپاشــی دامداری هــای خــود 
ــدام  ــا اق ــع دام ه ــه موق ــیون ب ــام واکسیناس ــرای انج ب
کننــد. معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی اســتان 
اصفهــان افــزود: در ســال گذشــته در 7 شهرســتان از 
23 شهرســتان اســتان اصفهــان، 16 کانــون بیمــاری 
ــع  ــه موق ــدام ب ــا اق ــه ب ــد ک ــاهده ش ــکین مش لمپی اس
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــی و م ــای تعطیل ــریع در روزه و س
ــینه  ــاری واکس ــه بیم ــر را علی ــرض خط ــای در مع دام ه

ــد. ــرل ش ــاری کنت ــن بیم ــد و ای کردن

انتقال کارگاه های مزاحم شهری 
به بیرون از شاهین شهر

ــاک  ــد ام ــر واح ــری، مدی ــد نصی ــن: مجی ــای وط کیمی
ــهر  ــهرداری شاهین ش ــت: ش ــهر گف ــهرداری شاهین ش ش
 بــه منظــور خدمات رســانی شایســته بــه شــهروندان 
انتقــال کارگاه هــای مزاحــم شــهری را بــه بیــرون از 
شــهر در دســتور کار قــرار دارد و 140 هکتــار از اراضــی 
ــاد مســتضعفان مــورد توافــق قــرار گرفتــه اســت کــه  بنی
ــال  ــه خــارج از شــهر انتق ــور ب ــای مذک ــده، کارگاه ه در آین
یابنــد. وی در ادامــه گفــت: شــهرداری در نظــر دارد در 
راســتای ایجــاد مراکــز تفریحــی، ورزشــی و فضــای ســبز 
بــه احــداث پــارک کوهســتانی بــا مســاحت حــدود یکصــد 
هکتــار اقــدام کنــد؛ جلســات و توافقــات اولیــه بــا مالــک 

ــت. ــری اس ــال پیگی ــده و در ح ــام ش ــن انج زمی

 تجلیل از بانوان کارمند 
شهرداری نجف آباد

از  عفــاف  و  حجــاب  قرعه کشــی  وطــن:  کیمیــای 
در  عفــاف  و  حجــاب  هفتــه  سلســه برنامه های 
نمازخانــه شــهرداری نجف آبــاد برگــزار شــد. در ایــن 
شــهرداری  پرســنل  بانــوان  از  جمعــی  کــه  جلســه 
جماعــت  امــام  ســخنان  از  پــس  داشــتند،  حضــور 
شــهرداری دربــاره اهمیــت و لــزوم حجــاب مراســم 
پیشــداد خانم هــا  پذیرفــت.  صــورت   قرعه کشــی 

شــیرعلی، احمــدی، رخبــر، میرعباســی و حجتــی، 6 برنده 
ایــن قرعه کشــی بودنــد کــه بــه ایشــان هدیــه ای بــه رســم 

ــود اعطا شــد. یادب

اخبار کوتاه

استاندار کرمان:  
لزوم افزایش زیرساخت های 

حوزه گردشگری
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه هم اکنــون جایــگاه کرمــان نــزد 
جهانیــان مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت اظهــار کــرد: ضــروری 
ــاخت های  ــش زیرس ــرای افزای ــی، ب ــن دوران طای ــت در ای اس
حــوزه گردشــگری اهتمــام بیشــتری داشــته باشــیم و همچــون 
گذشــته فــرش قرمــز اســتان کرمــان بــرای ســرمایه گذاران 
ــا  ــود. علیرض ــد ب ــن خواه ــگری په ــوزه گردش ــه ح ــد ب عاقه من
ــردم  ــه م ــت ب ــه فرصــت خدم ــر اینک ــد ب ــا تأکی رزم حســینی ب
ــتفاده را در  ــترین اس ــد بیش ــذرد و بای ــرعت می گ ــه س ــران ب ای
ــاه کــرد، گفــت: اینکــه در دولــت تدبیــر و امیــد  ایــن مــدت کوت
ــزوده  ــی اف ــت جهان ــت ثب ــه فهرس ــان ب ــتان کرم ــر در اس 2 اث
ــار  ــتان در کن ــن اس ــی ای ــده جهان ــار ثبت ش ــداد آث ــده و تع ش
ــه و  ــر افزایــش یافت ــه 4 اث ــم، ب ــاغ شــاهزاده ماهــان و ارگ ب ب
2500 گردشــگر خارجــی بــه چهارمحــال و بختیــاری جــذب شــده 

ــر ــردان اســت. مه ــه دولتم نشــان از همــت واال و مدبران

 ورود 2500 گردشگر خارجی 
به چهارمحال و بختیاری

ــع  ــی صنای ــراث فرهنگ ــگری می ــاون گردش ــی، مع ــدر صادق حی
دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری گفت: امســال 2500 
گردشــگر خارجــی از آثــار فرهنگــی و تاریخــی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری بازدیــد کردنــد. ایــن گردشــگران از کشــورهای آلمــان، 
فرانســه، اتریــش، ژاپــن، کــره و چیــن بودنــد. وی افــزود: 
گردشــگران خارجــی بیشــتر از مناطــق عشــایری چغاخــور 
کوهرنــگ، بازفــت و شهرســتان ســامان بازدیــد کردنــد. بــه گفتــه 
صادقــی 3 میلیــون و 500 هــزار گردشــگر داخلــی نیــز از ابتــدای 
ــگران از  ــترین گردش ــه بیش ــدند ک ــتان ش ــن اس ــال وارد ای امس
ــد. ــزد و خوزســتان بودن اســتان های اصفهــان، تهــران، فــارس، ی

معضل دارکوب ها در مهریز یزد
سال هاســت کــه دارکوب هــا بــه معضلــی بــرای بــه صــدا 
ــتان  ــتاهای شهرس ــت در روس ــای ثاب ــوق تلفن ه ــدن ب درنیام
مهریــز تبدیــل شــده اند. بــه دنبــال بــروز مشــکل قطعــی 
تلفــن ثابــت روســتاهای دهســتان میانکــوه شهرســتان مهریــز 
احمــد ابویــی، کارشــناس مســئول مخابــرات شهرســتان مهریــز 
ــی تعــداد  ــر و فراوان ــه خشکســالی های اخی ــا توجــه ب گفــت: ب
دارکوب هــا در منطقــه، ایــن پرنــدگان اقــدام بــه ســوراخ کــردن 
ــال  ــه اخت ــن عمــل منجــر ب ــد؛ ای ــی می کنن کابل هــای مخابرات

ــت.  ــده اس ــتان ش ــتاهای شهرس ــن روس در تلف
ــای  ــه کابل ه ــنگی ب ــع تش ــرای رف ــا ب ــت دارکوب ه ــی اس گفتن
مخابراتــی کــه شــباهت زیــادی بــه لوله هــای آبیــاری قطــره ای 
دارد، هجــوم می آورنــد و بــرای پیــدا کــردن آب اقــدام بــه 
ــود  ــث می ش ــل باع ــن عم ــد؛ ای ــا می کنن ــردن کابل ه ــوراخ ک س
ــا و اکســیده شــدن  ــه داخــل کابل ه ــاران ب ــوذ آب ب ــس از نف پ

ــاط مشــترکان قطــع شود.ایســنا آن هــا، ارتب

اخبار کوتاه

ابالغ رای 
کاسه پرونده: 97/95 مورخ 95/3/12  شماره دادنامه: 435 مورخ 95/3/18 
مرجع رسیدگی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان  خواهان: شهروز فرنیا   
نشانی: ملک شهر آزادگان ـ کوچه عمرانی 24   خوانده: زهره ابراهیمی  نشانی 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی  ی 
فرنیا  شهروز  آقای  دعوی  شورا:در خصوص  قاضی  نماید.رای  می  رای  صدور 
ریال   28/300/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ابراهیمی  زهره  خانم  طرفیت  به 
 624643 و   94/9/30 مورخ   624644 های  شماره  به  چک  فقره   5 وجه 
مورخ 94/8/30 و 624645 مورخ 94/10/30 و 624647 مورخ 94/12/25 
مطلق  انضمام  به  رفاه کارگران  بانک  عهده  به   94/11/30 مورخ   624646 و 
خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
این  و  دارد.  آن  استحقاق خواهان در مطالبه وجه  و  اشتغال ذمه خوانده  در 
که خوانده علی رغم اباغ قانونی نشر آگهی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که مستندا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 ، 515، 519، 
522 قانون آ . د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/300/000 
خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/110/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
ـ  تاریخ سررسید چک های موصوف )94/8/30 ـ 94/9/30  از  تادیه  تاخیر 
94/10/30 ـ 94/11/30 ـ 94/12/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نیز در خصوص مازاد خواسته با 
مطالبه  بر  خود  استحقاق  بر  مبنی  قبولی  قابل  دلیل  خواهان  اینکه  به  توجه 
و  نشده  داده  به صحت تشخیص  مقرون  دعوی وی  فلذا  است  ننموده  ارائه 
خواهان  بی حقی  بر  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون   197 ماده  به  مستندا 
صادر و اعام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
حل  شورای   32 شعبه  باشد.قاضی  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در 

اختاف اصفهان     11086/ م الف
ابالغ رای 

کاسه پرونده: 93/95 شماره دادنامه: 502 مورخ 95/3/20 مرجع رسیدگی 
شعبه 45 شورای حل اختاف اصفهان  خواهان: شهروز پرنیا نشانی: اصفهان، 
سپاهان شهر ، بلوار غدیر، طا و جواهر آریان   خوانده: فاضل کوشکی نشانی 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی  ی 
صدور رای می نماید.رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای شهروز فرنیا 
ریال   70/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  فاضل کوشکی   آقای  طرفیت  به 
وجه یک فقره چک به شماره 536345 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
این  و  دارد.  آن  استحقاق خواهان در مطالبه وجه  و  اشتغال ذمه خوانده  در 
که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که مستندا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 ، 515، 519، 522 
قانون آ . د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/645/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )94/11/17( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه 45 شورای 

حل اختاف اصفهان  ـ مریم نباتی    11098/ م الف
دادنامه

شماره   95/03/20 تنظیم:  تاریخ    9509970350700442 دادنامه:  شماره 
پرونده: 9409980350700670 شماره بایگانی شعبه: 940751  خواهان: آقای 
به  فرزند حسنعلی  نسیم صفاء  وکالت خانم  با  فرزند عباس  رجائی  حسین 
تاالر  اریسون جنب  به چهارراه  نرسیده  ، خوراسگان، خ جی،  اصفهان  نشانی 
به  محمد  علی  فرزند  صباغی  رضا  آقای  خوانده:  فوقانی کاشی    ط  آفتاب، 
نشانی اصفهان، خیابان جی ـ خیابان شهروند ـ کوی شهید مصدر ـ کد پستی 
: 8156188331  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک  رای دادگاه:در خصوص دادخواست حسین 
مبلغ  ی  مطالبه  بر  مبنی  صباغی  رضا  بطرفیت  صفا  نسیم  وکالت  با  رجایی 
74/700/000 ریال وجه چک به شماره 316466 مورخ 93/8/1 بانک صادرات 
ایران و خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده، تصوی مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال 
ارائه و  ذمه صادر کننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ایراد و 
دفاعی نکرده ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستندا 
قانون   522  ،515  ،502  ،519  ،  198 مواد  و  چک  صدور  قانون   3 ماده  به 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 74/700/000 
مبلغ  و  الوکاله وکیل  بابت حق  ریال   2/689/200 مبلغ  و  اصل خواسته  ریال 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   3/087/000
سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای 
ساالنه اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران محاسبه خواهد شد. در 
اباغ  از  روز   20 و ظرف  غیابی  رای صادر شده  حق خواهان صادر می گردد. 
قابل  روز   20 ظرف  مزبور  مهلت  انقضای  با  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل 
شعبه  است.دادرس  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی 

هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ هادی وطن خواه    11195/ م الف
دادنامه

شماره   95/04/14 تنظیم:  تاریخ    9509970351000599 دادنامه:  شماره 
پرونده: 9409980351001128 شماره بایگانی شعبه: 941277  پرونده کاسه: 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه   9409980351001128
نشانی  به  ولی  فرزند  دارش  الماس  آقای  نهایی شماره    خواهان:  تصمیم 
استان کهگیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بهمیی ـ لیکک ـ خ دین و دانش ـ 
کوچه شاهد 7 ـ کد پستی 7575757934 تلفن: 09177427696 خواندگان: 
1. آقای محمد هراتیان به نشانی اصفهان ـ خ جی ـ محله پزوه ـ کوی بعثت ـ 
پاک 50   2. آقای حسن قاسمی ابری به نشانی اصفهان ـ خ هللا اکبر ـ کوی 
وحدت ـ پاک 8   خواسته ها: 1. اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 

146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( 2. مطالبه خسارت دادرسی  
رای دادگاه :در خصوص دادخواست آقای الماس دارش فرزند ولی به طرفیت 
آقایان محمد هراتیان و حسن قاسمی ابری به خواسته اعتراض به عملیات 
شماره  به  روغنی  سفید  پارس  پژو  خودرو  دستگاه  یک  توقیف  و  اجرایی 
انتظامی 226 س 86 ـ ایران 13 ، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق قرارداد 
بیمه  از هر گونه تعرض مانده  و تصویر مصدق  بیع خودرو که مصون  عادی 
نامه و برگ جریمه خودرو مورخ 94/8/16 که داللت بر تصرف خودرو توسط 
معترض ثالث می نماید، دعوی وی را وارد می داند و مستندًا به ماده 147 
قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از خودرو مذکور به نفع نامبرده 
از  روز  بیست  مهلت  ظرف  غیابی،  شده  صادر  رای  نماید  می  اعام  و  صادر 
تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  واخواهی  انقضای مهلت 

اصفهان است.

 /11211 نواز  غریب  ایمان  ـ  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  ده  شعبه  رئیس 
م الف

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970361700500  تاریخ تنظیم: 95/04/12 شماره پرونده: 
آقای علی  بایگانی شعبه: 941076   خواهان:  9409980361700984 شماره 
شهید  خیابان   ، سجاد  خ  اصفهان،  نشانی  به  حسن  فرزند  زاده  حسینعلی 
خلیلی ، کوچه شهید رحیمیان زاده ، پاک 1439  خوانده: آقای محمد عباس 
مطالبه   .2 خواسته  تامین   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  زاده 
هزینه  پرداخت  از  اعسار   .4 سفته   وجه  مطالبه   .3 تادیه   تاخیر  خسارت 
دادرسی 5. مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
آقای  طرفیت  به  زاده  حسینعلی  علی  آقای  دعوی  خصوص  دادگاه:در  رای 
یک  استناد  به  ریال   100/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  زاده  عباس  محمد 
فقره سفته به شماره 532782 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و 
بدوااعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی 
مورخ 95/2/4 این دادگاه دعوی خود را در قسمت اعسار از پرداخت هزینه 
آیین  قانون   107 ماده  ب  بند  به  مستندا  فلذا  است  نموده  مسترد  دادرسی 
پرداخت  از  اعسار  در قسمت  را  رد دعوی دعوی خواهان  قرار  دادرسی مدنی 
مصدق  تصویر  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  و  صادر  دادرسی  هزینه 
می  خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان که  ابرازی  مستندات 
نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 
ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان 
را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 4/340/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم 
دادخواست )94/10/2( لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعام 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از باغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
عمومی  دادگاه  و هشتم  بیست  رئیس شعبه  باشد.  می  اصفهان  استان  نظر 

حقوقی اصفهان ـ مهدی حاجیلو   11208/ م الف
ابالغ رای

کاسه پرونده: 101/95 شماره دادنامه: 440 مورخ 95/3/12 مرجع رسیدگی: 
منصور  فرزند  پرنیا  اصفهان  خواهان: شهروز  اختاف  13 شورای حل  شعبه 
نشانی: اصفهان، سپاهان شهر ، بلوار غدیر، طا و جواهر آریان   خوانده: یحیی 
مبلغ  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی:  غامرضا  فرزند  طهماسبی 
قانونی  انضمام کلیه خسارات  به  یک چک  از  بخشی  بابت  ریال   50/000/000
و تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای شهروز فرنیا به طرفیت آقای یحیی 
طهماسبی  به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 374647 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم اباغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
اند لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 ، 515، 519، 522 قانون آ . د . م حکم بر 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
1/245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا و 

تاریخ  تا   )94/09/08( تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
از  روز پس   20 و ظرف  در همین مرجع  واخواهی  قابل  اباغ  از  روز پس   20
آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی 

شعبه سیزده شورای حل اختاف اصفهان  ـ مریم نباتی    11129/ م الف
دادنامه

شماره دادنامه:9509970350100410 تاریخ تنظیم:1395/03/11 شماره پرونده 
:9409980350100318 شماره بایگانی شعبه:940361خواهان : شرکت تعاونی 
محمدرضازاغری  آقایان  بامدیریت  تصفیه  درحال  خراسان  صالحین  اعتباری 
ومحمدرضاباقری با وکالت آقای محمد یزدانی فرزندیداله به نشانی شهرستان 
اصفهان – بلوارارتش نرسیده به میدان ارتش کوی مهرعلیان ساختمان پیمان 
طبقه 3واحد14خواندگان :1.خانم فاطمه صالحی فرزندمحمدبه نشانی استان 
اصفهان-شهرستان نجف آباد- دهق –شهرک صنعتی دهق-شرکت ریسندگی 
3.آقای  المکان  مجهول  نشانی  به  علیرضاباقری  2.آقای  اصفهان  بهاریس 
سعیدباقری فرزند محمودبه نشانی اصفهان-میدان ارتش-گروه توپخانه 44

خواسته ها:1.مطالبه خسارت تاخیرتادیه2.مطالبه وجه چک 3.مطالبه خسارت 
وبشرح  رااعام  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بابررسی  دادگاه  دادرسی 
زیرمبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه :در خصوص دعوی شرکت تعاونی 
اعتباری صالحین خراسان  باوکالت محمدیزدانی به طرفیت علیرضاباقری و 
 195/000/000 مبلغ  به  مطالبه وجه  به خواسته  وفاطمه صالحی  باقری  سعید 
و732786   1394/3/30 42835مورخ  شماره  به  چک  دوفقره  وجه  ریال 
مورخ 94/3/30هریک 170/000/000 ریال به انضمام خسارات هزینه دادرسی 
وتاخیرتادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه باعنایت به محتویات پرونده 
وماحظه دادخواست تقدیمی ورونوشت مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه ونظر به اینکه خوانده سعید باقری علیرغم حضور در 
جلسه دادرسی دفاع موثروموجهی بعمل نیاورده وخواندگان دیگرباوصف اباغ 
قانونی در جلسه دادرسی حاضرنگردیده ومستندات ابرازی خواهان مصون از 
تعرض مانده ودلیلی بربرائت ذمه اقامه نشده است لذاباتوجه به بقاء اصول 
خواهان  دعوی  دارد  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حاکی  خواهان که  ید  در  اسناد 
دادرسی  آئین  قانون   194،198،519 مواد  به  مستندا  تشخیص  وثابت  وارد  را 
مدنی و مواد 249،315،310،313 قانون تجارت وتبصره الحاقی ماده 2 قانون 
بر  حکم  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  واستفساریه  چک  صدور  اصاحی 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه وارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تازمان وصول براساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری 
وصول  حیطه  به  مدنی  احکام  اجرای  طریق  از  محاسبه  از  پس  اسامی که 
خواهان  در حق  مقررات  وفق  دادرسی  وپرداخت کلیه خسارات  درخواهدآمد 
وظرف  حضوری  باقری  سعید  به  نسبت  صادره  دارد.رای  می  واعام  صادر 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

ونسبت به خواندگان دیگرغیابی وظرف 20روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این دادگاه وسپس ظرف 20روز قابل تجدیدنظرخواهی است.ف/ داود مومن 
زاده  رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – شماره:11192/م الف

حتما بخوانید!
پابرهنه در فضاهای سبز راه نروید

یکشنبه 27  تیرماه 1395
ـــمـــاره 203 ســـــال دوم        ݡسݒ

در شهر

هشدار آتش نشانی اصفهان در زمینه مارگزیدگی:
پابرهنه در فضاهای سبز راه نروید

اعام مفقودی
بــه   77 مــدل  پرایــد  خــودرو  ســبز   بــرگ 
پــاک  شــماره  و   S1412277562415 شاســی:   شــماره 
گنجعلــی  مهــدی  نــام  بــه   44 ل   671  -  53 ایــران 
 فرزنــد هاشــم مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.



5فرهنگ و هنر یکشنبه 27 تیرماه 1395
ـــمـــاره 203 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
تالش برای تبدیل اوقات فراغت به ...

 دبیــر کنفرانــس ملــی اوقــات فراغــت گفــت: در 
سرویس فرهنگی

 ماهور ثنایی
ــاوری  بیــن مســئوالن مــا هیــچ وقــت چنیــن ب
نبــوده اســت کــه اوقــات فراغــت نیــاز بــه تمرکــز دارد و هیــچ وقــت در 
کشــور مــا بــه چشــم یــک علــم بــه آن نــگاه نکرده انــد و ایــن کلیــدی 

است که می توان به آن اشاره کرد.
ــتانی  ــی داس ــن رازدار و محمدتق ــراه هوم ــه هم ــه ب ــوان ک ــد ج  رامب
در نشســت خبــری افتتاحیــه انجمــن اوقــات فراغــت حاضــر 
انجمــن  ایــن  برنامه هــای  بــه کلیــت  اشــاره  بــا  بــود،  شــده 
اظهــار کــرد: مــا بــه عنــوان انجمــن اوقــات فراغــت برنامه هــای 
انجمــن  بــرای  چیــزی کــه  امــا  داشــت؛  خواهیــم  را  فراوانــی 
اهمیــت دارد، دسترســی بــه تجمع هــای مختلــف اســت. مــا در 
ــرم  ــا لحــن گ ــردم ب ــا م ــر ب ــه اگ ــم ک ــت کنی ــه توانســتیم ثاب خندوان
ــم  ــم، می توانی ــرار کنی ــاط برق ــرح ارتب ــی مف ــه و در فضای و صمیمان
انجمــن  رئیــس  راحت تــر مطــرح کنیــم.  را  موضوعــات جــدی 
ــات  ــوع را در اجتماع ــن موض ــم ای ــر بتوانی ــزود: اگ ــت اف ــات فراغ  اوق
ــای  ــردم را در کاره ــوان م ــم، می ت ــی اســتفاده کنی ــای فیزیک و فضاه
ــزرگ شــریک کنیــم و اگــر ایــن موضــوع در ذهــن مــردم  جــدی و ب
ــد  ــک فرآین ــه ی ــن ب ــن انجم ــت از ای ــات فراغ ــود، اوق ــه ش نهادین
اجتماعــی تبدیــل می شــود. وی بــا بیــان اینکــه همیشــه بــه ســینما 
متصــل بــوده اســت، گفــت: مــن هنــوز فیلــم می ســازم و هنــوز فیلــم 
اکران نشــده دارم؛ پــس هنــوز بــه ســینما متصــل هســتم؛ ولــی 

واقعیــت ایــن اســت کــه هــر چــه ســن مــن بیشــتر می شــود، بیشــتر 
ــون  ــل ســینما و تلویزی ــی مث ــه از وســایل ارتباط ــه می شــوم ک متوج
ــزاری کــه کار  ــا اب ــد ب ــوان کــرد. وقتــی بتوانی چــه اســتفاده هایی می ت
ــوید،  ــع بش ــد واق ــا مفی ــک ج ــد و در ی ــرار کنی ــاط برق ــد ارتب می کنی
ــه  ــا اشــاره ب ــد. جــوان ب ــرار بگیری ــاز نیســت در همــه جــا ق دیگــر نی
ــهر  ــن ش ــوب در ای ــل خ ــان و هت ــب در اصفه ــات مناس ــود امکان نب
بــرای گردشــگران از ســاخت یــک هتــل در اصفهــان خبــر داد و گفــت: 

ــا  ــران ب ــا در ته ــت دارد و م ــیار اهمی ــن بس ــن انجم ــگری در ای گردش
ــارج از  ــا را خ ــوزان، آن ه ــرای دانش آم ــه ب ــای روزان ــزاری اردوه برگ
ــا  ــه آن ه ــی را ب ــار گروه ــم، رفت ــرار می دهی ــم ق ــار ه ــه در کن مدرس
ــدران  ــرای پ ــاعتی ب ــای س ــزاری اردوه ــا برگ ــم و ب ــوزش می دهی  آم

و دختران به روابط خانوادگی می پردازیم.
  انجمناوقاتفراغتبهیزدواراکمیرود

ــی  ــا جای ــرد: در دنی ــار ک ــری اظه ــت خب ــن نشس ــن رازدار در ای  هوم

ــات فراغــت و در کشــورها  ــی اوق ــام ســازمان بین الملل ــه ن ــم ب را داری
ــت  ــات فراغ ــزی اوق ــت و برنامه ری ــوان مدیری ــت عن ــی تح نهادهای
فعــال هســتند. دبیــر کنفرانــس ملــی اوقــات فراغــت افــزود: در کشــور 
ــات  ــوع اوق ــت موض ــتگاه حاکمی ــا 26 دس ــه 19 ت ــم اینک ــا علی رغ م
ــادی  ــن نه ــاع و انجم ــن اجتم ــی ای ــد، ول ــری می کنن ــت را پیگی  فراغ
ــان  ــاد هم ــن نه ــن ای ــر م ــه نظ ــد و ب ــازماندهی می خواه ــرای س را ب
ــتان دو  ــان تابس ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــه گمش حلق
شــعبه یــزد و مرکــزی نیــز شــروع بــه کار می کنــد، ادامــه داد: در بیــن 
ــات  ــه اوق ــوده اســت ک ــاوری نب ــن ب ــت چنی ــچ وق ــا هی مســئوالن م
فراغــت نیــاز بــه تمرکــز دارد و هیــچ وقــت در کشــور مــا بــه چشــم یک 
علــم بــه آن نــگاه نکرده انــد و ایــن کلیــدی اســت کــه می تــوان بــه آن 
ــن  ــی در کشــور ای ــه طــور کل ــم در اســتان ها و ب اشــاره کــرد. امیدواری

بــاور در مســئوالن نهادینــه شــود.
  هیچنهاددولتیآنهاراحمایتنکرد

ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــز ب محمدتقــی داســتانی نی
مراســم هیــچ نهــاد دولتــی آن هــا را حمایــت نکرده اســت، گفــت: بیش 
ــگان  ــه صــورت رای ــان شــاد ب از 50 درصــد از بلیت هــای  جشــن اصفه
 بیــن اقشــار عمومــی توزیــع شــده اســت و شــماری از آن بــه فــروش

 رفتــه اســت.، مــا بــا برگــزاری ایــن مراســم بــا خســارت بزرگــی روبه رو 
 هســتیم؛ امــا بــا ایــن اتفــاق، ذهــن مدیــران و فعــاالن هنــری اســتان 

را به مقوله اوقات فراغت به طور جدی معطوف کردیم.

رامبد جوان در نشست خبری افتتاحیه انجمن اوقات فراغت عنوان کرد:

تالش برای تبدیل اوقات فراغت به فرآیندی اجتماعی

ــن  ــاش ای ــه ت ــاره ب ــا اش ــرخ« ب ــری »چ ــده و مج تهیه کنن
ــرات  ــاره تغیی ــی، درب ــه علم ــان جامع ــر زب ــرای تغیی ــه ب برنام
ــوع  ــن موض ــرد: ای ــار ک ــش آن  اظه ــان پخ ــده در زم پیش آم
نگرانــی ایــن روزهــای مــن اســت و امیــدوارم موجــب از دســت 

ــاد بیننده هــای مــا نشــود.  رفتــن تعــداد زی
ســیاوش صفاریان پــور بــا بیــان اینکــه طبــق 
تصمیــم مدیــران شــبکه چهــار ســیما قــرار 
ــن پــس 3 روز  شــد برنامــه »چــرخ« از ای
در هفتــه پخــش شــود، یــادآور شــد: تصــور 
مــن ایــن اســت کــه از آنجایــی کــه برنامــه 
ــن دوران مخاطــب خــودش  »چــرخ« در ای
را بــه دســت آورده بــود، ایــن تغییــرات 
باعــث ریــزش مخاطــب می شــود؛ امــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــن تصمیم ــال ای ــر ح ــه ه ب

مدیــران تازه نفــس شــبکه چهــار گرفته انــد. تهیه کننــده برنامــه 
»چــرخ« دربــاره تغییراتــی کــه در ســاختار ایــن برنامــه اعمــال 
کرده انــد، گفــت: شــاید بتــوان گفــت مهم تریــن ایــن تغییــرات 
ــم، اضافــه کــردن  ــوروز آن را اعمــال کرده ای کــه پــس از عیــد ن

بخــش اســتندآپ علمــی )Stand Up Science( بــوده اســت 
ــی  ــای مونولوگ گوی ــک فض ــطه آن ی ــه واس ــتیم ب ــه توانس ک
زنــده را در مباحــث علمــی تجربــه کنیــم. البتــه نمی تــوان 
ــت؛  ــون اس ــای تلویزی ــد در دنی ــاق جدی ــک اتف ــن ی ــت ای گف
امــا در تلویزیــون مــا ایــن اتفاقــی جدیــد 
ــزود:  ــه اف ــود. او در ادام ــوب می ش محس
فضــای  ایجــاد  اصلــی  علــل  از  یکــی 
ــه  ــود ک ــن ب ــی ای ــتندآپ علم ــد اس جدی
پژوهشــگران  دانشــمندان،  ســراغ  بــه 
کــه  برویــم  علمــی  روزنامه نــگاران  و 
صحبــت کننــد.  مــردم  بــا  می تواننــد 
نســبت  بــه  تلویزیونــی  گفت وگوهــای 
ــخ  ــراد در پاس ــه اف ــت ک ــاده ای اس کار س
ــان  ــه بی ــده ب ــش های مطرح ش ــه پرس ب
توضیحاتــی می پرازنــد؛ امــا در بخــش اســتندآپ بایــد بتواننــد 
از آغــاز تــا فرجــام یــک مطلــب علمــی را در یــک محــدوه زمانی 
ــا انجــام  ــه طبیعت ــد ک ــه دهن ــه( ارائ ــا 10 دقیق مشــخص )۷ ت

ــنا ــت. ایس ــاص اس ــای خ ــد توانایی ه ــن کار نیازمن ای

تهیهکنندهومجری»چرخ«مطرحکرد:

تالش»چرخ«برایتغییرزبانجامعهعلمی
ــده  ــوان آهنگســاز و تنظیم کنن ــه عن ــه او را ب ــان ک ــروز صفاری به
ــروز  ــی شــود. به می شناســیم قصــد دارد وارد عرصــه خوانندگ
ــود  ــیقایی خ ــای موس ــن فعالیت ه ــاره تازه تری ــان درب صفاری
ــای  ــه در فض ــد قطع ــد چن ــد از تولی ــح داد: بع ــه توضی این گون

مجــازی و آلبــوم »امیــر بی گزنــد« بــا 
صــدای محســن چاوشــی فعالیــت خاصــی 
نــدارم؛ امــا از ماه هــای گذشــته تمرکــز 
بیشــتری روی خوانندگــی داشــته ام تــا 
بتوانــم بــر اســاس همــان کیفیــت مدنظــرم، 
البتــه  شــوم.  خوانندگــی  مارکــت  وارد 
ــی ام  ــه اصل ــای دوری از حرف ــه معن ــن ب ای
ــط  ــم نیســت؛ بلکــه فق آهنگســازی و تنظی
ورود بــه فضــای متفاوتــی اســت کــه تمایــل 
دارم بــه صــورت جــدی روی آن هــم تمرکــز 

ــم. ــته باش داش
مســابقه  ضبــط  و  تولیــد  ماجــرای  بــه  اشــاره  بــا  وی   
اســتعدادیابی خوانندگــی کــه از چنــدی پیــش ایــده اجرایــی آن 
ــا در تاشــیم  ــان کــرد: م ــود، بی ــا رســانه ها مطــرح کــرده ب را ب

کــه ایــن مســابقه اســتعدادیابی بــا فضــای جدیــدی بــه 
مخاطبــان ارائــه شــود. طــی ســال های گذشــته انــواع و اقســام 
مســابقه های اســتعدادیابی در حــوزه موســیقی وجــود داشــته 
و در ایــن زمینــه نمونه هــای زیــادی داریــم کــه متأســفانه اغلــب 
ــه  ــوده؛ ب ــق ب ــیار ناموف ــا بس ــن نمونه ه ای
همیــن جهــت بــا وجــود اینکــه زمــان زیادی 
از مطــرح کــردن ایده مــان می گــذرد، در 
اتــاق فکــر ایــن مســابقه مشــغول بررســی 
فضــای  تــا  هســتیم  جوانــب  تمامــی 
غیرتکــراری را در ایــن برنامــه تجربــه کنیــم. 
ــا انتشــار  ــه اینکــه آی ــان در پاســخ ب صفاری
فیلــم کوتــاه اجــرای زنــده ایــن خواننــده در 
صفحــات مجــازی مقدمــه ای بــرای اجــرای 
کنســرت زنــده اســت یــا خیــر، توضیــح داد: 
ــت  ــه برداش ــدام این گون ــن اق ــوان از ای ــن نمی ت ــاد م ــه اعتق ب
ــن  ــرم ای ــه نظ ــرت دارد. ب ــزاری کنس ــد برگ ــه وی قص ــرد ک ک
ــن  ــی ای ــه ط ــت ک ــی اس ــع تهمت های ــرای رف ــن ب کار محس

ــه وی زده شــد. مهــر چندســاله ب

 - وزیــر بهداشــت بــه مــردم اطمینــان داد کــه
 پرونــده مرحــوم »کیارســتمی« بــر اســاس عدالــت 

حــق و حقانیــت پیگیــری می شــود.
ــن  ــر هجدهمی ــزی، دبی ــال تبری ــتقرار کم ــا اس - ب
جشــن بــزرگ ســینمای ایــران و شــکل گیری تیــم 
اجرایــی ایــن رویــداد ســینمایی بــه مدیریــت بیــژن 
میرباقــری، فعالیــت دبیرخانــه دائمــی جشــن 

خانــه ســینما آغــاز شــد.
مســتند  شــبکه  از  ناتمــام«  »راه  مجموعــه   -
ــی  ــاره زندگ ــه درب ــن مجموع ــود؛ ای ــش می ش پخ
ــته های  ــته در رش ــه در گذش ــت ک ــکارانی اس ورزش
بــرای  اکنــون  امــا  بوده انــد،  قهرمــان  خــود 
 تأمیــن معاششــان بــا مشــکل مواجــه شــدند.

ایــن برنامــه تــا چهارشــنبه 30 تیــر هــر روز ســاعت 
1۷ از شــبکه مســتند ســیما روی آنتــن مــی رود.

- ســردار ســعید منتظرالمهــدی در واکنــش بــه 
ــاره ممنوع الخروجــی  ــر درب ــد روز اخی خبرهــای چن
پرویــز تناولــی بــا شــکایت نیــروی انتظامــی اظهــار 
کــرد: پلیــس هیچ گونــه شــکایتی از پرویــز تناولــی 
نداشــته و ممنوع الخروجــی ایــن فــرد در پــی 

ــوده اســت. شــکایت ناجــا نب
- احمــد عربانــی از ســاخت یــک انیمیشــن کوتــاه 
6 دقیقــه ای بــا نــام »ملــودی« بــرای گــروه ســنی 

نوجوانــان خبــر داد.
- بهــروز افخمــی بــا اشــاره بــه کودتــای رخ داده در 
ترکیــه گفــت: هم اکنــون کودتایــی در ترکیــه اتفــاق 
افتــاده و ایــن کودتــا جــدای از جنبه هــای سیاســی 
ــه  ــی دارد ک ــای نگران ــن ج ــرای م ــت ب ــن جه از ای
ــت از  ــرای حفاظ ــرا ب ــا اخی ــدان م ــی از هنرمن برخ
امنیــت شــغلی خــود بــه ترکیــه رفتنــد؛ امــا امــروز 

ــند! ــان باش ــت جانی ش ــران امنی ــد نگ بای
- چهلمیــن نشســت کمیتــه میــراث فرهنگــی 
 یونســکو کــه در اســتانبول در حــال برگــزاری اســت

ــه  ــاآرام ب ــرایط ن ــی و ش ــای سیاس ــل کودت ــه دلی ب
ــد. ــق درآم ــت تعلی حال

- بغــداد دو هفتــه پیاپــی ملتهــب بــود؛ شــهری کــه 
ــاِت ســامرا و کاظمیــن  ــارت عتب ــرای زی ایرانی هــا ب
ــازمان  ــال س ــن ح ــا ای ــا ب ــد؛ ام ــذر می کنن از آن گ
حــج و زیــارت ایــران، ُمصرانــه پیگیــر اجــرای 
ــه  ــدون آنک ــت، ب ــی اس ــای زیارت ــه کاروان ه برنام
ــذف  ــه ح ــن را از آن برنام ــا کاظمی ــامرا ی ــی س حت

ــد. کن
- ماریــون کوتیــار، بازیگــر فرانســوی برنــده جایــزه 
اســکار، یکــی از 650 چهــره برجســته کشــورش 
اســت کــه امســال بــه دریافــت نشــان لژیــون دونور 

مفتخــر شــد.

شاعراصفهانی
دعایکمیلرابهنظمدرآورد

ــرش  ــراه همس ــه هم ــی ب ــاعر اصفهان ــی، ش ــرام قربان به
توانســت دعــای پرفیــض کمیــل را در 200 بیــت و بــر وزن 
شــاهنامه فردوســی بــه رشــته نظــم درآورد و پــس از ســه 
ــه چــاپ برســاند.  ــا کمیــل« ب ــوا ب ــوان »هم ن ــا عن ســال ب
بهــرام قربانــی بــه همــراه همســرش فهیمــه ســعیدی دو 
شــاعر اصفهانــی، توانســتند بــا زمانــی بالــغ بــر یــک هــزار 

ســاعت، دعــای کمیــل را بــه نظــم درآورنــد. 
بهــرام قربانــی بــا اشــاره بــه نظــم دعــای کمیــل و جزئیــات 
ــا  ــوا ب ــاب »هم ن ــت: کت ــار داش ــی اظه ــاق فرهنگ ــن اتف ای
ــرای  ــه ب ــی رود ک ــمار م ــه ش ــکاری ب ــل«، کاری ابت کمی
ــر هــزار ســاعت  نخســتین بار در کشــور و در زمانــی بالــغ ب
ســروده و در آن تمــام بخش هــای دعــای پرفیــض کمیــل 
ــا اشــاره بــه ســبک شــعری  بــه نظــم درآورده شــد. وی ب
ایــن کتــاب افــزود: مــن دربــاره ســبک شــعر آن خیلی فکر 
کــردم و دوســت داشــتم بحــری بــرای آن انتخــاب کنــم که 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــر باشــد و ب ــی نزدیک ت ــان مردم ــه زب ب
موضــوع، بحــر متقــارب شــعری کــه همــان وزن شــاهنامه 
ــوده  ــن، فعــل« ب ــن، فعول ــن، فعول ــر وزن »فعول ــوده و ب  ب
ســروده شــد. ایــن شــاعر اصفهانــی اضافــه کــرد: »هم نــوا 
ــه  ــه ب ــان در ۴۸ صفح ــام اصفه ــر س ــل« را نش ــا کمی ب
چــاپ رســانده و در قطــع جیبــی و بــا قیمــت 30 هــزار ریال 

ــد. ــروش می رس ــه ف ب

»بوستانسعدی«بررسیمیشود
کیمیــایوطن:دوره آموزشــی بررســی »بوســتان ســعدی« 
از ســوی مؤسســه فرهنگــی رویــش مهــر برگــزار می شــود. 
ادبیــات  دربــاره  آموزشــی  سلســله دوره های  ادامــه  در 
 کهــن کــه در مؤسســه فرهنگــی رویــش برگــزار می شــود 
ســعدی  اخاقیــات  محوریــت  بــا  ســعدی   بوســتان 
و همچنیــن نقــش آن در ادبیــات جهــان، مطالعــه و 
بررســی خواهــد شــد. عاقه منــدان می تواننــد جهــت 
شــرکت در ایــن نشســت 5 مردادمــاه بــه مؤسســه 
ــان نظــر غربــی، نرســیده  فرهنگــی رویــش واقــع در خیاب
بــه خیابــان خواجه پطــروس، شــماره 135 مراجعــه کننــد.

»دمیباعارفبلخی«دردانشگاهاصفهان
ــفه و کام  ــی فلس ــن علم ــر انجم ــاری، دبی ــه افش فاطم
ــنایی  ــور آش ــه منظ ــت: ب ــان گف ــگاه اصفه ــامی دانش اس
فلســفه  و  عرفــان  مباحــث  بــا  دانشــجویان  بیشــتر 
اســامی در ادبیات پارســی، ســومین دوره شــرح و تفســیر 
ــی  ــوان »دم ــت عن ــوی تح ــوی معن ــفی عرفانی مثن فلس
بــا عــارف بلخــی« تابســتان امســال در دانشــگاه اصفهــان 
ــر  ــر علی اصغ ــن دوره را دکت ــس ای ــود. تدری ــزار می ش برگ
ادبیــات  علمــی گــروه  هیئــت  عضــو  میرباقری فــرد، 
دانشــگاه اصفهــان و مدیــر قطــب علمــی تحقیــق در متــون 

ــده دارد. ــر عه ــان، ب ــگاه اصفه ــی دانش ــی و عرفان حکم

اخبار کوتاه 

آگهیحصروراثت
فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   2225 شماره  بشناسنامه  مخبریانی  نرگس  خانم 
نموده چنین  این شورا  تقدیم  به شماره 6۷9  ورثه درخواستی  رونوشت شناسنامه  و 
اشعار داشته است که شادروان علی اصغر مخبریانی بشناسنامه شماره 2151 در تاریخ 
مخبریانی  سعید  از:1ـ  عبارتند  درگذشت  هنگام  در  وی  ورثه  و  درگذشته   95/1/31
فرزند علی اصغر ش ش 20۷3 2 ـ حمید مخبریانی فرزند علی اصغر ش ش ۴13 
3 ـ زهرا مخبریانی فرزند علی اصغر ش ش 162۴ ۴ ـ فاطمه مخبریانی فرزند علی 
اصغر ش ش 20۸۸ 5 ـ نرگس مخبریانی فرزند علی اصغر ش ش 2225 6 ـ سکینه 
رحمانی قورتانی فرزند ید اله ش ش 1۴ پس از تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد. 
شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حبسی 
آگهیحصروراثت

آقای مسعود شعیب دارای شناسنامه شماره ۴91 متولد 13۴۷ به شرح  دادخواست 
نموده و چنین  وراثت  این شورا درخواست گواهی حصر  از   1 به کاسه 361/95 ش 
توضیح داده که شادروان محمد حسن شیب بشناسنامه 12 متولد 1310/03/10درتاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1325/3/13
منحصر است به شش پسر ـ چهار دختر و همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد.1ـ 
خلیل اله شعیب فرزند محمد حسن به ش ش ۴16 متولد 13۴0 صادره از خوانسار 
از  صادره   13۴2 متولد   15 ش  ش  به  حسن  محمد  فرزند  شعیب  اله  نصرت  2ـ 
 13۴۴ متولد   ۴65 ش  ش  به  حسن  محمد  فرزند  شعیب  اله  قدرت  ـ  خوانسار3 
متولد   ۴91 ش  ش  به  حسن  محمد  فرزند  شعیب  مسعود  ـ  خوانسار۴  از  صادره 
13۴۷ صادره از خوانسار 5 ـ علی اصغر شعیب فرزند محمد حسن به ش ش 631 
متولد 1353 صادره از خوانسار6 ـ حسین شعیب فرزند محمد حسن به ش ش 16 
متولد 1359 صادره از خوانسار۷ ـ شهربانو شعیب فرزند محمد حسن به ش ش 12 
متولد 13۴1 صادره از خوانسار۸ ـ فاطمه شعیب فرزند محمد حسن به ش ش 15 
متولد 13۴9 صادره از خوانسار9 ـ زینب شعیب فرزند محمد حسن به ش ش 63۸ 
متولد 1356  صادره از خوانسار10 ـ معصومه شعیب فرزند محمد حسن به ش ش 
15 متولد 1361 صادره از خوانسار11 ـ زهرا بیاتی فرزند نوراله به ش ش 1 متولد 1320 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  صادره از خوانسار و ال غیر اینک 
یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف گلپایگان     1۷9/ م الف

تحدیدحدوداختصاصی
در  واقع   15/2555 شماره  پاک  خانه  یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  با  نظر 
رای شماره  بموجب  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق  ثبت   9 فاورجان بخش 
به  رسمی  سند  فاقد  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در   1395/1/19-۷0002۷1
نام سید محمد حسین کرم پور گل سفیدی فرزند سید کرم در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1395/5/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فاورجان

وقترسیدگی
شماره اباغیه: 9510103۷20۷0169۴  شماره پرونده: 9۴099۸3۷216002۴5  شماره 
مصطفائی  علی  اتهام  شاکی    95/۴/15 تنظیم:  تاریخ     9505۸1 شعبه:  بایگانی 
شکایتی علیه متهم آقای محمد رضا نادری مبنی بر توهین و فحاشی و ایراد صدمه 

بدنی عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( واقع در گلپایگان ارجاع و 
به کاسه 9۴099۸3۷216002۴5  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/6/9 در ساعت 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و  10/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
به تجویز ماده ۷3 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 متهم 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام ثبت کامل خود 
 101 دادگاه کیفری شعبه  دفتر  گردد. مدیر  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت 

دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( وحید زمانی     1۸0/ م الف
وقترسیدگی

شماره اباغیه: 9510103653502091 شماره پرونده: 9۴099۸3653500929  شماره 
بایگانی شعبه: 9۴0956 تاریخ تنظیم: 1395/۴/19 

این که شهرداری  به  اشترجان:نظر  محله  معتمدین  و  اهالی  به  رسیدگی  وقت  اباغ 
ایمانشهر دادخواستی به طرفیت آقایان 1ـ علی رحم علیخانی گله  2ـ کوروس انصاری 
جابری  3ـ پروانه انصاری جابری ۴ ـ سیروس انصاری جابری 5 ـ اسداله رئیسی  
6 ـ هیأت امنا حسینیه اشترجان و ۷ ـ اهالی و معتمدین محله اشترجان مبنی بر 
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   9۴0956 پرونده کاسه  در  ثالث  جلب  و  تقابل 
شهرستان فاورجان به خواسته 1ـ ابطال قسمتی از عقد بیع صورت گرفته طی سند 
به  نسبت  اصفهان   ۷۷ رسمی  اسناد  دفتر   9۴/3/2۴ مورخ   311۷5۷ شماره  رسمی 
۷000 مترمربع از اراضی پاک ثبتی ۴۴۷ اصلی بخش 9 ثبت اصفهان به شرح متن 
شماره  انتقال  رسمی  سند  از  قسمتی  ابطال  متعاقبا  2ـ  ریال   ۸۷/500/000 به  مقوم 
 ۷000 به  مربوط  اصفهان   ۷۷ شماره  رسمی  اسناد  دفتر   9۴/3/2۴ مورخ   311۷5۷
مترمربع از اراضی پاک ثبتی ۴۴۷ اصلی بخش 9 ثبت اصفهان به شرح متن مقوم 
خسارات  مطلق  پرداخت  به  خواندگان  محکومیت  انضمام  به  ریال   ۸۷/500/000 به 
و  رسیده  دادگاه  این  ثبت  به   3 ـ ح  پرونده طی شماره 9۴1۴۴5  و  است  نموده  را 
پرونده مقید به وقت رسیدگی 95/۷/13 ساعت ۸/30 صبح می باشد لذا این دادگاه 
در راستای اجرای ماده ۷۴ ق . آ . د . م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا اهالی و 
معتمدین محله اشترجان پیش از حلول وقت رسیدگی ضمن حضور و وصول نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد 
شده فوق حضور بهم رساند. این آگهی به منزله اباغ وقت رسیدگی تلقی می گردد و 

عدم حضو مانع از رسیدگی نیست.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان 

فاورجان ـ اکبر توکلی 
دادنامه

شماره   95/3/13 تنظیم:  تاریخ    95099۷6۸39۴00191 دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده    9۴0052 شعبه:  بایگانی  شماره   9۴099۸6۸39۴00052 پرونده: 
تصمیم  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   1۷ شعبه   9۴099۸6۸39۴00052
فرزند  پزوه  احمدی  سجاد  آقای  خواهان:     95099۷6۸39۴00191 شماره  نهایی 
غامرضا به نشانی اصفهان ـ براآن شمالی ـ روستای مهدی آباد ـ خ صاحب الزمان ـ 
کوچه شهید قدیرعلی قیدرلو ـ اولین پاک سمت راست ـ پاک 1 ـ منزل آقای سجاد 
مجهول  نشانی  به  مهدی  فرزند  هیستانی  عباسی  حسام  آقای  خوانده:    . احمدی 
2. مطالبه وجه چک  3. مطالبه  1. مطالبه خسارت دادرسی   المکان  خواسته ها: 
خسارت تاخیر تادیه  رای دادگاه:در خصوص دعوی آقای سجاد احمدی پزوه فرزند 
مبلغ  مطالبه  به خواسته  مهدی  هتیانی ف  عباسی  آقای حسام  به طرفیت  غامرضا 
550/000/000 ریال وجه یک فقره چک ۴16000 مورخ 9۴/9/10 عهده بانک ملی ایران 
تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  از  اعم  دادرسی  انضمام خسارت  به  خوراسگان  شعبه 
برابر نرخ تورم از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای دادنامه بشرح متن دادخواست 
با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت منعکس 
اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و  در پرونده و 
الیحه ای ارسال ننموده و نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل 
مذکور  مستندات  و  مانده  تعرضی  گونه  هر  از  مصون  دعوی  مستندات  فلذا  نیاورده 

داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در 
دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستندا به مواد 19۸، 515، 519، 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
مجمع   ۷۷/9/21 مورخه  نظریه  و  بعدی  اصاحات  با   55/۴/16 مصوب  صدور چک 
اصل  بابت  ریال   550/000/000 مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  نظام،  مصلحت  تشخیص 
خواسته و مبلغ 1۷/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 
تادیه  تاخیر  نماید که خسارت  می  محکوم  خواهان  در حق  آن  وجه  وصول  زمان  تا 
نفع خواهان وصول  به  از خوانده  و  اجرای حکم محاسبه  احکام در هنگام  اجرای  را 
خواهد نمود رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 
تجدید  مرجع  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  اباغ  از  روز پس   20 و ظرف  دادگاه  این  در 
ـ سید عبدالرضا  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی  استان است.دادرس شعبه 1۷  نظر 

موسوی    111۸5/ م الف
دادنامه

شماره   93/09/0۸ تنظیم:  تاریخ    93099۷035060163۷ دادنامه:  شماره 
کاسه:  پرونده    93065۷ شعبه:  بایگانی  شماره   93099۸03506005۸۷ پرونده: 
دادنامه  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه   93099۸03506005۸۷
)سهامی خاص(  آور  مهر  اسپیس  شماره 93099۷035060163۷   خواهان: شرکت 
با وکالت آقای محمد  السادات عالم و محمد قدرخواه فرزند  با مدیر عاملی ریحانه 
توحید  خیابان  ابتدای  پلیس  راه  چهار  اصفهان،  نشانی  به  رضا  فرزند  روان  حکمت 
میانی مقابل بانک سپه ـ مجمع یاس طبقه ۴ ـ واحد ۴01 ـ کد پستی ۸1۷3۸3۷311 
 .1 المکان  خواسته ها:  به نشانی مجهول  رامین فرزند محمود  آقای مازیار  خوانده: 
مطالبه خسارت دادرسی  2. تامین خواسته  3. مطالبه وجه چک  دادگاه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید.
رای دادگاه:در خصوص دعوی شرکت اسپیس مهر آور با وکالت آقای محمد حکمت 
روان بطرفیت آقای مازیار رامین فرزند محمود بخواسته مطالبه مبلغ 223/۸۷0/000 
خسارات  بانضمام  تجارت  بانک  عهده   1۸5359 شماره  چک  وجه  از  بخشی  ریال 
دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و وجود اصول مدارک در ید خواهان 
و اینکه خوانده با وصف اباغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 
بر  ننموده فلذا دعوی خواهان محمول  ایراد و دفاعی  برائت ذمه خویش  و  خواهان 
صحت تلقی و مستندا به ماده 310-313 قانون تجارت و ماده 522-519-515-19۸ 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده بپرداخت مبلغ دویست و بیست و سه میلیون و 
هفتصد و هشتاد هزار ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم 
دادخواست مورخ 93/2/6 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط 
بانک مرکزی اعام و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در خواهان محکوم می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 
نظر  تجدید  در محاکم  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  آن ظرف  از  و پس  دادگاه 

اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی   1121۸/ م الف

ابالغرای
شماره اباغیه: 9510106۸3620212۸ شماره پرونده: 9۴099۸6۸36200۷۸5  شماره 
بایگانی شعبه: 9۴160۷ تاریخ تنظیم: 95/3/25 پرونده کاسه 9۴099۸6۸36200۷۸5 
نهایی  تصمیم  قدوسی(  شهید  )مجتمع  اصفهن  شهرستان  خانواده  دادگاه   2 شعبه 
با  وهب  فرزند  هرندی  مومنیان  زهرا  خانم  خواهان:   95099۷6۸36200۴29 شماره 
ـ  نیکبخت  خیابان  اصفهان،  نشانی  به  ابوالقاسم  فرزند  عزیزیان  پیام  آقای  وکالت 
فرزند  پدیدار  مریم  خانم  و  ـ   32 واحد  ـ   5 ماکان  ساختمان  دادگستری  روبروی 
جمشید به نشانی اصفهان ـ خیابان نیکبخت ـ مقابل دادگستری ـ ساختمان ماکان 
5 ـ طبقه 3 ـ واحد 32  خواندگان: 1. خانم بهاره اسامی  2. خانم نساء شاهمرادی 

همگی به نشانی اصفهان ـ خ جی ـ خ تاالر ـ خ قربانی ـ کوی بهارستان ـ پاک 69 
3. آقای جواد اسامی به نشانی اصفهان ـ خیابان جی ـ خ تاالر ـ خ قربانی ـ کوی 
بهارستان ـ پاک 69  خواسته: مطالبه مهریه  گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق 
و محتویات پرونده و با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
وکالت  با  وهب  فرزند  مومنیان  زهرا  خواهان  دعوی  خصوص  دادگاه:در  رای  نماید. 
شاهمرادی  نساء  ـ  اسامی  بهاره  ـ  اسامی  جواد  خوانده  طرفیت  به  عزیزیان  پیام 
بخواسته مطالبه مهریه به نرخ روز و خسارات دادرسی به نسبت سهم االرث خواندگان 
از ترکه زوج مرحوم حسین اسامی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به 
دادخواست تقدیمی خواهان و دفاعیات وکای وی و با احراز رابطه زوجیت خواهان 
 ۷۸/۷/11 ـ   ۸6/9/15 مورخ  ازدواج شماره 25۸۴6  با مورث خواندگان حسب سند 
مالک  زن  نکاج  عقد  مجرد  به  اینکه  و  اصفهان   191 ازدواج شماره  ثبت  رسمی  دفتر 
مهریه می گردد و حق دارد هر گونه تصرفی بخواهد در آن بنماید و با ماحظه گواهی 
وفات شماره ۸502۷2 اداره ثبت احوال اصفهان و گواهی حصر وراثت شماره 6399 
صورت  در  ورثه  اینکه  و  اصفهان  اختاف  حل  شورای  دهم  شعبه   9۴/11/29 مورخ 
ترکه خواهد  از  االرث خود  نسبت سهم  به  متوفی  دیون  پرداخت  ترکه مسئول  قبول 
بود و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی حضور نیافته و 
رد  یا  مهریه  پرداخت  بر  دلیلی  و  اند  ننموده  دفاعی  و  ایراد  خواهان  دعوی  قبال  در 
مواد 19۸، 515  به  دانسته مستندًا  ثابت  را  لذا دعوی خواهان  اند  ننموده  ارائه  ترکه 
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10۸2 قانون مدنی و 2۴5 قانون امور حسبی حکم 
به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه خواهان شامل مقدار بیست مثقال طای 
ساخته شده تعداد 1۴ عدد سکه ی تمام بهار آزادی مبلغ 690/۸63/۸۷0 ریال بابت 
رقم ریالی مهریه به نسبت سهم االرث خواندگان از ترکه در حق خواهان صادر و اعام 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در همین 

مرجع می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان ـ مسعود فدایی تهرانی   11221/ م الف

آگهیحصروراثت
و  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   9۸ شماره  بشناسنامه  میرزایی  علیرضا  آقای 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 62۷ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان محمد ولی قنبری عدیوی بشناسنامه شماره 210 در تاریخ 

۸۷/11/0۸ درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
عدیوی  قنبری  ـ حسین   2  ۴0 ولی ش ش  محمد  فرزند  عدیوی  قنبری  جهان  1ـ 
3 ـ سرور قنبری عدیوی فرزند محمد ولی ش ش  فرزند محمد ولی ش ش ۴2 
تشریفات  از  پس   ۴1 ش  ش  ولی  محمد  فرزند  عدیوی  قنبری  حسن  ـ   ۴  ۴3
قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی هر اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حبسی فاورجان

آگهیحصروراثت
و  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   10۴۸ شماره  بشناسنامه  جمالپوری  زهرا  خانم 
چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   6۸5 شماره  به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  رونوشت 
اشعار داشته است که شادروان غضنفر جمالپوری بشناسنامه شماره 31۸36 در تاریخ 
1ـ حمید جمالپوری  از:  عبارتند  درگذشت  هنگام  در  ورثه وی  و  درگذشته   93/12/11
فرزند غضنفر ش ش 600 2ـ  رمضان جمالپوری فرزند غضنفر ش ش 601 3ـ هوشنگ 
۴ ـ رسول جمالپوری فرزند غضنفر ش ش  جمالپوری فرزند غضنفر ش ش 599 
۴5۷6 5 ـ شها جمالپوری فرزند غضنفر ش ش 9210 6 ـ فاطمه جمالپوری فرزند 

غضنفر ش ش 250۸ ۷ ـ نرگس جمالپوری فرزند غضنفر ش ش 11002۴3۴29
 ۸ ـ زهرا جمالپوری فرزند غضنفر ش ش 10۴۸ 9 ـ نخواسته پناهی مقدم فرزند ید 
را یکمرتبه آگهی می  قانونی درخواست مزبور  از تشریفات  اله  ش ش 16569پس 
نماید تا هر کسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حبسی فاورجان

بهروزصفاریان:

ازماههایگذشتهتمرکزبیشتریبرخوانندگیداشتهام



مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:
امیدوارم شأن برگزاری سوپرجام فوتبال 

حفظ شود
ــان  ــا بی ــان ب ــن اصفه ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام مدی
حفــظ  ســوپرکاپ  برگــزاری  شــأن  بایــد  اینکــه 
شــود، گفــت: از مســئوالن ســازمان لیــگ تشــکر 
کنیــم کــه باالخــره برگــزاری بــازی ســوپر جــام 
گنجانده انــد.  فصــل  بازی هــای  برنامــه  در  را 
تیــم  فعلــی  شــرایط  بــا  رابطــه  در  آذری  ســعید 
ــی  ــیار خوب ــات بس ــت: تمرین ــن گف ــال ذوب آه  فوتب
ــاده شــروع رقابت هــای  را پشــت ســر گذاشــتیم و آم
ســازماندهی  خوشــبختانه  هســتیم.  برتــر  لیــگ 
ــا نظــارت  ــی ب ــه اســت و کادر فن ــی صــورت گرفت خوب
و برنامه هــای منظــم تمرینــی تیــم را بــه آمادگــی 
ــی ــاب خوب ــم بازت ــت. امیدواری ــانده اس ــی رس  مطلوب

از ایــن تالش هــا در رقابت هــای فصــل جــاری داشــته 
باشــیم. وی درخصــوص برگــزاری مســابقه ســوپرجام 
ــدار  ــواره دی ــرد: هم ــار ک ــن اظه ــی ذوب آه ــه میزبان ب
ســوپر کاپ در همــه کشــورهای صاحــب فوتبــال برگــزار 
شــده اســت و بایــد همیــن جــا از ســازمان لیــگ بــه 
دلیــل اینکــه ایــن بــازی را در تقویــم فصــل گنجاندنــد 

تشــکر کنیــم.

 پول های بلوکه شده فوتبال ایران 
آزاد می شود؟

ــا  ــراه ب ــال هم ــیون فوتب ــس فدراس ــاج، رئی ــدی ت مه
نایب رئیــس  اســدی،  علیرضــا  و   علــی کفاشــیان 
و دبیــر کل فدراســیون فوتبــال ایــران، 5 مردادمــاه 
ســال جــاری بــرای انجــام ســفری یک هفتــه ای راهــی 
ــاس  ــن اس ــر همی ــد. ب ــد ش ــوئیس خواهن ــور س کش
ایــن 3 مقــام بلندپایــه فوتبــال ایــران بــه منظــور 
راهــی  بلوکه شــده  پول هــای  رفــع  رایزنــی جهــت 

ــد.  ــد ش ــوئیس خواهن س
از  پــس  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  پول هــای 
 تحریم هــای سیاســی علیــه ایــران از ســوی فیفــا
ــه  ــکا بلوک ــور آمری ــیا و کش ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
شــده و پــس از رفــع تحریم هــا هنــوز آزاد نشــده 
ــئوالن  ــا مس ــا ب ــور رایزنی ه ــن منظ ــه همی ــت. ب اس
ــرار  ــزی شــده و ق ــن ســفر برنامه ری ــا در ای ارشــد فیف
شــود.  انجــام  مذاکراتــی  این خصــوص  در  اســت 
ــل  ــای ح ــاد راهکاره ــال زی ــه احتم ــن ب ــه طرفی البت
ــائل  ــایر مس ــتان و س ــا عربس ــده ب ــه ایجادش مناقش
ــز  ــران را نی ــال ای ــل فوتب ــش بین المل ــه بخ ــوط ب  مرب

در این سفر بررسی خواهند کرد.

رضایت دست نشان از هافبک کره ای
هافبــک  دقیقــه  عملکــرد 28  از  دست نشــان  نــادر 
کــره ای برابــر اکســین البــرز راضــی اســت. نــادر 
 دست نشــان درخصــوص عملکــرد گوی هیــون کیــم

ــون در  ــه او اکن ــود اینک ــا وج ــت: ب ــره ای گف ــک ک هافب
زمــان اســتراحت و ریــکاوری بــود و ســفر طوالنــی بــرای 
آمــدن بــه ایــران داشــت و خســته بــود، 28 دقیقــه در 
ــازی کــرد و عملکــردش راضی کننــده  ــدار تدارکاتــی ب دی
بــود؛ ولــی مطمئنــا بایــد بــدن او در فرصــت باقی مانــده 

آمــاده شــود. 
ســرمربی تیــم فوتبــال نفــت آبــادان گفــت: فیلــم 
ــم  ــده بودی ــان را دی ــگ عم ــره و لی ــای او در ک بازی ه
و طبــق آنچــه از او روز گذشــته در دیــدار تدارکاتــی هــم 
مشــاهده کردیــم عملکــردش راضی کننــده بــود. او 
ــازی  بســیار توپ گیــر و باهــوش نشــان داد و در ایــن ب
خــأ مرکــزی تیــم مــا را بــه نحــو احســن پــر کــرد و در 
28 دقیقــه حضــورش دســت کم چهــار بــار از مهاجمــان 
حریــف توپ ربایــی داشــت، خیلــی ســریع بــه بازیکنــان 
ــز  ــری نی ــاس ســالم می رســاند و از نظــر جای گی مــا پ

خــوب بــود.

فسخ قرارداد دژاگه در برلین
باشــگاه قطــری قصــد دارد اردوی پیش فصــل خــود 
ــهر  ــراف ش ــز در اط ــی مجه ــان و در کمپ ــور آلم را در کش
ــل  ــرای فص ــی ب ــه به تازگ ــی ک ــد. العرب ــا کن ــن برپ برلی
جدیــد لیــگ ســتارگان اســتارت تغییــرات گســترده روی 
ــت  ــود را زده اس ــان خ ــن کادر بازیکن ــت و همچنی  نیمک
ــر  ــه دیگ ــک هفت ــگاه از ی ــئوالن باش ــالم مس ــه اع ــا ب بن
اردوی آماده ســازی خــود را در کشــور آلمــان و کمپــی در 

ــرد. ــا خواهــد ک ــن برپ حاشــیه شــهر برلی
 بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز تکلیــف اشــکان دژاگــه بــا ایــن 
ــانه های  ــی رس ــده، بعض ــخص نش ــری مش ــگاه قط باش
ــه  ــی ب ــفر کاروان العرب ــدند در س ــی ش ــور مدع ــن کش ای
اردوی پیش فصــل در آلمــان وضعیــت فســخ قــرارداد 
ــران هــم مشــخص خواهــد شــد  ــی ای ــم مل ــان تی  کاپیت

و دو طرف رسما به همکاری شان خاتمه خواهند داد.

 سردار دوست دارد 
در روستوف بازی کند

ــد:  ــتوف می گوی ــی روس ــن ایران ــای بازیک ــر برنامه ه مدی
ــدارد  ــن کازان ن ــازی در روبی ــه ب ــی ب ــن تمایل ــن بازیک ای
و دوســت دارد فوتبالــش را در روســتوف ادامــه دهــد. 
موضــوع ســردار آزمــون در فوتبــال روســیه همچنــان 
ــوم نیســت  ــده اســت و معل ــی مان ــم باق ــده و مبه پیچی
ــت.  ــی اس ــن ایران ــن بازیک ــار ای ــتی در انتظ ــه سرنوش چ
در  آزمــون  برنامه هــای  مدیــر  حق تعالــی،  مهــدی 
ــا رســانه های روســی گفــت: در حــال حاضــر  گفت وگــو ب
اطالعــی از وضعیــت آزمــون نداریــم؛ ولــی آن طــور کــه این 
بازیکــن بــه مــا گفتــه اســت تمایــل دارد تــا در روســتوف 
بــازی کنــد و بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت ایــن پروســه 

ــه توافــق برســند. ــان برســد و دو باشــگاه ب ــه پای ب

آغاز اردوی اساللوم بانوان
اردوهــای تیــم ملــی اســاللوم در آب هــای خروشــان 
ــیایی 2018  ــای آس ــور بازی ه ــه منظ ــورمان ب ــوان کش بان
ــی 2017  ــی جهان ــابقات قهرمان ــزی و مس ــا اندون جاکارت
آغــاز شــد. ایــن اردو تــا 5 مردادمــاه ادامــه پیــدا خواهــد 
ــرات  ــان نف ــان از اصفه ــره نصــر و رکســانا رازقی ــرد. منی ک

ــتند. ــه از اردو هس ــن مرحل ــه ای ــده ب دعوت ش

کوتاه از ورزش

بهترین بازیکن آسیا در گیتی پسند
حســن زاده، بهتریــن بازیکــن آســیا بــه گیتی پســند 
اصفهــان پیوســت. علی اصغــر حســن زاده، بهتریــن بازیکــن 
ــق  ــره و تواف ــا حضــور در باشــگاه و مذاک فوتســال آســیا ب
ــر عامــل گیتی پســند جهــت فصــل  ــی، مدی ــی جنت ــا عل ب
95-96 بــه گیتی پســند پیوســت. الزم بــه ذکــر اســت 
ایــن ملی پــوش فوتســال فصــل قبــل در تیــم تأسیســات 
دریائــی و همچنیــن ســابقه حضــور در لیــگ روســیه را نیــز 
در کارنامــه خــود دارد. علی اصغــر حســن زاده در ســال 2014 
ــن ســال  ــن فوتســال آســیا شــد و در همی ــن بازیک برتری
کاندیــد برتریــن بازیکــن جهــان نیــز قــرار گرفــت. وی ســال 
ــر فوتســال کشــور شــد.  ــای گل لیــگ برت ــز آق گذشــته نی
گیتی پســند پیــش از ایــن محمــد کشــاورز، کاپیتــان تیــم 

ملــی فوتســال را نیــز بــه خدمــت گرفتــه بــود.

 واکنش مدیر عامل باشگاه سپاهان 
به ُمشت محمدی

ــی  ــرد: کادر فن ــالم ک ــپاهان اع ــگاه س ــل باش ــر عام مدی
برخوردهــای الزم را بــا دو بازیکنــی کــه در اردوی بابــل 
ــان  ــر باقری ــت. اصغ ــام داده اس ــد، انج ــده بودن ــر ش درگی
دربــاره درگیــری مهــرداد محمــدی و عــارف غالمــی 
شــخصا  مــن  می گویــد:  ســپاهان  بابــل  اردوی  در 
 ســر میــز شــام نبــودم؛ امــا وقتــی پیگیــری کــردم

می گوینــد  هــم کــه  آنقــدر  موضــوع  شــدم  متوجــه 
بــزرگ نبــوده اســت. بــه هــر حــال هــر دوی ایــن 
ــه آن  ــرده ک ــوخی ک ــی ش ــتند. یک ــوان هس ــان ج بازیکن
افتــاده اســت. ممکــن  اتفــاق  برنتابیــده و آن  یکــی 
شــوند  عصبانــی  بــرادر  دو  خانــواده،  هــر  در   اســت 
ــد  ــم نبای ــر می کن ــا فک ــد؛ ام ــم بزنن ــه ه ــک ُمشــت ب و ی
بــه ایــن دو بازیکــن کــه آینده هــای فوتبــال ایــران هســتند 
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت. وی در پاس ــخت گرف ــاد س زی
کــه آیــا جریمــه بــرای محمــدی و غالمــی در نظــر گرفتــه 
ــای الزم  ــی برخورده ــد: کادر فن ــان می کن ــت، بی ــده اس ش
ــوع  ــد موض ــم نبای ــر می کن ــت؛ فک ــرده اس ــا ک ــا آن ه  را ب
را زیــاد بــزرگ کنیــم. چنیــن اتفاقــی ممکــن اســت در هــر 
ــوع  ــک موض ــد. ی ــش بیای ــی پی ــگاهی و در هراردوی باش
ــرا  ــه ماج ــدر ب ــم این ق ــنهاد می کن ــت و پیش ــی اس معمول

ــد. نپردازی

خسوس، سلطان کلین شیت
زمــان  از  تاکنــون  تیــم گســترش  فــوالد  دروازه بــان 
حضــورش در ایــن تیــم گلــی دریافــت نکــرده اســت. 
ــان  ــدو خســوس، دروازه ب ــوالد فرنان ــه گســترش ف روزی ک
فصــل گذشــته اســتقالل خوزســتان را بــه خدمــت گرفــت 
ــی ضعــف آبی پوشــان  ــن بازیکــن برزیل ــود ای مشــخص ب

تبریــزی را در خــط دروازه برطــرف می کنــد. 
ــادی در  ــیت های زی ــته کلین ش ــال گذش ــه س ــوس ک خس
ــه گســترش  ــه ب ــی ک اســتقالل خوزســتان داشــت، از زمان
نگــه  بســته  را  دروازه اش  توانســته  پیوســته،   فــوالد 
دارد. خســوس در 5 بــازی دوســتانه گســترش فــوالد 
حضــورش ثابــت داشــته و توانســته بــا واکنش هــای 
ــن  ــد. ای ــت کن ــه اش ثب ــیت را در کارنام ــی 5 کلین ش خوب
 دروازه بــان مقابــل دو تیــم رومانیایــی، فنرباغچــه، ســپاهان 
و خونه به خونــه بابــل گلــی دریافــت نکــرد تــا خیــال 
کادر فنــی گســترش فــوالد را از بابــت دروازه بــان در فصــل 

ــود. ــت ش ــر راح ــگ برت ــانزدهم لی ش

 دردسر کودتای ترکیه 
برای دروازه بان ماشین سازی

ــازی روز  ــد ماشین س ــان جدی ــل، دروازه ب ــود مانوئ ــرار ب ق
شــنبه از بارســلون بــه اســتانبول و ســپس بــه تبریــز بیایــد؛ 

ولــی اتفاقــات ترکیــه وی را در بارســلونا مانــدگار کــرد. 
 وی بــه دلیــل کودتــای اتفاق افتــاده در ترکیــه و لغــو 
ــه  شــدن همــه پروازهــای فــرودگاه اســتانبول نتوانســت ب
ــوط  ــار مرب ــه اخب ــد. البت ــران بیای ــن کشــور و ســپس ای ای
بــه وقایــع سیاســی و نظامــی در ترکیــه از برقــراری دوبــاره 
پروازهــا در ایــن کشــور خبــر داده انــد کــه احتمــاال مانوئــل 
نیــز دوشــنبه بارســلون را بــه مقصــد اســتانبول تــرک خواهد 
کــرد تــا سه شــنبه قــرارداد خــود را بــا ایــن تیــم ثبــت کنــد.

زبیدی: zbz امسال قوی تر است
زبیــدی می گویــد: بــه نظــر مــن تیــم امســالمان از فصــل 
ــل  ــور کام ــه ط ــوز ب ــت هن ــت اس ــت، درس ــر اس ــل بهت قب
هماهنــگ نشــده ایم امــا اســتقالل خوزســتان ایــن فصــل 
ــتقالل  ــک اس ــدی هافب ــدی زبی ــت. مه ــی اس ــز مدع نی
ــی  ــوس و کولیبال ــت خس ــت اس ــت: درس ــتان گف خوزس
ــم و  ــاز را داری ــا هــم پورق ــا م ــد ام ــی بوده ان ــان خوب بازیکن
ــم.  ــه کرده ای ــه تیممــان اضاف ــی ب هــم ســه بازیکــن برزیل
زبیــدی همچنیــن گفــت: اکنــون فکر ســوپرجام هســتیم تا 
بــا گرفتــن کاپ بــه ســراغ لیــگ برویــم. البتــه ایــن را بایــد 
بگویــم zbz امســال بســیار قوی تــر از فصــل قبــل اســت و 
مدافعــان منتظــر ســوپرایزهای ما باشــند، امســال بــه آقای 

ــم. ــز فکــر می کن ــی نی گل

 لغو مجوز بارسلونا برای برگزاری 
دوره مدرسه فوتبال

ــی  ــی مل ــس آکادم ــزاده- ریی ــد حســین علی ــر محم دکت
فوتبــال بــا ارســال نامــه ای بــه دکتــر علیرضــا اســدی- دبیر 
کل فدراســیون فوتبــال اعــالم کــرد کــه شــرکت ســبز ورزش 
بــا ارســال مکاتبــات و پیگیری هــای مکــرر، متقاضــی 
دریافــت مجــوز بــرای برگــزاری یــک دوره مــدارس فوتبــال 
ــوده  ــران ب ــپانیا در ته ــلونا اس ــگاه بارس ــکاری باش ــا هم ب
ــه  اســت. در ادامــه نامــه رییــس آکادمــی ملــی فوتبــال ب
ــه  ــن دوره ب ــا ای ــود ت ــرار ب ــت، ق ــده اس ــدی آم ــر اس دکت
مــدت 7 روز و در اردوگاه منظریــه آمــوزش و پــرورش برگــزار 
شــود کــه علیرغــم گذشــت نزدیــک بــه دو مــاه، هیچگونــه 
ــت  ــده اس ــه نش ــور ارائ ــرکت مذک ــوی ش ــه ای از س برنام
ــر  ــای غی ــه ای، هزینه ه ــی اطالعی ــز ط ــا نی و از خانواده ه
متعــارف دریافــت شــده اســت. بر همین اســاس خواســتار 

لغــو موقــت مجــوز هســتیم.

همگام با ورزش

 در دنیــای حرفــه ای فوتبــال، تهیــه 
سرویس  ورزش
 هامون رشیدیان

ــدر ســاده اســت  ــان آنق ــاس بازیکن لب
ــدارد. در  کــه هیــچ بازیکــن حرفــه ای دغدغــه لبــاس ن
ــرح  ــا ط ــز تنه ــال نی ــداران فوتب ــرای طرف ــال ب ــن ح عی
لبــاس تیــم محبوبشــان اســت کــه مهــم اســت و هیــچ 
نگرانــی ای بابــت کیفیــت لبــاس ندارنــد؛ زیــرا مطمئــن 
ــاس  ــا لب ــان ی ــی کشورش ــم مل ــاس تی ــه لب ــتند ک هس
تیــم باشــگاهی محبوبشــان بــا بهتریــن کیفیت از ســوی 

برندهای معتبر تهیه شده است. 
در کشــور مــا، لبــاس یکــی از مشــکالت اساســی تیــم 
ملــی اســت؛ تیمــی کــه قــرار اســت نماینــده و آبــروی 
فوتبــال ایــران در جهــان باشــد. متأســفانه لبــاس تیــم 
ملــی در ســال های اخیــر فقــط دســتمایه ای بــرای 
درآمدزایــی فدراســیون و البتــه داللــی عــده ای ســودجو 
ــای  ــده لباس ه ــور ش ــته اند هرط ــد داش ــه قص ــوده ک ب
ــم  ــه تی ــتفاده ب ــترین اس ــا بیش ــود را ب ــت خ بی کیفی

ــد. ــب کنن ــی قال مل
  جیووا

چنــد روز پیــش بــود کــه رئیــس فدراســیون فوتبــال در 
ــه های  ــد البس ــد تولی ــن برن ــه بهتری ــری از تهی اظهارنظ
ورزشــی بــرای تیــم ملــی فوتبــال ایــران خبــر داد؛ این در 
حالــی بــود کــه فدراســیون فوتبــال به تازگــی و در اواخــر 
دوره مدیریتــی علــی کفاشــیان بــا برنــد ایتالیایــی جیووا 
ــرای نخســتین بار  ــه ب ــراردادی ک ــود؛ ق ــرارداد بســته ب ق
ــی  ــت مجان ــر دریاف ــالوه ب ــت ع ــیون می توانس فدراس

پوشــاک مــورد نیــازش، پولــی را هــم دریافــت کنــد. 
بــازی  بــرای  جیــووا  کــه  پوشــاکی  دربــاره  تــاج 

بــود  کــرده  تولیــد  مقدونیــه  و  قزاقســتان   بــا 
گفــت: لبــاس اول تیــم ملــی نه تنهــا مــورد تأییــد 
 مــن نبــود،  بلکــه مــورد تأییــد کارلــوس کــی روش هــم 

نبود. 
ــام  ــا انج ــایر برنده ــا س ــه ب ــی ک ــی رایزنی های ــا ط م
ــرای  ــد را ب ــن برن ــرد بهتری ــم ک ــعی خواهی ــم، س دادی
لبــاس تیــم ملــی انتخــاب کنیــم و در ایــن زمینــه نیــز 

ــتیم. ــران نیس نگ
  رویای آدیداس

بــر اســاس بعضــی اخبــار از کمیتــه بازاریابــی فدراســیون 
فوتبــال کــه اخیــرا امیــر عابدینــی هدایــت آن را بــر عهــده 
ــی  ــرکت ورزش ــاج، ش ــدی ت ــر مه ــد مدنظ ــه، برن گرفت

ــه البســه ورزشــی تیم هــای بزرگــی  ــداس اســت ک آدی
ماننــد اســپانیا، آلمــان و آرژانتیــن را هــم تولیــد می کنــد 
و فدراســیون فوتبــال هــم عالقه منــد بــه اســتفاده 
از پوشــاک ایــن شــرکت اســت کــه بــدون شــک 
ورزشــی  پوشــاک  پیشــرفته ترین  و   اســتانداردترین 

را تولید می کند.
 شــاید فدراســیون تحــت هدایــت مهــدی تــاج در کنــار 
امیــر عابدینــی کــه جــزو مدیــران سرشــناس و فوتبالــی 
بــه شــمار مــی رود، توانایــی جــذب اسپانســرهای قــوی 
را برخــالف دوره مدیریتــی علــی کفاشــیان داشــته 
باشــد؛ امــا بــه نظــر می رســد تــاج بــرای عقــد قــرارداد 
بــا آدیــداس بــرای اســتفاده در بــازی بــا چیــن و قطــر 

بــا مانعــی بــه نــام جیــووا مواجــه شــود؛ شــرکتی کــه از 
ــام   همــان روزهــای نخســت، انتقــادات زیــادی بــه کم ن
و نشــان بــودن آن وجــود داشــت و حتــی برای پوشــاک 
ــزار  ــم برگ ــی ه ــم رونمای ــی مراس ــای مل ــی تیم ه اصل
ــی  ــچ وجــه زیبای ــه هی ــا پوشــاک تهیه شــده ب ــرد؛ ام ک

و کیفیــت الزم را نداشــت. 
بــا ایــن حــال تیــم ملــی مقابــل مقدونیــه و قزاقســتان 
بــا ایــن پوشــاک بــه میــدان رفــت و مطابــق انتظــارات 

انتقــاد اهالــی فوتبــال را هــم بــه همــراه داشــت.
  سرنوشت لباس تیم ملی

ــد  ــال چطــور می توان مشــخص نیســت فدراســیون فوتب
بــا وجــود قــرارداد بــا برنــد جیــووا از البســه های 

ــد.  ــتفاده کن ــری اس دیگ
ــه نظــر می رســد فدراسیون نشــین ها  ــاره ب البتــه در این ب
ــه ســراغ  ــووا ب ــا جی ــرارداد ب ــای ق ــه بنده ــا اســتناد ب ب
ــق  ــه طب ــرا ک ــت؛ چ ــد رف ــری خواهن ــای دیگ لباس ه
ــی  ــد ایتالیای ــا برن ــال ب ــیون فوتب ــه فدراس ــراردادی ک ق
بســته اســت، در صورتــی کــه ایــن برنــد نتوانــد انتظــارات 
فدراســیون فوتبــال را بــرای تیــم ملــی بزرگســاالن 
بــرآورده کنــد، آن هــا مجــاز هســتند کــه بــا برنــد دیگــری 

ــره شــوند.  وارد مذاک
بهتریــن  تولیــد  وعــده  جیــووا  شــرکت  مســئوالن 
ــداس  ــاس ورزشــی در حــد البســه های شــرکت آدی  لب
و نایکــی را داده انــد کــه در صــورت تحقــق نشــدن ایــن 
ــش از  ــال بی ــیون فوتب ــد فدراس ــر می رس ــه نظ ــر ب ام
ــداس ــای آدی ــتفاده از لباس ه ــه اس ــب ب ــش ترغی  پی

 خواهد شد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

رؤیای آدیداس در برزخ جیووا

ــی  ــک و در حال ــگ ی ــزاری مراســم قرعه کشــی لی در آســتانه برگ
ــده  ــد بازی هــای باقــی مان ــه آغــاز فصــل جدی ــا 22 روز ب  کــه تنه
6 تیــم بــدون مربــی هســتند. اســتقالل اهــواز و راه آهــن کــه فصــل 
گذشــته در لیــگ برتــر حضــور داشــتند بــه همــراه فجر سپاســی که 

فصــل گذشــته مدعــی صعــود بــه لیــگ برتــر بــوده 
 در کنــار تیم هــای خیبــر خرم آبــاد، فــوالد یــزد 
بــدون مربــی  تیم هــای  بوشــهر،  ایرانجــوان  و 
هســتند. طبیعتــا ایــن تیم هــا اگــر همیــن امــروز 
ســرمربی خــود را مشــخص کننــد و بــا همــه 
نفــرات اســتارت بزننــد، زمــان را از دســت داده انــد 
ــازات  ــن امتی و ممکــن اســت در هفته هــای آغازی

حساســی را از دســت بدهنــد! البتــه راه آهــن بــا اینکــه ســرمربی 
ــن اســت. ــار گرفت ــردن و ی ــن ک ــدارد، در حــال تمری ن

ــژه  ــت؛ به وی ــه اس ــا مواج ــی از بدهی ه ــا انبوه ــواز ب ــتقالل اه  اس
اینکــه هزینــه خریــد امتیــاز فصــل گذشــته فــوالد نویــن را پرداخت 
نکــرده و مشــخص نیســت چــه برنامــه ای بــرای آینــده دارد و آیــا 

ــر  ــود دارد؟ خیب ــا وج ــه بدهی ه ــن هم ــت ای ــوان پرداخ ــال ت اص
ــرد و در  ــج می ب ــی رن ــکالت مال ــه از مش ــل همیش ــاد مث خرم آب
ــل همیشــه ایرانجــوان را از  ــی مث ــم مشــکالت مدیریت بوشــهر ه
ــم دارد  ــوان رس ــی ایرانج ــت. گوی ــته اس ــدی بازداش ــت ج فعالی
هــر فصــل یکــی دو هفتــه پیــش از شــروع 
بازی هــا، تمرینــات خــود را آغــاز کنــد. فــوالد 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــی اع ــدون مرب ــم ب ــر تی ــزد دیگ ی
ــدارد و حتــی در شــرف فــروش  ــوان تیمــداری ن ت
بــا ممانعــت اداره کل ورزش   امتیــاز بــود کــه 
ــی  ــر سپاس ــد. فج ــه ش ــتان مواج ــان اس و جوان
هــم در تــالش بــرای انتخــاب مربــی خــود از 
ــه  ــه شــاغالم اســت و دلخــوش ب ــی از جمل ــای بوم ــن مهره ه بی
ســربازانی اســت کــه بــر اســاس قانــون طــی دو فصــل حضــور در 
فجــر سپاســی، نمی تواننــد طلــب دســتمزد زیــادی داشــته باشــند. 
ــا  ــا ب ــن تیم ه ــرای ای ــت رفته ب ــای ازدس ــال فرصت ه ــن ح ــا ای ب

ــد. ــد ش ــران نخواه ــم جب ــده ه ــزی در آین ــن برنامه ری بهتری

6 تیم لیگ یک بدون سرمربی

ــده  ــن نماین ــوان اولی ــه عن ــه ب ــد ک ــورزاده می گوی ــرزان عاش ف
ایــران در تکوانــدوی المپیــک، می خواهــد مــدال بگیــرد تــا بــرای 
هم تیمی هایــش انگیــزه ایجــاد کنــد. ملی پــوش تکوانــدوی 
ــات  ــرد: تمرین ــار ک ــی اظه ــم مل ــای تی ــران درخصــوص اردوه ای

ســنگین و فشــرده می گــذرد و هــر چــه بــه 
ــخت تر  ــرایط س ــویم، ش ــک می ش ــک نزدی المپی
می شــود. تمرینــات را بــا انگیــزه خاصــی ســپری 
می کنیــم. تکوانــدوی ایــران نتایــج خوبــی در 
کارنامــه دارد و بــه همیــن دلیــل فشــار روی 
ــی  ــن مســائل توجه ــه ای ــا ب ــاد اســت؛ ام ــا زی م
 نمی کنیــم. تنهــا روی تمریناتــم تمرکــز کــردم 

و هیــچ توجهــی بــه بیــرون تمریــن نــدارم. وی ادامــه داد: 
مدت هــا در تمریــن و اردو بوده ایــم و همــه ســختی های تمریــن 
ــدال  ــب م ــزه کس ــم؛ انگی ــل کرده ای ــواده را تحم و دوری از خان
ــا  ــم. ب المپیــک باعــث می شــود تمــام ســختی ها را تحمــل کنی
ــک در اوج  ــه در المپی ــا ریخت ــرای م ــی ب ــه کادر فن ــه ای ک برنام

ــده  ــه اینکــه اولیــن نماین ــا اشــاره ب ــود. عاشــورزاده ب خواهیــم ب
ــن  ــرد: م ــار ک ــود، اظه ــد ب ــک خواه ــران در المپی ــدوی ای تکوان
ــگ  ــیاپ چان ــه روی ش ــه ب ــتم ک ــران هس ــده ای ــن نماین اولی
ــای  ــدال در روز اول رقابت ه ــب م ــا کس ــم ب ــی روم. می خواه م
تکوانــدو، انگیــزه دیگــر نماینــدگان تکوانــدوی 
ایــران را بیشــتر کنــم. تمــام شــرایط فراهم اســت 
ــه خــودم  ــم. ب ــن نتیجــه را کســب کن ــه بهتری  ک
تمــام  دارم؛  ایمــان  هم تیمی هایــم  تمــام  و 
 تــالش خــود را می کنیــم تــا بهتریــن نتیجــه 
را در المپیــک بگیریــم. دارنــده مــدال طــالی 
جهــان در ادامــه ســخنان خــود درخصــوص 
رقبــای المپیکــی خاطرنشــان کــرد: از حریفــان شــناخت کافــی 
دارم و فیلــم مبــارزه آن هــا را تماشــا می کنــم. درســت اســت کــه 
بــا مشــخص شــدن رقبــا روی آن هــا برنامه ریــزی کرده ایــم، امــا 
مــن کار خــود را می کنــم و توجهــی بــه رقبــا نــدارم. بــه هــر حــال 
المپیــک متفــاوت اســت و نمی تــوان نتایــج را پیش بینــی کــرد.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پول های بلوکه شده فوتبال ایران ... یکشنبه  27  تیرماه 61395
ـــمـــاره  203 ســـــال دوم        ݡسݒ

فرزان عاشورزاده: 
برای مدال به المپیک می روم

ــا اینکــه مــرد طالیــی وزنه بــرداری ایــران از قبــل هــم اعــالم کــرده بــود رکــورد ســایر  ب
رقبــا اهمیــت چندانــی برایــش نــدارد، امــا لوچــف، دوپینگــی از آب درآمــد تــا هــم رکــورد 
رضــازاده پــا بــر جــا بمانــد و هــم تــالش بهــداد بــرای ریــو جدی تــر شــود. تمرینــات مــرد 
طالیــی المپیــک لنــدن حــاال جدی تــر از همیشــه بــرای المپیــک دنبــال می شــود و او 
ــه  ــوردی ک ــن رک ــراری بهتری ــد: ب ــرداری می گوی ــت اردوی وزنه ب ــن وضعی ــاره آخری درب
 در چنــد ســال اخیــر داشــت 404 کیلوگــرم بــود و در رکوردگیــری مجمــوع 400 کیلوگــرم 
را زد. بهــادر موالیــی بــا توجــه بــه مصدومیتــش در ایــن چنــد ســال اخیــر نتوانســته بــود 
ــرادی هــم  ــری توانســت. ســهراب م ــا در رکوردگی ــرد؛ ام ــاالی ســر بب ــرم را ب 190 کیلوگ
ــش باشــیم، جنبه هــای  ــر مثبت اندی ــه نظــرم اگ ــن ب ــان را شکســت. بنابرای ــورد جه رک
مثبــت رکوردگیــری بیشــتر از نــکات منفــی آن بــود و فکــر می کنــم چیزهایــی کــه بازتاب 
داده شــد، یــک مقــدار بی رحمانــه بــود. اخبــار آخریــن رکوردهــای بهداد بــه بیــرون از اردو 
انتقــال داده نمی شــود و او می گویــد می خواهــد بــه آمادگــی کامــل برســد و بعــد میــزان 
آمادگــی خــود را اعــالم کنــد: رکوردگیــری ام کــه انجــام شــود، وضعیــت مشــخص خواهد 
شــد. اینکــه حــاال خبرهایــش نمی رســد؛ دلیــل خاصــی نــدارد؛ امــا برخــی ورزشــکاران 
ــه رقبایشــان  ترجیــح می دهنــد خیلــی در چشــم باشــند و وضعیــت رکوردهایشــان را ب
نشــان دهنــد؛ امــا مــن ترجیــح می دهــم رقبایــم خیلــی متوجــه وضعیــت آمادگــی ام 

نشــوند. در کل شــرایط تمرینــی ام خــوب اســت.

بهداد المپیکی تر از همیشه
کاپیتــان تیــم پرســپولیس می گویــد: مهــدی طارمــی، بازیکــن بزرگــی اســت؛ امــا در شــرایط 
فعلــی، ایــن باشــگاه پرســپولیس و کادر فنــی ایــن تیــم اســت کــه بایــد دربــاره او تصمیــم 
بگیــرد. ســید جــالل حســینی دربــاره اردوی پرســپولیس در اوکرایــن اظهــار کرد: اردوی بســیار 
ــار  ــه باشــگاه پرســپولیس ورزشــگاه شــهید کاظمــی را در اختی ــا وجــود اینک ــود. ب ــی ب خوب
ــا کشــوری  ــا ب ــات م ــه امکان ــا فاصل ــی دارد، ام ــات خوب ــز امکان ــن ورزشــگاه نی ــه و ای گرفت
ماننــد اوکرایــن بســیار زیــاد اســت. خوشــبختانه در اوکرایــن شــرایط تمرینــی و تغذیــه ای مــا 
بســیار خــوب بــود و مهم تــر از آن 4 دیــدار تدارکاتــی داشــتیم کــه توانســت بــه تیــم کمــک 
کنــد. او دربــاره قرعه کشــی لیــگ برتــر و ناراحتــی هــواداران پرســپولیس از ایــن قرعــه اظهــار 
 کــرد: بــه هــر حــال بــرای یــک تیــم، قرعــه بســیار مهــم و تأثیرگــذار اســت. اینکــه بتوانیــم 
در هفته هــای نخســت در زمیــن خودمــان بــازی کنیــم، اهمیــت فراوانــی دارد. مــا پــس از چند 
هفتــه بایــد درگیــر رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا و جــام حذفــی هــم بشــویم و ایــن کار 
 مــا را دشــوار می کنــد. البتــه هــدف بزرگــی داریــم و بایــد بــرای رســیدن بــه آن همــه موانــع 
را کنــار بگذاریــم؛ امــا ایــن را هــم نمی شــود کتمــان کــرد کــه قرعــه پرســپولیس قرعــه ســختی 
اســت. حســینی دربــاره برخــی اخبــار مبنــی بــر پشــیمانی مهــدی طارمــی بــرای پیوســتن بــه 
ریــزه اســپور ترکیــه گفــت: مهــدی طارمــی بازیکــن فوق العــاده ای اســت و می توانــد بــه هــر 
تیمــی کمــک کنــد. او در ایــن چنــد ســاله پیشــرفت فراوانــی داشــته، امــا بــه هــر حــال اکنون 

تصمیم گیرنــده باشــگاه و کادر فنــی اســت. 

قرعه پرسپولیس بسیار سخت است

در اولیــن همایــش ملــی مدیریــت مصــرف و کاهش 
آب بــدون درآمــد، بــرای دومیــن ســال متوالــی از 
شــرکتهای برتــر در زمینــه کاهــش آب بــدون درآمــد بــا 
اهــداء تقدیرنامــه و تندیــس از طــرف مدیرعامل شــرکت 

مهندســی آب و فاضــالب کشــور تقدیــر شــد.
مهنــدس ســیدمرتضی موســوی رئیــس اداره آب بــدون 
درآمــد و مدیریــت مصــرف شــرکت آبفــار اســتان 
اصفهــان در ایــن خصــوص گفت: شــرکتهای برتــر در این 
حــوزه بــا معیارهایــی از قبیــل  رونــد کاهــش آب بــدون 
درآمــد طی ســالهای گذشــته، میزان ســرانه مصــرف آب، 
تحقــق عملکــرد در حــوزه آب بــدون درآمد، نحــوه تعامل 
وهمــکاری بــا شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور 

و مشــارکت در جلســات تخصصــی و فنــی حــوزه هــای 
مذکــور ارزیابــی شــده و توســط دفتــر مدیریــت مصرف و 
نظــارت بــر کاهــش آب بــدون درآمــد شــرکت مهندســی 

آب و فاضــالب کشــور انتخــاب شــده انــد.
ــای 22  ــه روزه ــش ک ــن همای ــت: در ای ــار داش وی اظه
ــی شــرکت آب و  ــه میزبان و 23 تیرمــاه ســال جــاری ب
ــرکت آب و  ــد  ش ــزار ش ــدان برگ ــتان هم ــالب اس فاض
فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان بــه عنــوان شــرکت 

برتــر در میــان شــرکتهای آب و فاضالب روســتایی کشــور 
انتخــاب شــد.

  ارائه مقاله تخصصی در نخستین روز همایش
ــدون  ــناس آب ب ــزی کارش ــه قرم ــت ال ــدس نعم مهن
درآمــد شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان 
نیــز کــه بــرای ارائــه مقالــه خــود در این همایــش حضور 
یافتــه بــود گفــت: پیــش از برگــزاری نخســتین همایش 

ملــی مدیریــت مصــرف و کاهــش آب بــدون درآمــد، 
ــرکت  ــوی ش ــوص از س ــن خص ــه در ای ــوان مقال فراخ
مهندســی آب و فاضــالب کشــور برگــزار شــد کــه پــس از 
بررســی تخصصــی مقــاالت ارائــه شــده، مقالــه اینجانب 

توســط هیئــت داوران پذیرفتــه شــد. 
قرمــزی  عنــوان مقالــه را “ تســت کنتورهــای کم مصرف 
ــگان از  ــع کرچ ــی مجتم ــوت مطالعات ــترکین پایل مش
توابــع شهرســتان لنجــان” اعــالم کــرد و افــزود: هــدف 
ــت  ــزان هدررف ــبه می ــوت، محاس ــن پایل ــه ای از مطالع
ظاهــری ناشــی از کنتورهــای کــم مصــرف مشــترکین 
پایلــوت مطالعاتــی کرچــگان در محــل نصــب کنتورهــا 

ــوده اســت. ب

درخشش دوباره شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در کشور

آبفار استان اصفهان، شرکت برتر در زمینه کاهش آب بدون درآمد
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریدن

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

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1-برابر رای شماره 139460302012004134 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

شناسنامه  بشماره  فاضل  سید  فرزند  عبداللهی  احسان  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

2901  در یک دانگ مشاع از  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 109857.79مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرضا 

عبدالهی و غیره محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139460302012004133 شماره  رای  2-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  ابوالقاسم  فرزند  دمنه  عبداللهی  فاضل  آقای سید  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 21  در پنج دانگ مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 109857.79 مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای 

عبدالرضا عبدالهی و غیره  محرز گردیده است.

3-برابر رای شماره 139560302012000592 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

 1150128161 شناسنامه  بشماره  هوشنگ  فرزند  رحیمی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

درسه دانگ مشاع از یک باب خانه به مساحت 239.39مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 

فرعی از 4 اصلی واقع دردامنه خریداری از مالک رسمی خانم زهره عبداللهی محرز گردیده است

4-برابر رای شماره 139560302012000678 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت نصیری ازناوله فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 931  

در یک باب خانه به مساحت 132.16 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 149اصلی 

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقایان احمد اکبری و غیره محرز گردیده است.

5-برابر رای شماره 139560302012000686 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آسیه شریفی دارانی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 6810  

در سه دانگ مشاع از یک باب خانه  به مساحت 223.45 مترمربع  مفروز و مجزی شده از 

اصغر شریفی   علی  آقای  مالک رسمی  از  داران خریداری  در  واقع  از12اصلی   فرعی   12 پالک  

محرز گردیده است.

6-برابر رای شماره 139560302012000622 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

علینقی بشماره  دارانی فرزند سید  بی جان موسوی  بی  بالمعارض متقاضی خانم سید  مالکانه 

شناسنامه 74  در سه دانگ  یک باب خانه به مساحت 270.52 مترمربع  مفروز و مجزی شده 

از پالک  12فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقایان محمد دادگستر و 

غیره محرز گردیده است.

7-برابر رای شماره 139560302012000619 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله محمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2761  در سه 

دانگ یکباب خانه به مساحت 270.52 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 

اصلی واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقایان محمد دادگستر و غیره محرز گردیده است.

8-برابر رای شماره 139560302012000613 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

به مساحت 31.23 مترمربع   باب  مغازه  داران  در یک  بالمعارض متقاضی  شهرداری  مالکانه 

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 77 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی 

وراث مرحوم ابوالقاسم کالنتری محرز گردیده است.

9-برابر رای شماره 139560302012000616 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه هاشمی فرزند فرشید بشماره شناسنامه 1150032960  

فرعی  1 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   137.84 مساحت  به  خانه  باب  یک   در 

باجول محرز گردیده  آقای محمد خان  از مالک رسمی  افوس خریداری  در  واقع  اصلی   206 از 

است.

10-برابر رای شماره 139560302012000629 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  حسین قارداشی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 294  در 

یک باب  انباری به مساحت 141.14 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از206اصلی  

واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین خان باجول محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات   139560302012000696 شماره  رای  11-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رفیعی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 311  

در یک باب خانه به مساحت 178.91 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 149 

اصلی  واقع در بویین میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای امیر رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000693 شماره  رای  12-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  صفرعلی  فرزند  میاندشتی  رفیعی  ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

از پالک3  به مساحت 193.47 مترمربع مفروز و مجزی شده  شناسنامه 16 در یک باب خانه 

مهدوی  عبدهللا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  میاندشت  بویین  در  واقع  اصلی   از149  فرعی 

محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012000585هیات  شماره  رای  13-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر احمدی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 16 در 

یک باب خانه به مساحت 141.05 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 149 اصلی  

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقایجواد احمدی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012000588هیات  شماره  رای  14-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  محمدی  سعید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

2052  در یک باب خانه به مساحت 253.25 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 

149اصلی واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای ابوالقاسم رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000670 رای شماره   15-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر مرشدی افوسی فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه 3278  

در یک باب خانه به مساحت 218.32 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  

واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای مهدی رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000656 شماره  رای  16-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  محمد  سلطان  فرزند  سلطانی  عبدالرحمن  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   206.62 مساحت  به  خانه  باب  یک  در   66 شناسنامه 

آقای مسیب مهدورمحرز  از مالک رسمی  واقع در میاندشت خریداری  از 149 اصلی   3 فرعی 

گردیده است.

17-برابر رای شماره139560302012000662 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر احمدی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 16  در یک باب 

خانهبه مساحت 149.69مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 149 اصلی واقع در 

میاندشت خریداری از مالک رسمی آقایان علیرضا احمدی و غیره محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000699 شماره  رای  18-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  هوشنگ  فرزند  گودرزی  ابوالفتحی  زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 1867  در یک باب خانه به مساحت 161.35 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

1 فرعی از206 اصلی واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای قلی نصیری محرز گردیده 

است.

19-برابر رای شماره 139560302012000719 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

در   1361 بشماره شناسنامه  نصراله  فرزند  اله جهانگیری  نبی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

از 149 اصلی   1 فرعی  از پالک  198.40 مترمربع مفروز و مجزی شده  باب خانه مساحت  یک 

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای حاج نگهدار خان هژبریور محرز گردیده است.

20-برابر رای شماره 139560302012000720 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن خانجانی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 57 در یک باب 

خانه به مساحت 393.16 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 7 فرعی از 205 اصلی  واقع در 

افوس خریداری از مالک رسمی آقایمحمد خانجانی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000631 شماره  رای  21-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  صادقی  پرویز  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

103 در یک باب خانه به مساحت 7.72 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 

اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین صادقی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000676 شماره  رای  22-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود رفیعی فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 52 

در یک باب خانه به مساحت 304.40 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 149 

اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسن رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000682 رای شماره  23-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

شناسنامه  بشماره  قلی  فرزند  معروفی  اله  حجت  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

36 در یک باب خانه به مساحت 281.11 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 

اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای سید حسن باقری دمنه محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000689 شماره  رای  24-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  مسیب  فرزند  انالوجه  رحمانی  اله  روح  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

و  مفروز  مترمربع   223.45 به مساحت  خانه  باب  یک  از   مشاع  دانگ  درسه   133 شناسنامه 

مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای علی 

اصغر شریفی محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012000777 هیات  25-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پیمان راشدی فرزند ثابت بشماره شناسنامه 190  در 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع 

در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000776 شماره  رای  26-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین توحیدی اصفهانی فرزند علی بشماره شناسنامه 527 

در یک باب خانه به مساحت412.70 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید بیات محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000772 رای شماره  27-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  ناصر  فرزند  قهفرخی  هاتفی  سیدسعید  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  مترمربع   191.85 مساحت  به  خانه  باب  یک  در   126 شناسنامه 

اله عبادی محرز  از مالک رسمی آقای نعمت  1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری 

گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000768 رای شماره  28-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  محمد  فرزند  اصفهانی  پورعبائیان  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 691  در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 

64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000767 شماره  رای  29-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کورش لنگران دستجردی فرزند باقر بشماره شناسنامه 

338 در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 

اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000764 شماره  رای  30-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  علی اعتدادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 235 در 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از64 اصلی واقع در 

چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000758 رای شماره  31-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز عیوض نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه 27 

در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای نعمت اله عباسی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012000753هیات  شماره  رای  32-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

آقای محمد حاج رسولیها فرزند حسن بشماره شناسنامه  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تصرفات 

487  در یک باب خانه به مساحت 287.30 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 

64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید بیات محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000750 رای شماره  33-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

 168 شناسنامه  بشماره  ابراهیم  فرزند  موحد  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

 62 از  فرعی   1 پالک  از  و مجزی شده  مفروز  مترمربع   132.21 به مساحت  مغازه  باب  یک  در 

اصلی  واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی شاهمرادی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000741 رای شماره  34-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود فاخران اصفهانی فرزند علی بشماره شناسنامه 

1 فرعی از 64  از پالک  654 در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده 

اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

35-برابر رای شماره 139560302012000738 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی راوش فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 1239 

در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012000735 هیات  36-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  وحید عباسی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 7  

در یک باب خانه به مساحت 238.80مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 64 اصلی 

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

قانون تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع  37-برابر رای شماره 139560302012000747 هیات 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آرزو عباسی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 20 در 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع 

در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید بیات محرز گردیده است.

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  38-برابر رای شماره 139560302012000744 هیات 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  سیدمهدی  فرزند  زاده  مومن  سیداسداله  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 215 در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 

از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 139560302012000644  39-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد کریمی فرزند عزیزعلی بشماره شناسنامه 

675 دریک دانگ و نیم مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211857.38 مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 204 اصلی واقع در آغچه خریداری از مالک رسمی خانم 

ایران خانجانی و غیره محرز گردیده است.

40-برابر رای شماره   139560302012001010   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  حیدرعلی  فرزند  آغچه   محمدرضا کریمی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 191  در یک و نیم دانگ مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211857.38 

مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 204 اصلی واقع در آغچه خریداری از مالک 

رسمی خانم ایران خانجانی و غیره محرز گردیده است.

41-برابر رای شماره 139560302012000661 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای درویش کریمی آغچه فرزند صادق بشماره شناسنامه 1075 در 

یک دانگ و نیم مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211857.38 مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پالک 1 فرعی از 204 اصلی واقع در آغچه خریداری از مالک رسمی خانم ایران 

خانجانی و غیره محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000655 رای شماره  42-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

آقای حیدر احمدی فرزند روزعلی بشماره شناسنامه 132  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

در یک و نیم دانگ مشاع ازیک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211857.38 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 204 اصلی واقع در آغچه خریداری از مالک رسمی خانم ایران 

خانجانی و غیره محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012000759 هیات  43-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسقلی بیاتی کمیتکی فرزند شنبه بشماره شناسنامه 

3  در یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب از چاه عمیق اختصاصی طبق قانون آبها به مساحت 

94406.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 99 اصلی  واقع در کمیتک خریداری 

از مالک رسمی آقای غالمرضا فراهی ورثه شیر علی هارونی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000596 رای شماره  44-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سحر سادات عبداللهی دمنه فرزند سید عبداله بشماره 

مترمربع   239.39 مساحت  به  خانه  باب  یک  از  مشاع  دانگ  سه  در   1080415505 شناسنامه 

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی خانم 

زهره عبداللهی محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012000683 هیات  45-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا آقائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 64 در 

یک باب خانه به مساحت 199.99 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی 

واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقای وحدت عباسی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000705 شماره  رای  46-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  قلی  فرزند  مندرجانی  طاهری  غالمعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 1 در یک باب خانه به مساحت 974.47 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 

از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای یحیی غالمی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012000728هیات  شماره  رای  47-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی کشانی فرزند جواد بشماره شناسنامه 1714 در 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع 

در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000729 رای شماره  48-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  حسن  فرزند  یانچشمه  سورانی  نیازعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 76 در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی 

از64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000597 رای شماره  49-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد سخائی فر فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

1227  در یک باب خانه به مساحت 250.76 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 

62 اصلی واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقایمصیب فالحی محرز گردیده است.

50-برابر رای شماره 139560302012000667 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی داودی چادگانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 3261 

در یک باب خانه به مساحت 197.68 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی   

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای یوسف بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000723 شماره  رای  51-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  حسین  فرزند  اصفهانی  زائری  محمدعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 452 در یک باب خانه به مساحت 376 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 

از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 139560302012000732  52-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید رضا طباطبائی فرزند سید احمد بشماره شناسنامه 

19 در یک باب خانه به مساحت 297.30 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 

اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید بیات محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000610 رای شماره   53-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد سلمانی فرزند آقاقلی بشماره شناسنامه 74 در 

یک باب خانه به مساحت 263.92 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی 

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای حسین اله دادی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000607 شماره  رای  54-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد سلمانی فرزند آقاقلی بشماره شناسنامه 74  در 

یک باب خانه به مساحت 514.61 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی 

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی مالکین مزرعه قرقر محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000604 شماره  رای  55-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  اله  فضل  فرزند  چادگانی  لطفی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 910 در سه دانگ از یک باب خانه به مساحت 299.89 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای هادی لطفی محرز 

گردیده است.

56-برابر رای شماره 139560302012000600 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

شناسنامه  بشماره  اله  فضل  فرزند  چادگانی  لطفی  هادی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

5750003221 در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 299.89مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای حامد عباسی محرز 

گردیده است.

57-برابر رای شماره 139560302012000289 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی الهی فر فرزند یداله بشماره شناسنامه 33 در دو باب مغازه 

رزوه  در  واقع  اصلی   60 از  فرعی   6 از پالک  و مجزی شده  مفروز  مترمربع  به مساحت 63.85 

خریداری از مالک رسمی آقای یادگار یادگاری محرز گردیده است.

58-برابر رای شماره 139560302012000671 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ملک محمد کیانی موگوئی فرزند اصالن بشماره شناسنامه 286  

در یک باب خانه به مساحت 208.35 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی   

واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای جواد مرتضائی محرز گردیده است.

59-برابر رای شماره 139560302012000650 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد طاهری دمنه فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 30 در یک 

باب مغازه به مساحت 69.99 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 97 فرعی از 2 اصلی  واقع در 

دامنه خریداری از مالک رسمی آقای احمد ترکیان محرز گردیده است.

60-برابر رای شماره 139560302012000847 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سلیمه عباسی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 463 در سه دانگ 

یک باب خانه به مساحت 247.24 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی واقع 

در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقای حسین اله دادی محرز گردیده است.

61-برابر رای شماره 139560302012000844 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمال هاشمی افوسی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 189 

در یک باب خانه به مساحت 406.54 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  

واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای احمد کیخائی محرز گردیده است.

62-برابر رای شماره 139560302012000841 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین رفیعی میاندشتی فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 19 

در یک باب خانه به مساحت 159.09 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 149 اصلی  

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد دهقان محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000838 شماره  رای  63-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی رفیعی میاندشتی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1893 

در یک باب خانه به مساحت 182.26 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 149 اصلی  

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای احمددهقان محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000835 شماره  رای  64-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید رضا طباطبائی فرزند سید احمد بشماره شناسنامه 19 در 

یک باب خانه به مساحت 317 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع در 

چادگان خریداری از مالک رسمی آقایعبدالمجید بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000832 شماره  رای  65-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا نامداری فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 9 در یک باب 

خانه به مساحت 200.59  مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک3 فرعی از 149 اصلی  واقع در 

میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای عروجعلی میرزایی محرز گردیده است.

66-برابر رای شماره 139560302012000828 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

بشماره  حسین  محمد  فرزند  جانی  آرتی  جنگروی  شهربانو  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

پالک  از  و مجزی شده  مفروز  مترمربع   309.62 به مساحت  خانه  باب  یک  در   246 شناسنامه 

عباس صفایی محرز  آقای  رسمی  مالک  از  میاندشت خریداری  در  واقع  اصلی   149 از  فرعی   2

گردیده است.

67-برابر رای شماره 139560302012000825 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

اله بشماره شناسنامه  فرزند لطف  آقای محمدعلی دوست محمدی  بالمعارض متقاضی  مالکانه 

1590  در یک باب خانه به مساحت 65.83 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 200 

اصلی واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای اصغر مرتضایی محرز گردیده است.

68-برابر رای شماره 139560302012000814 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بهارلوئی یانچشمه فرزند محمد بشماره شناسنامه 246  در 

یک باب خانه به مساحت 385.61 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع 

در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

69-برابر رای شماره 139560302012000811 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدتقی موسوی تنگ نایاب فرزند میرشیبه بشماره شناسنامه 

7  در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

70-برابر رای شماره 139560302012000808 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود برهانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 99  در یک باب 

خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان 

خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

71-برابر رای شماره 139560302012000805 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیامک حاجی احمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1397 

صادره از در یک باب خانه به مساحت 386.40مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 

از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

72-برابر رای شماره139560302012000802 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی شریف زاده فرزند عبداله بشماره شناسنامه 1742  در یک 

باب خانه به مساحت 282.77مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در 

چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

73-برابر رای شماره 139560302012000796 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدر مردانی گرم دره فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 1  در یک 

باب خانه به مساحت 441.58مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64اصلی  واقع در 

چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

74-برابر رای شماره 139560302012000799 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت اله هارونی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 5 در یک باب 

خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالک رسمی آقایمرتضی عسگری محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 1395060302012000793  75-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد فرمان آراء فرزند رضا بشماره شناسنامه 1420  در یک باب 

خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000787 شماره  رای  76-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید مرتضی ئی بوئینی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1598  

در یک باب خانه به مساحت 271.55مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 200 اصلی  

واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای فرج میر شفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000790 شماره  رای  77-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  مهدی  سید  فرزند  زاده  مومن  اسداله  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

 1 از پالک  و مجزی شده  300 مترمربع  مفروز  به مساحت  باب خانه   در یک  شناسنامه 215  

 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده

 است.

78-برابر رای اصالحی شماره 94/4300/62 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

فوقانی  مغازه  باب  یک  در  غالمحسین  فرزند  صادقی  پرویز  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

مسکونی  به مساحت 130.88 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع 

در  داران  خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین صادقی محرز گردیده است که حد شمال 

و غرب و جنوبی افزایش یافته و مساحت از 128.25 متر به 130.88متر اصالح گردیده است. 

  لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 

انتشاراولین  توانندازتاریخ  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت 

یک  مدت  رسید،ظرف  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 

است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

خواهد صادر  سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذوروعدم  مدت  انقضای   درصورت 

 شد.  

 محمدشیخ سلیمانی-کفیل ثبت فریدن 
 تاریخ انتشار نوبت اول :27 /04  /1395                

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  10 /05 /1395  



تبعیت از الگوهای حجاب

فرهنــگ قرآنــی حجــاب و عفــاف در وصایــای شــهدای اســتان 
گرفتــه و ایــن موضــوع  کیــد و توجــه قــرار  اصفهــان بســیار مــورد تا
عمومــا در وصیت نامــه آنــان ذکــر شــده اســت. در ایــن تحقیــق 
مجموعــه وصایــای شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس بررســی 
و جذاب تریــن و اثرگذارتریــن آن هــا بــا موضــوع حجــاب و عفــاف 
ارائــه شــده اســت. آنچــه می خوانیــد فرازهایــی از وصیــت ایــن 

ــت. ــاف اس ــاب و عف ــا حج ــه ب ــدر در رابط گرانق ــهدای  ش
مسعود حاجی پور میالسی

 ای خواهــران! بــا حفــظ حجــاب خــود تحقق بخشــنده وصایــای 
فاطمــه  زنــان،  الگــوی  و  اســام  بانــوی  بــه  و  باشــید  شــهدا 
کــه  کنیــد و پیــرو راه حضرتــش باشــید؛ چــرا  الزهــرا)س( اقتــدا 

ایــن اســت. ســعادت و عــزت شــما در 
مصطفی رحیمی

 خواهــران! حجــاب خــود را همچــون فاطمــه زهــرا )س( حفــظ 
کــه بــا حجــاب خــود باعــث می شــوید تــا اســام حفــظ شــود. کنیــد 

رمضا ن احمدی
 شــما خواهــران بعــد ازمــرگ مــن حجابتــان را زینــب وار حفظ کنید 
کــه حفــظ حجــاب شــما مشــت محکمی اســت بــر دهــان دشــمنان 
اســام؛ همان گونــه کــه پیــام شــهید آورده اســت خواهــر حجــاب تو 
کوبنده تــر از شمشــیر مــن اســت. یــک زن یــا دختــر مســلمان بایــد از 

فاطمــه زهــرا)س( سرمشــق حجــاب بگیرد.
محمد اسدی

 حجــاب را پیشــه کنیــد کــه حضــرت فاطمــه زهــرا )س( بــا حجاب 
خــود مشــت محکمی بــر دهــان یزدیــان دوران خــود زد. شــما هــم 
در ایــن زمــان بــا حجــاب خــود از خــون شــهیدان و ســخن ایــن 

کنیــد. عزیــزان دفــاع 
غالمعلی خلیلی

کنیــد؛ قبــل از هــر چیــز   بــه خواهرانــم بگوییــد زینــب وار عمــل 
دشــمن از ســیاهی چــادر شــما می ترســد تــا ســرخی خــون مــن. 

کنیــد تــا مریــد زینــب باشــید. حجابتــان را حفــظ 
حجت اله ضیایی

 ای خواهــرم! فاطمــه زهــرا)س( بــه شــما پیــام حجــاب داده؛ 
کــه بــا ایــن عمــل خــود  کنیــد و بدانیــد  حجــاب خــود را حفــظ 

می کنیــد. شــاد  را  زهــرا)س(  فاطمــه 
کبری مصطفی ا

کنیــد ســیرت و صــورت خویــش    خواهــران عزیــز! شــما ســعی 
کنید و او را الگوی راه خود قرار دهید.  را مثل فاطمه زهرا)س( 

شهدا و حجاب و عفاف

سوءاستفاده کالهبرداران 
از ناآگاهی زائران

زنــی مالباختــه کــه تــا ســاعتی قبــل حتــی پــول تهیــه بلیــت 
ــت  ــرای ثب ــت ب ــهر نداش ــه بوش ــهد ب ــت از مش ــرای بازگش را ب
ــی خراســان  ــس آگاه ــژه پلی ــات وی ــه اداره عملی شــکایتش ب
رضــوی مراجعــه کــرد. وی پــس از پاســخ بــه ســؤاالت ســروان 
ــرداری  ــاره چگونگــی وقــوع کالهب ــده( درب همتــی )افســر پرون
 گفــت: چنــد روز قبــل بــرای زیــارت آقــا امــام رضــا)ع( 
ــرای خریــد ســوغاتی  ــا اینکــه ب ــه مشــهد آمدیــم ت از بوشــهر ب
بــه پــول نقــد نیــاز پیــدا کردیــم؛ بــه همیــن دلیــل کنــار دســتگاه 
ــه  ــی ب ــم؛ ول ــت کن ــول برداش ــداری پ ــا مق ــم ت ــرداز رفت خودپ
 دلیــل اینکــه ســواد کمــی  دارم، کارم را بــا کنــدی انجــام 
ــر  ــه س ــاله ک ــدود 50 س ــردی ح ــگام م ــن هن ــی دادم. در ای  م
و وضــع مرتــب و ظاهــری موجــه داشــت، بــا بیــان اینکــه عجلــه 
دارد، کارت عابربانکــم را گرفــت تــا بــه مــن بــرای دریافــت پــول 
 کمــک کنــد. پــس از آنکــه رمــز کارتــم را پرســید ناگهــان کارت 
 را از دســتگاه خــارج و عنــوان کــرد کــه االن سیســتم بانک جواب 
ــی  ــد و در حال ــن بازگردان ــه م ــپس کارت را ب ــد. او س نمی ده
اســتفاده کــن دیگــر  دســتگاهی  از  می کــرد  عنــوان   کــه 
از آنجــا دور شــد. وقتــی دیــدم دیگــر مشــتریان بانــک همچنان 
 از همــان دســتگاه اســتفاده می کننــد، مــن هــم دوبــاره کارتــم 
را در درون دســتگاه قــرار دادم. اینجــا بــود کــه فهمیــدم 
آن مــرد کالهبــردار بــوده و کارت عابربانــک مــرا بــا کارت 
ــه  ــک مراجع ــه بان ــه ب ــت. بالفاصل ــرده اس ــوض ک ــری ع دیگ
ــود. در  ــده ب ــی ش ــابم خال ــودی حس ــه موج ــا هم ــردم؛ ام ک
بــودم  داده  دســت  از  را  پول هایــم  همــه  غریــب   شــهری 
و پولــی بــرای برگشــت بــه شــهرم نداشــتم. خیلــی دلــم 
ــتم  ــر بازگش ــرم مطه ــه ح ــکبار ب ــمانی اش ــا چش ــت ب شکس
ــو  ــب ت ــر غری ــم کــه مــن زائ ــه امــام رضــا)ع( گفت و خطــاب ب
ــم شــور مــی زد  ــوز دل ــود. هن ــودم و ایــن اتفــاق حــق مــن نب ب
کــه دوبــاره بــه همــان بانــک رفتــم کــه شــاید آن هــا ســرنخی 
 از مــرد کالهبــردار بــه مــن بدهنــد؛ امــا در یــک لحظــه 
مــرد  همــان  بــه  چشــمم  بانــک  مشــتریان  میــان  در  و 
ــه  ــوری ک ــود. ط ــتاده ب ــی ایس ــار زن ــه کن ــاد ک ــردار افت کالهب
متوجــه نشــود، موضــوع را بــه رئیــس بانــک اطــالع دادم 
ــی  ــوران آگاه ــک مأم ــدن در بان ــته ش ــا بس ــب ب ــن ترتی و بدی
ــردار تعــداد  ــگام زن همــراه کالهب هــم سررســیدند؛ در ایــن هن
ــود ــادی کارت عابربانــک را کــه داخــل پالســتیک مشــکی ب  زی
مخفیانــه پشــت شــوفاژ انداخــت؛ امــا مأمــوران متوجــه شــدند 
ــروقه  ــک مس ــای عابربان ــا کارت ه ــه آن ه ــد ک ــخص ش و مش
دیگــر زائــران آقــا بــود و او پــس از برداشــت وجــوه حســاب ها 
دوبــاره از ایــن کارت هــای مســروقه بــرای کالهبــرداری اســتفاده 

ــد. ــم را برگرداندن ــا دســتور قاضــی پول های ــون ب ــرد. اکن می ک

حوادث یکشنبه  27  تیرماه  1395

 از بیــن رفتــن حیــا و عفــت، تضعیــف باورهــای دینــی، بی هویتــی 
، نبــود اســتقالل فکــری، افزایــش طــالق، ســلب اعتمــاد از همســر 
ــای  ــش مزاحمت ه ــی و افزای ــتفاده جنس ــاری، سوء اس ــد وب بی بن
ــی در  ــی غرب ــی و مدگرای ــار مخــرب بدحجاب ــه آث ــی از جمل خیابان

جامعــه اســت. 
تبعات بدحجابی و مدگرایی: 

1- تضعیف اعتقادات دینی در جامعه 
بی مباالتــی  و  نبــودن  پایبنــد  نشــانه  بدحجابــی،  بــه   تظاهــر 
و تضعیــف مبانــی اعتقــادی و احــکام اســالمی در فــرد اســت؛ زیــرا 
زنــان بــا بدحجابــی خــود، چشــم های هوس آلــود را متوجــه 
ــد  ــت می کنن ــردم را سس ــی م ــای ایمان ــازند و پایه ه ــود می س خ

ــن  ــوان ای ــد نمی ت ــر چن ــانند. )ه ــاد می کش ــه فس ــه را ب و جامع
ــرای دشــمنان  ــی ب ــچ راه ــرد(. هی ــداد ک ــر قلم موضــوع را همه گی
ــل  ــتار و تحم ــگ و کش ــدون جن ــه ب ــت ک ــر از آن نیس ــالم بهت اس
ــا توجــه  ــد؛ ب ــزاف، ایمــان را از دل هــای مــردم بزدای هزینه هــای گ
بــه ایــن نکتــه کــه باورهــا و ایمان هــای راســخ نقــش بســزایی در 
ــه سســتی  ــان ب ــه ایم ــی ک ــد و زمان ــا می کن ــه ایف ــی جامع بالندگ
گرایــد نفــوذ دشــمن در بــه انحــراف کشــیدن همیــن جامعــه بالنده 

ــد.  ــد ش ــان تر خواه ــتر و آس بیش
بدحجابــی عــالوه بــر اینکــه یــک ناهنجــاری اجتماعــی بــه شــمار 
می آیــد و جامعــه را بــه ســوی بی بنــد و بــاری می کشــاند، 
ــز  ــر نی ــی دیگ ــتی های اخالق ــیاری از زش ــاز بس ــد زمینه س می توان

شــود. 
2- محدودیت در مشارکت اجتماعی 

 طبــق قوانیــن اســالمی  و اجتماعــی و حقــوق طبیعــی زنــان 
آن هــا حــق دارنــد کــه در بســیاری از جوامــع در فعالیت هــای 

ــهم  ــرکت و س ــی و... ش ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی، فرهنگ اجتماع
ــل  ــه مث ــرم در جامع ــد و الج ــا کنن ــا ایف ــن زمینه ه ــزایی در ای بس
مــردان، حــِق زندگــی و امنیــت و آرامــش دارنــد. یکــی از تکالیــف 
ــه  ــاع ک ــالم در اجتم ــوی و س ــور ق ــرای حض ــان ب ــات زن و ضروری
زنــان  واقعــی  آزادی  و  آرامــش  و  امنیــت  زمینه ســاز همیــن 
ــت  ــن رعای ــت همی ــز هس ــی نی ــای اجتماع ــتره فعالیت ه درگس
مســئله حجــاب و عفــاف و پوشــش کامــل اسالمی اســت. اگــر زن 
بــا بدحجابــی و خودآرایــی و خودنمایــی وارد محیــط کار و جامعــه 
 شــود، بایــد خــود قبــل از دیگــران عــوارض آن از جملــه آســیب ها

 خطرهــا و درنهایــت محدودیت هــا و ممنوعیت هــای اجتماعــی 
را بپذیرد. 

3- تزلزل در نهاد خانواده و هرج و مرج در روابط جنسی 
پوشــش و حجــاب، ســالمت اخالقــی جامعــه، پایبنــدی بــه 
هنجارهــای دینــی، محوکــردن زمینه هــای بــروز و شــکل گیری بــزه 
در جامعــه و حفــظ فاصله هــای اجتماعــی و حریــم افــراد را در پــی 

دارد. چنــان کــه امیــر مؤمنــان در نهج البالغــه بــه فرزنــدش امــام 
حســن)ع( می فرمایــد: »َو اکُْفــْف َعَلْیِهــنَّ ِمــْن َاْبصارِِهــنَّ ِبِحجاِبَک 
«؛ از راه حجــاب  َة اْلِحجــاِب َاْبقــی َعَلْیِهــنَّ  اِّیاُهــنَّ َفــِانَّ ِشــدَّ
و پوشــش بانــوان را بپوشــان؛ زیــرا رعایــت حجــاب بــه طــور جــدی 

و محکــم، زنــان را ســالم تر و پاک تــر حفــظ خواهــد کــرد. 
5- آسیب های فردی بدحجابی و بدپوششی 

ــاه تضعیــف  ــا و عفــت، گرفتــاری در فســاد و گن از بیــن رفتــن حی
ــی  ــی، بی هویت ــذل غرب ــر مبت ــه مظاه ــش ب ــای دینی،گرای باوره

ــد.  ــد وبن ــگذرانی بی قی ــری، خوش ــتقالل فک ــود اس نب
6- آسیب های خانوادگی بدحجابی و بدپوششی 

ــات  ــواده، انحراف ــان خان ــدن بنی ــت ش ــا، سس ــب اصالت ه تخری
اخالقــی بیــن اعضــا، افزایــش طــالق، کاهــش کارکردهــای کنترلــی 
 خانــواده، از بیــن رفتــن حجــب و حیــا در روابــط خانوادگــی، تقلیــد 
و الگوپذیــری فرزنــدان از بدحجابــی، ســوءظن بیــن اعضــای 

خانــواده، ســلب اعتمــاد از همســر . 

 آثار مخرب 
بدحجابی و مدگرایی غربی بر جامعه 

ـــمـــاره 203 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

امام علی علیه السالم:

گوش خود را به شنیدن خوبى  ها عادت بده و به آنچه که 

بر صالح و درستی تو نمی  افزاید، گوش مسپار؛ زیرا این کار 

موجب زنگار دل ها و سرزنش می  شود.

غررالحکم، ص215

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابى

آفتابى

آفتابى

آفتابى

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

37   ْC

33   ْC

35   ْC

38   ْC

21   ْC

19   ْC

18   ْC

23   ْC

شکست کودتا

ی از  کودتای برخی نظامیان در ترکیه با شکست مواجه شد. بع�ض منابع خ�ب

ض »بینایل یلدریم«  نظامی خ�ب داده اند. همچن�ی کشته شدن حدود 200 نفر نظامی و غ�ی

نخست وزیر ترکیه اعالم کرد که تعداد زخمی های حادثه ترکیه به یک هزار و 440 نفر 

رسیده و 2839 نفر بازداشت شده اند.

کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: از ابتــدای فصــل 
تابســتان بــا توجــه بــه همــکاری مــردم بــا شــرکت آبفــا در مصــرف 
ــورت  ــر ص ــئوالن ام ــوی مس ــه از س ــار ک ــت فش ــه آب و مدیری بهین
ــه مشــکلی درخصــوص تأمیــن آب شــرب  گرفتــه، تاکنــون هیچ گون
ــه  ــی آب مواج ــا قطع ــردم ب ــته و م ــود نداش ــان وج ــردم در اصفه م

نشــده اند.
ــه اســتان  ــی اســت ک ــزود: 8ســال متوال ــی اف مهندس هاشــم امین
اصفهــان بــا پدیــده خشکســالی درگیــر اســت؛ بنابرایــن بایــد 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــت کنن ــی مدیری ــه نوع ــان را ب ــردم مصرفش ــود م خ
تمــام روزهــای ســال آب مــورد نیازشــان را داشــته باشــند؛ در غیــر 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــردم ب ــرب م ــدار آب ش ــن پای ــورت تأمی ــن ص ای
ــردم در  ــدی م ــا 25 درص ــی 20 ت ــه صرفه جوی ــد. وی ب ــد ش خواه
 فصــل تابســتان پرداخــت و اظهــار داشــت: مســّلم اســت کــه 
در فصــل تابســتان بــا افزایــش دمــا، تقاضــا بــرای مصرف آب بیشــتر 
ــدود 200  ــور ح ــی در کش ــن بارندگ ــه میانگی ــی ک ــود؛ در صورت می ش
ــال  ــر در س ــا 120 میلیمت ــن 100 ت ــان بی ــتان اصفه ــر و در اس میلیمت
ــم؛ اقتضــای  ــرار داری ــی خشــک ق ــا در شــرایط آب وهوای اســت و م
اقلیــم گــرم و خشــک، افزایــش دمــا در فصــل تابســتان اســت کــه 
ــن  ــا ای ــود؛ ب ــرف آب می ش ــش مص ــث افزای ــود باع ــل خ ــن عام ای
وجــود بایــد مــردم در فصــل تابســتان بیــش از هــر زمــان دیگــری 
مصــرف آب را مدیریــت کننــد تــا در ایــن فصــل گرم ســال دسترســی 

کافــی بــه آب داشــته باشــند.
مهنــدس امینــی گفــت: در تمــام روزهــای ســال مســئوالن امــر بــرای 
تأمیــن و توزیــع عادالنــه آب شــرب تــالش بســیاری می کننــد؛ امــا 
در ماه هــای گــرم ســال ایــن تــالش چنــد برابــر می شــود تــا مــردم 
در روزهایــی کــه بــه دلیــل افزایــش دمــا بــه آب نیــاز دارنــد از ایــن 
مایــه حیاتــی بی نصیــب نباشــند؛ در ایــن زمینــه مدیریــت مصــرف از 

ســوی مــردم هــم بســیار مهــم اســت.
از ســوی مــردم اشــاره  بهینــه آب  بــه چگونگــی مصــرف   وی 
و تصریــح کــرد: مــردم بایــد در فصــل گــرم ســال از مصــرف بی رویــه 
ــه آب را درســت مصــرف  ــرادی هــم ک ــه اف ــد و ب ــری کنن آب جلوگی
نمی کننــد، تذکــر دهنــد؛ زیــرا بررســی ها حاکــی از آن اســت هنگامــی 

 کــه دمــای هــوا در تابســتان بــه 39 تــا 42 درجــه می رســد، مصــرف 
آب هــم 32 درصــد افزایــش می یابــد؛ بــه طــور مثــال در حالــی کــه 
ــا 40 لیتــر آب  از یــک ســردوش معمولــی در هــر دقیقــه بیــن 18 ت
خــارج می شــود، می تــوان بــا اســتفاده از تجهیــزات کاهنــده میــزان 
 مصــرف را بیــن 30 تــا 55 درصــد کاهــش داد.  همچنیــن اســتفاده 
از ســایبان کولرهــا و آبیــاری فضــای ســبز در ســاعات خنک شــبانه روز 

از دیگــر اقدامــات مصــرف بهینــه آب در فصل تابســتان اســت.
منابــع  محدودیــت  کــرد:  خاطرنشــان  امینــی  مهندس هاشــم 
ــاس  ــد براس ــهروندان بای ــت و ش ــدنی اس ــی انکارنش ــی، واقعیت آب
شــیوه هایی کــه کارشناســان توصیــه می کننــد درصــدد مصــرف 
ــزان  ــن می ــه کمتری ــی ب ــران کم آب ــات بح ــا تبع ــد ت ــه آب برآین بهین

ــد.  برس

مدیر آبفای لنجان: باید تالش شود آب که کاالیی غیرقابل 
جایگزین است، درست مصرف شود

رادیویــی  برنامــه  سلسله نشســت های  از  برنامــه  چهارمیــن 
ــدار لنجــان، امــام  ــا حضــور معــاون شــهردار، فرمان جــاری حیــات ب
 جماعــت آبفــای زرین شــهر، رئیــس شــورای شــهر چمگــردان
شــورای  نائب رئیــس  زرین شــهر،  شــهر  شــورای  نائب رئیــس 
ــاد  ــاون بنی ــاون شــهردار ورنامخواســت، مع ــده رود، مع اســالمی زاین
مســکن زرین شــهر، اعضــای شــورای شــهر ورنامخواســت، مســئول 
ــاد کشــاورزی و معــاون  تبلیغــات اســالمی زرین شــهر، مســئول جه
ــردم  ــون م ــرهای گوناگ ــی از قش ــان و برخ ــرورش لنج ــوزش و پ آم

برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن برنامــه رادیویــی، رحیمــی مدیــر آبفــای لنجــان بــه 
ــت: در  ــت و گف ــه پرداخ ــن منطق ــه آب در ای ــرف بهین ــت مص اهمی
ــتان  ــی در اس ــالی پیاپ ــال خشکس ــت س ــوع هش ــر وق ــال حاض ح
 تبعــات بســیاری در ایــن شهرســتان داشــته کــه نشســت زمیــن یکی 

از پیامدهای این واقعه است.
صنعتــی  قطب هــای  از  یکــی  لنجــان،  شهرســتان  افــزود:   وی 
ــه  ــردم ب ــب م ــاس ترغی ــن اس ــر ای ــت؛ ب ــتان اس ــاورزی اس و کش
ــن  ــت. ای ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــان بس ــت آب در لنج ــرف درس مص
درحالــی اســت کــه هم اکنــون بیــش از 80 درصــد مشــترکان لنجــان 

ــد. ــت می کنن ــرف آب را رعای ــوی مص الگ
ــی  ــی فالح ــام عل ــه ن ــه ب ــن برنام ــران در ای ــی از حاض ــپس یک س
ســؤال کــرد: شــبکه آب ایــن شهرســتان فرســوده اســت و بــه طــور 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــتیم؛ ب ــه هس ــوع حادث ــاهد وق ــداوم ش م
ــان در  ــای لنج ــر آبف ــی، مدی ــد؟ رحیم ــر گرفتی ــری درنظ ــه تدابی چ
ــبکه  ــه ش ــت ک ــی اس ــی از مناطق ــان، یک ــرد: لنج ــوان ک ــخ عن پاس
آب آن بــه دلیــل قدمــت، دچــار فرســودگی شــده اســت و بــه رغــم 
ــی از  ــبکه آب یک ــالح ش ــی اص ــای مال ــارات و تنگناه ــود اعتب کمب

ــر  ــته 25 کیلومت ــه در گذش ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــای کاری اس  اولویت ه
شــبکه فرســوده مــورد بازســازی قــرار گرفــت و امســال هــم اصــالح 

شــبکه فرســوده آب در دســتور کار قــرار دارد.
حمیــد خدابخشــی یکــی دیگــر از ســاکنان زرین شــهر پرســید: 
مصــرف آب کولرهــای آبــی چــه مقــدار اســت و کولرهــای آبــی چنــد 

لیتــر در روز آب مصــرف می کننــد؟  
ــور  ــه ط ــی ب ــر آب ــک کول ــرد: ی ــالم ک ــخ اع ــا در پاس ــناس آبف کارش
معمــول، اگــر 10 ســاعت روشــن باشــد، 200 لیتــر آب مصــرف 
ــتان  ــرانه آب در اس ــرف س ــون مص ــه هم اکن ــی ک ــد؛ در حال می کن
حــدود 151 لیتــر اســت؛ پــس بایــد کولرهــا یــا درجایــی کــه ســایه 
اســت نصــب شــوند یــا اینکــه از ســایبان بــرای خنــک شــدن کولرهــا 
اســتفاده کــرد تــا بــه ایــن شــکل 11 درصــد در مصــرف کولرهــای آب 

صرفه جویــی شــود.
ــود  ــرد: می ش ــؤال ک ــه س ــن برنام ــران در ای ــی از حاض ــپس یک  س
ــر  ــوع دیگ ــی از ن ــای آب ــای کولره ــه ج ــی، ب ــرایط کم آب ــن ش در ای

ــرد؟  ــتفاده ک ــر گازی اس ــد کول ــا مانن کولره
ــتفاده از  ــت: اس ــواب گف ــه در ج ــناس برنام ــدی، کارش ــم احم خان
کولرهــای گازی بــا مصــرف انــرژی A3 مثبــت بــه دلیل اینکــه هنگام 
ــد  ــرق وارد می کن ــور ب ــه کنت ــری ب ــه، شــوک کمت روشــن کــردن اولی
نســبت بــه انــواع دیگــر کولرهــای گازی مقــرون بــه صرفه تــر اســت. 
یکــی دیگــر از شــهروندان زرین شــهر خطــاب بــه مدیــر آبفــای لنجــان 
ــد شهرســتان لنجــان یکــی از قطب هــای  ــوان کردی گفــت: شــما عن
صنعتــی و کشــاورزی اســتان اســت کــه مصــرف بهینــه آب در ایــن 
منطقــه بســیار مهــم اســت. بــر ایــن اســاس شــما بــه عنــوان مدیــر 
ــن  ــت آب در ای ــش هدررف ــرای کاه ــی ب ــه کارهای ــان چ ــای لنج آبف

منطقــه انجــام داده ایــد؟ 
ــی  ــاد مقاومت ــال »اقتص ــال س ــرد: امس ــان ک ــخ بی ــی در پاس رحیم
اقــدام و عمــل« نامگــذاری شــده اســت؛ بنابرایــن بایــد تــالش شــود 
ــن اســت، درســت مصــرف شــود  ــل جایگزی ــی غیرقاب ــه کاالی آب ک
ــی داشــته  ــت کاف ــات ناشــی از خشکســالی مقاوم ــر تبع ــا در براب ت
باشــیم. در شهرســتان لنجــان کــه شــامل 9 شــهر اســت، بــه 
ــع  ــت آب در شــبکه توزی ــرای کاهــش هدررف ــف ب روش هــای مختل
ــدی  ــه زون بن ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــده اس ــالش ش ت
ــبکه آب  ــازی ش ــبکه، هوشمندس ــار ش ــازی فش ــبکه، استانداردس ش
بــا اســتفاده از سیســتم تله متــری و تله کنتــرل و به کارگیــری 
ــی داشــت.  ــه کاهــش حــوادث را در پ ــرد ک سیســتم GIS اشــاره ک
 بهره گیــری از این گونــه تدابیــر در نهایــت کاهــش هدررفــت آب 
را در منطقــه بــه همــراه داشــت. ایــن درحالــی اســت کــه بــا ترویــج 
مصــرف بهینــه آب بــه روش هــای مختلــف بــه رغــم اینکــه در ســال 
ــا  ــد ام ــزوده ش ــترکین اف ــه مش ــعاب ب ــزار انش ــدود ه ــته ح گذش
حــدود 4 درصــد در مصــرف آب کاهــش مصــرف داشــتیم کــه نشــان 
می دهــد اصــالح شــبکه های فرســوده، راه انــدازی ســامانه تله متــری 

، تله کنتــرل و مدیریــت فشــار در مصــرف بهینــه آب بی تأثیــر نبــوده 
اســت.

در ادامــه ایــن جلســه معــاون آمــوزش و پــرورش شهرســتان لنجــان 
از اقدامــات آبفــا دربــاره چگونگــی ترویــج مصــرف بهینــه آب در بیــن 
ــاره  ــط عمومــی لنجــان در این ب ــوزان پرســید. مســئول رواب دانش آم
ــه آب  ــرف بهین ــه مص ــوزان ب ــب دانش آم ــور ترغی ــه منظ ــت: ب گف
ــن  ــه از ای ــر شــده ک ــدارس لنجــان دای ــف در م جشــنواره های مختل

ــرد.  ــش »ایســت آب نیســت« اشــاره ک ــه همای ــوان ب ــان می ت می
وی گفــت: بــا هماهنگــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
ــاد  ــب آح ــور ترغی ــه منظ ــده و ب ــزار ش ــددی برگ ــنواره های متع جش
مــردم ایــن شهرســتان بــه مصــرف بهینــه آب، نمایشــگاه شــیرآالت 
کاهنــده مصــرف در ادارات شهرســتان دایــر شــده اســت. همچنیــن 
در ایــن راســتا، بهره گیــری از رهنمودهــای ائمــه جمعــه و جماعــات 
بــرای توصیــه مــردم به مصــرف بهینه آب در دســتور کار قــرار دارد و در 
بخــش تبلیغــات محیطــی نیــز بــا هماهنگــی شــهرداری های منطقــه 
لنجــان، بنــر و پوســترهای مصــرف بهینــه آب در نقــاط مختلــف شــهر 

نصــب شــده اســت.

 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان تأکید کرد:

ضرورت مصرف بهینه آب در تابستان


