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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

علی شمخانی:

پیگیر قلدری و دبه درآوری 
آمریکا هستیم

رئیس هیئت والیبال استان اصفهان عنوان کرد:

قای لوزانو گله داریم آ ما هم 

کرد:   بررسی 

فارسی را پاس بداریم

کتاب »دل نوشته هایی برای بابا زهرا«

دل نوشته همسر جانباز 
صددرصد برای رهبر انقالب

معاون شهرسازی شهرداری اصفهان 
کرد: ح  مطر
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درآمد ساالنه 5 میلیون نفر 

بیشتر از ۳5 میلیون تومان است

گفتمان عدالت

له
قا

رم
س یکی از آرمان های بزرگ جامعه بشری در طول 

دوستدار  انسان ها  همه  است.  عدالت  تاریخ 
رسیده  قدرت  به  که  کسانی  بیشتر  و  عدالتند 

این  از  و  سرمی دهند  عدالت  شعار  نیز،  می رسند  و 
مطالبه فطری انسان ها بهره می گیرند. خردمندان 
عالم، عدالت را نیکو شمرده اند و قانونگذاران، آن 
فرهنگ  نظر  از  دانسته اند.  قوانین  مقصد  و  مبنا  را 
در  الهی  کتب  انزال  و  رسوالن  ارسال  نیز  دینی 
راستای اقامه آن صورت گرفته است. )لیقوم الناس 
حیات  خداوند،  میزان  عدل  همچنین  بالقسط( 
پایداری  و  حیات  مایه  و  زمامداری  اساس  احکام، 
چون  دادگر،  و  دادورز  مردان  و  است  بشر  اجتماع 
بشری  پژمرده  زندگی  که  شده اند  دانسته  بارانی 
بوده  دلربا  چنان  آرمان  این  می آورند.  نشاط  به  را 
است که افراد و گروه های بشری بسیاری آن را بر 
فدا کرده اند.  آن  راه  در  را  جان  و  نهاده  دست  سر 
شاخص  و  نمونه  السالم  علیه   علی ابن ابیطالب 

و معیار اصلی آن است ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

آمریکا  از تأمین امنیت شهروندانش 
ناتوان است

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایی 
ــکاران واجــد  ــه پیمان ــر را از طریــق مناقصــه عمومــی ب ــه شــرح زی ب

شــرایط واگــذار نمایــد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  اول

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ روز دو شنبه
 به تاریخ 9۵/۵/۱۱ 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه
 به تاریخ 9۵/۵/۱2

 دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

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

شماره تلفن گویا: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸
)داخلی ۳۸۸و ۳۳7(

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

مبلغ تضمین 
)ریال(

برآورد )ریال(  محل تامین
اعتبار

موضوع مناقصه  شماره
 مناقصه

۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰97/779/29۸ جاری  عملیات مدیریت بهره برداری و

 خدمات مشترکین و خدمات عمومی

منطقه بادرود

9۵-2-72

۱۳6/۰۰۰/۰۰۰ 2/7۱۸/242/۰۰۰ جاری  نصب انشعابات آب و فاضالب منطقه

دو شهر اصفهان

9۵-2-74

۱/2۵۳/۰۰۰/۰۰۰ 2۵/۰46/۰49/9۵6 جاری  عملیات بهره برداری و تعمیر و

نگهداری تصفیه خانه فاضالب جنوب

9۵-2-7۵

هیس ! خواب سنگین مسئوالن برای مبارزه با لوازم آرایشی قاچاق

محصوالت آرایشی قاچاق
 بازار  را قبضه کرده است  

در صفحه گوناگون )8( بخوانید
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شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد احــداث پــروژه عمرانــی ذیــل واقــع در شــهر جدیــد مجلســی را بــه صــورت مشــارکتی بــه 

اشــخاص حقوقــی واجــد صالحیــت واگــذار نمایــد: 

اصالحیه نوبت اول آگهی مناقصه )مشارکت( مورخ 95/4/20 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت  اول

م الف 2989

زیر بنای مجموعه حدود 
)متر مربع (  

عنوان پروژه

مشارکت در احداث اسکلت یک 
باب واحد آموزشی همراه با ساخت 
واحد های تجاری محله مهران شهر 

جدید مجلسی

۱۵/۵7۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد۳47۳
 بصورت ضمانتنامه 

بانکی

مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری 

)آورده شریک(  ریال 
 مبلغ ضمانتنامه 

)ریال(

- شرایط و زمان دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه و دریافت اسناد ظرف مدت هفت روز از نشر آگهی 

- مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: متقاضیــان پــس از تکمیــل اســناد، حداکثــر تــا تاریــخ 9۵/۵/4 مهلــت دارنــد تــا اســناد مربوطــه را در 
پاکتهــای الک و مهــر شــده بــه دبیــر خانــه شــرکت تحویــل داده و رســید آنــرا دریافــت نماینــد.

- نشــانی کارفرمــا: اصفهــان - کیلومتــر 2۰ جــاده مبارکــه بروجــن - شــهر جدیــد مجلســی - بلــوار ارم شــرکت عمــران مجلســی- امــور قراردادهــا    
تلفــن: ۵24727۳۳-۰۳۱       دورنــگار: ۵24722۱4-۰۳۱     صنــدوق پســتی: ۸6۳۱6-4۵77۵

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

کل مبلغ مشارکت 
حدود )ریال (

۳9 میلیارد



گفتمان عدالت       
ادامه از صفحه یک: 

کــه جــان خــود را فــدای عدالــت فرمودنــد و او را شــهید 
ــه  ــت ک ــن اس ــای ای ــخ گوی ــم. تاری ــت می دانی راه عدال
ــیار  ــه کاری بس ــت در جامع ــردن عدال ــاری ک ــرا و ج اج
دشــوار اســت؛ زیــرا ســتمگران و مســتکبران و دنیاطلبانــی 
کــه همــه چیــز را بــرای خــود می خواهنــد در مقابــل 
آن بــا تمــام تــون ایســتاده اند و می ایســتند. گرچــه 
دشــواری نیــل بــه عدالــت را نمی تــوان فقــط بــه حســاب 
ظالمــان و اصحــاب قــدرت گذاشــت کــه حاضــر بــه ســر 
ــتند  ــت نیس ــته عدال ــم برافراش ــر پرچ ــروآوردن در براب ف
یــا فقــط بــه حســاب هــوا و هــوس زیادت طلبــان 
سیرناشــدنی ای گذاشــت  ورزان  طمــع  و   دنیاپرســت 
کــه چــون طوفانــی مســیر عدالــت را منحــرف و دســتیابی 
ــه  ــان اگرچ ــت. آری، این ــاخته اس ــن س ــه آن را ناممک ب
ــد، تمــام علــت  ــه ثمــر نرســیدن عدالــت نقــش دارن در ب
نیســتند؛ بلکــه خــود جامعــه بشــری نیــز نتوانســته  
 عدالــت را بشناســد و طعــم دلپذیــر آن را نچشــیده 
ــتاده  ــد نایس ــه بای ــه ک ــه آن آن گون ــتیابی ب ــرای دس و ب
ــکل های  ــه تش ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت. اینک اس
تقویــت  دانشــجوی توصیــه و ســفارش فرمودنــد در 
ــاد  ــت، اقتص ــه عدال ــاب از جمل ــی انق ــای اصل گفتمان ه
 دانش بنیــان و مقاومتــی، پیشــرفت اســامی  ایرانــی 
و شــتاب علمــی  اقــدام کننــد، بــه همیــن دلیــل اهمیــت 
و مطالبــه مردمــی  آن اســت. مــردم انتظــار دارنــد در 
نابرابــری و ســتمکاری  اســامی  تبعیــض،  حکومــت 
ــد. مــردم بســیار نگــران می شــوند کــه رانت خــواری  نبینن

مســیر  در  ســمت ها  و  موقعیت هــا  از  اســتفاده 
ــر در  ــه دیگ ــا نمون ــی و ده ه ــخصی و خانوادگ ــع ش مناف
جایگاه هایــی دیــده شــود. در فســادهای مالــی چنــد 
هــزار میلیــاردی نیــز نگرانــی مــردم بــه خوبــی دیــده شــد 
و اکنــون در فیش هــای نجومــی  حقوقــی هــم مــردم بــه 
ــتند. ــیدگی هس ــاح و رس ــان اص ــر و خواه ــدت پیگی ش
 توصیــه رهبــری بــرای ایــن منظــور اســت کــه اگــر 
ــت  ــئله عدال ــر مس ــجویی ب ــکل های دانش ــگان و تش نخب
 بــه عنــوان یــک گفتمــان اساســی انقــاب حســاس 
و پیگیــر آن باشــند و در مقابــل بی عدالتی هــا فریــاد بزننــد 
و بایســتند از پیدایــش ســتم و ظلــم و تبعیض هــای نــارو 
پیشــگیری می شــود و انقــاب اســامی  راه درســت خــود 
ــن  ــا حس ــواردی ب ــت م ــن اس ــه ممک ــد. البت را می پیمای
ــد ــوه کن ــه جل ــردازی موج ــه مصلحت پ ــه ب ــت و توج  نی

ولــی در دراز مــدت منجــر بــه بی عدالتــی شــود. لــذا نــگاه 
تیزبیــن اندیشــمندان و نخبــگان جــوان و دلســوزان نظــام 
ــود. چــه بســا  ــد ب ــوارد کارا خواه ــن م در آشکارســازی ای
ــی  ــاح در پ ــر و ص ــی خی ــد، ول ــایند باش ــوری ناخوش ام
داشــته باشــد و چــه بســا امــوری خوشــایند بنمایــد و در 

نهایــت بــه شــر و بــدی منتهــی شــود.
ــک  ــد: ی ــه فرمودن ــن رابط ــری در ای ــم رهب ــام معظ مق
ــد؛  ــت کوتاهــی نکنی ــه  عدال  لحظــه از درخواســت و مطالب
ایــن شــأن شماســت. جــوان و دانشــجو و مؤمــن شــأنش 
همیــن اســت کــه عدالــت را بخواهــد. پشــتوانه  ایــن فکــر 
ــه  ــا همــه  وجــود، خــودم هســتم و امــروز بحمداللَّ هــم ب
نظــام هســت. البتــه تخلفاتــی هــم ممکــن اســت 
ــان  ــد: گفتم ــن باش ــان ای ــما زرنگی ت ــرد؛ ش ــام بگی انج
 عدالت خواهــی را فریــاد کنیــد؛ امــا انتقــاد شــخصی 
ــت شــاخص  ــدون شــک عدال ــد. ب و مصداق ســازی نکنی
ــاب اســامی  اســت   ــی مشــروعیت و پیشــرفت انق  اصل
و بایــد بــرای ایــن پایــه و اســاس اصلــی انقــاب برنامــه 
داشــت و ایســتادگی کــرد. از نظــر شــیعه مشــروعیت یــک 
ــت  ــن حکوم ــا ای ــه آی ــت. اینک ــت اس ــت در عدال حکوم
حکومــت حقــی اســت یــا خیــر، وابســته بــدان اســت کــه 
در هســته اصلــی نظــری و عملــی آن عدالــت قــرار دارد یــا 
ــه او هجــوم  ــه؟ امیرالمؤمنیــن)ع(  وقتــی کــه مــردم ب ن
می آورنــد کــه حکومــت را بپذیرنــد دو حجــت بــرای خــود 
ــه  ــر آنک ــردم و دیگ ــاع م ــی اجتم ــد؛ یک ــر می فرماین ذک
خداونــد از آگاهــان و خردمنــدان و دانشــمندان تعهــد 
گرفتــه اســت کــه بــر ســیری ظالــم و گرســنگی مظلــوم 
ســکوت نکننــد. پایــه ورود ایشــان بــه حکومــت، مســئله 
ــا ظلــم قــرار می گیــرد و ایــن الگــوی  عدالــت و مبــارزه ب
ــل  ــد در مقاب ــا می گوی ــه م ــل ب ــان کام ــای انس تمام نم
ظلــم ظالــم ســکوت نکنیــد. آری، یــک حکومــت آن قــدر 
ــزان  ــه اســت. هــر می دینــی و اســامی  اســت کــه عادالن
ــر  ــرفته تر، کارآمدت ــت پیش ــر اس ــت عادالنه ت ــه حکوم ک
و مشــروع تر اســت و هــر میــزان کــه ایــن حکومــت 
عدالــت  از  اصلــی  شــعار های  در  و  جهت گیری هــا  در 
ــر اســامی اســت؛  ــزان غی ــان می ــه هم ــرد، ب ــه بگی فاصل
ــه ای  ــری و اندیش ــام فک ــت در نظ ــگاه عدال ــی جای یعن
ــت ارزش  ــل اهمی ــی از دالی ــت. یک ــه اس ــام این گون اس
عدالــت ایــن اســت کــه عدالــت ارزشــی مــادر و عمومــی 
ــر در  ــان دیگ ــه بی ــت؛ ب ــتی اس ــی فرادس ــت. ارزش  اس
سلســه ارزش هایی کــه یــک جامعــه ممکــن اســت 
ــرض  ــوازات و هم ع ــه م ــا ب ــه ارزش ه داشــته باشــد، هم
اصلــی  ارزش  سلســله ارزش هایی،  نیســتند.  یکدیگــر 
ــت  ــر اس ــا ارزش برت ــرای م ــت ب ــتند. عدال ــر هس  و برت
ــه  ــد در حرکــت ب ــان ارزشــمند و پرانگیــزه می توانن و جوان

ســوی عدالــت، کارســاز و تأثیرگــذار باشــند.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 آفت های  حکومتداری                                         
جــزو  متعــال  خداونــد  کــه  وظایفــی  از  یکــی 
مأموریت هــای انبیــای الهی قرار داده، برقــراری عدالت 
ــُم  ــا َمَعُه ــاِت َوَأنَزْلَن َن ــْد َأْرَســْلَنا ُرُســَلَنا ِباْلَبیِّ اســت؛ »َلَق
ــن  ــِط« از ای ــاُس ِباْلِقْس ــوَم النَّ ــَزاَن لَِیُق ــاَب َواْلِمی اْلِکَت
 آیــه فهمیــده می شــود یکــی از ارکان برقــراری عدالــت

تشکیل حکومت است. 
و  فــراز  و  زحمــات  تمــام  بــا  امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــد از  ــان بع ــی ایش ــخ از زندگان ــه تاری ــی ک فرودهای
حیــات رســول اکــرم)ص( ثبــت کــرده، در اوخــر عمــر 
شریفشــان در جایــگاه امامــت قــرار می گیرنــد و 
مــردم بــه عنــوان خلیفــه مســلمین بــه ایشــان اقبــال 
ــرآن  ــاس ق ــر اس ــی ب ــرت حکومت ــد و حض می کنن

می دهنــد. تشــکیل 
ــات  ــه تعارف ــتا هم ــن راس ــی)ع( در ای ــرت عل   حض
حکومــت  بــه  نســبت  را  رودربایســتی ها   و 
و حکومتــداری و مســئولیت پذیری در نظــام اســامی 
ــد  ــد کــه نبای ــار می گــذارد و 4 آفــت را ذکــر می کن کن
ــروع  ــک بالف ــول، التمس ــع األص ــد: تضیی ــاق افت اتف
ــول  ــتن اص ــل؛ واگذاش ــر االفاض ــم االراذل، تأخی تقدی
ــه امــور غیرمهــم  ــه فرعیــات و پرداختــن ب تمســک ب
ــتن  ــه، واگذاش ــان های فرومای ــاختن انس ــدم س  مق

و عقب راندن انسان های فاضل.
خــوب دقــت کنیــم فراموشــی اصــول یــا کوتــاه آمــدن 
در اصــول و بی تفاوتــی در اجــرا و جاری ســازی اصــول 
اساســی دیــن، آفتــی مهــم بــرای حکومــت اســامی 
ــه  ــاز توج ــه نم ــه ب ــان ک ــد همچن ــم بای ــت. حاک اس
می کنــد بــه حجــاب توجــه داشــته باشــد و از رانــت و 
رشــوه و مفاســد دیگــری کــه نشــانه فاصلــه از اصــول 

اســت، دوری گزینــد.
ــب)ع(  ــن ابیطال ــار علی ب ــی گوهرب ــه زندگ ــی ب  وقت
از  کــه  نامه هایــی  درمی یابیــم  می کنیــم،  نــگاه 
ــن  ــه همی ــت متوج ــده اس ــه آم ــان در نهج الباغ ایش
ــک  ــه مال ــرت ب ــه حض ــه ای ک ــت. نام ــن اس مضامی
ــع  ــند، توق ــف می نویس ــن حنی ــان ب ــا عثم ــتر ی اش
ــد.  ــان می کن ــا بی ــام را از م ــام هم ــن ام ــار ای و انتظ
ــم.  ــی)ع( نداری ــد عل ــی را مانن ــا کس ــن واقع بنابرای
امــام و مــوالی متقیان پــس از طرح موضــوع پایبندی 
ــت  ــتحکام حکوم ــی اس ــه اساس ــه پای ــول ک ــه اص ب
ــی  ــوان آفت ــه عن ــادآوری دوری از اصــول ب اســت و ی
ــد  ــت می پردازن ــر حکوم ــت دیگ ــان آف ــه بی ــم ب مه
ــده  ــول را نادی ــروع و اص ــه ف ــه ب ــد توج و می فرماین
گرفتــن می توانــد ماننــد خــوره پایه هــای حکومــت را 
سســت کنــد. ایشــان ســومین آفــت را بــرای حکومت 
روی آوردن بــه اراذل برمی شــمرند؛ یعنــی در حکومــت 
ــته  ــی داش ــش جایگاه ــای اعم ــه معن ــد اراذل ب نبای
باشــند؛ چــرا کــه اینــان باعــث بدبینــی و یــاس مــردم 
از حکومــت خواهنــد شــد و در نهایــت کنــار گذاشــتن 
انســان های فاضــل، دانــا و عالــم آفتــی جبران ناپذیــر 

بــرای حکومــت خواهــد بــود. 
در روایتــی حضــرت امیــر)ع( در نامــه ای بــه عثمــان 
بــن حنیــف می فرمایــد: چهــار کار انجــام دهیــد 
ــْن  ــد »َو َلِک ــک کنی ــن)ع( را کم ــِن امیرالمؤمنی ــا م ت
ــٍة َو َســَداد«؛ اول  َأِعیُنونِــی ِبــَوَرعٍ َو اْجِتَهــاٍد َو ِعفَّ
 اینکــه اجــازه ندهیــد حــدود خــدا توســط شــما 
هســتند  شــما  بــه  منتســب  کــه  افــرادی  و 
ــاده  ــی پی ــکام اله ــد اح ــاش کنی ــود. ت ــته ش  شکس

شود. 
پاک دســت،  پاکدامــن،  و  عفیــف  کنیــد  ســعی 
ــپس  ــید و س ــم باش ــدم و پاک قل ــن، پاک ق پاک ذه
می فرماینــد: کاری را هــم کــه بــه شــما ســپرده 

می شــود آن را محکــم و درســت انجــام دهیــد.
حضــرت علــی علیــه الســام چهــار آفتــی را کــه 
مواجــه کنــد  مشــکل  بــا  را  حکومــت   می توانــد 
ــد، بیــان  ــرزان کن و پایه هــای حکومــت را سســت و ل
فرمودنــد و 4 مــورد را نیــز بــه عنــوان تقویت کننده های 
 حکومــت برشــمردند کــه عبــارت از ورع و پرهیــزکاری 
جهــاد و تــاش، عفــت و پاکدامنــی و ســداد بــه 

معنــی ایســتادگی و اســتقامت اســت.

یادداشت سردبیر

اعتراف نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل:
ایران تاکنون به همه تعهدات خود 

در قبال برجام عمل کرده است
نماینــده دائــم آمریــکا در ســازمان ملــل گفــت: بــا 
گذشــت یــک ســال از حصــول توافــق هســته ای میــان 
ایــران و کشــورهای 1+5 )برجــام(، تهــران بــه طــور 
آشــکار بــه همــه تعهــدات خــود در قبــال ایــن توافقنامــه 
ــت روز  ــاور« در نشس ــامانتا پ ــت. »س ــرده اس ــل ک عم
ــوع  ــی موض ــرای بررس ــه ب ــت ک ــورای امنی ــنبه ش دوش
ــه  ــر اینک ــا ذک ــد، ب ــزار ش ــاح ها برگ ــترش س ــدم گس ع
ایــران تاکنــون بــه همــه تعهــدات خــود در قبــال برجــام 
ــوی  ــدات را از س ــن تعه ــرای ای ــت، اج ــرده اس ــل ک عم
ایــران مایــه پیشــرفت صلــح و امنیــت جهانــی و ســبب 

ــرد. ــر ک ــورش ذک ــندی کش خرس
ــده  ــوم غنی ش ــد از اورانی ــش از 98 درص ــروج بی وی خ
ایــران بــه خــارج، تعطیلــی راکتور هــای اراک و از کار 
افتــادن 2 ســوم از ســانتریفیوژ های ایــران را نشــانه های 
بــارزی از پایبنــدی ایــران به مفــاد این توافقنامه دانســت 
و افــزود: در ســایه نظارت هــای آژانــس بین المللــی 
ــران، کشــورش  ــر فعالیت هــای هســته ای ای هســته ای ب
 بــه طــور مســتمر در جریــان ایــن برنامه هــا بــوده 
ــران  ــوی ای ــی از س ــه عدول ــاهد هیچ گون ــون ش و تاکن
نبــوده اســت. پــاور در ادامــه تصریح کــرد: آمریــکا رویکرد 
ســریع ایــران بــه اجــرای تعهــدات خــود در قبــال برجــام 
را تاییــد و نســبت بــه آن ابــراز خرســندی می کنــد. 
ــش  ــا موجــب پیدای ــن رویکرد ه ــی شــد: همی وی مدع
ــه  ــد ب ــه بی تردی ــده ک ــی ش ــوس واقع ــرات محس تغیی
ــه  ــدف اولی ــه ه ــی ک ــت جهان ــح و امنی ــرفت صل پیش
ــایانی  ــک ش ــت کم ــل اس ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش

ــت. ــر اس ــق امن ت ــن تواف ــایه ای ــان در س ــرده و جه ک

خبر

ــوان  ــی نمی ت ــای جهان ــت: در دنی ــورمان گف ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
 در کنــار امنیــت، ناامنــی و در کنــار توســعه یافتگی، بی توســعگی 
را مشــاهده کــرد. در دنیــای کنونــی، بزرگ تریــن قــدرت نظامــی  
 جهــان از ایجــاد امنیــت بــرای شــهروندان خــود ناتــوان اســت 
و اگــر بــه چهــره مــردم آمریــکا بعــد از حادثــه 11 ســپتامبر 2001 
نــگاه می کردیــد، متوجــه می شــدید کــه قدرتــی کــه می توانــد 
ــن  ــد از تأمی ــود کن ــود ناب ــته ای خ ــاح های هس ــا س ــا را ب ــام دنی تم
ــای  ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــوان اس ــهروندانش نات ــرای ش ــت ب امنی
شــانزدهمین  اختتامیــه  در  دیــروز  ظریــف  محمدجــواد  وطــن، 
ــتین  ــت: نخس ــار داش ــوری اظه ــت جمه ــر ریاس ــش مه ــره پرس کنگ
مؤثــر  مذاکــره  کاری  هــر  بــه  ورود  و  گفت وگــو  بــرای   گام 
ــل  ــد قب ــد شــنید، گــوش کــرد و فهمی ــن بای و شــنیدن اســت؛ بنابرای
ــای  ــه داد: در دنی ــرد. وی ادام ــاز ک ــت ب ــرای صحب ــان ب ــه زب از آنک
ــار توســعه یافتگی،  ــار امنیــت، ناامنــی و در کن ــوان در کن ــی نمی ت جهان

ــی، بزرگ تریــن قــدرت  بی توســعگی را مشــاهده کــرد. در دنیــای کنون
نظامــی  جهــان از ایجــاد امنیــت بــرای شــهروندان خــود ناتــوان اســت 
و اگــر بــه چهــره مــردم آمریــکا بعــد از حادثــه 11 ســپتامبر 2001 نــگاه 

ــا  ــام دنی ــد تم ــه می توان ــی ک ــه قدرت ــد، متوجــه می شــدید ک می کردی
را بــا ســاح های هســته ای خــود نابــود کنــد، از تأمیــن امنیــت بــرای 

ــوان اســت. شــهروندانش نات

وزیــر امــور خارجــه بیــان کــرد: آمریــکا بــا وجــود هزینه هــای میلیــاردی 
در افغانســتان و عــراق هنــوز متوجــه نشــده کــه دوران تحمیــل و فشــار 
بــه ســر آمــده اســت؛ بنابرایــن انــواع تحریــم غیرانســانی را علیــه مردم 
ایــران اعمــال کردنــد؛ امــا مــردم بــا حضــور در پــای صندوق هــای رأی 
ــا  ــرام ب ــا احت ــد ب ــت و بای ــر اس ــا بی تأثی ــه تحریم ه ــد ک ــان دادن نش
ایرانیــان رفتــار کــرد. ظریــف تصریــح کــرد: آمریــکا ســرانجام متوجــه 
ــرد  ــرار بگی ــان ق ــا ایرانی ــره ب ــز مذاک ــای می ــرام پ ــا احت ــه ب ــد ک  ش
ــل شــکل  ــد بین المل ــر اســاس شــرایط جدی و مذاکــرات هســته ای ب
ــازی  ــه ب ــروز ملمــوس اســت ک ــان ام ــت در جه ــن واقعی گرفــت و ای
بــرد و باخــت منجــر بــه باخــت هــر دو طــرف می شــود. وی بــا اشــاره 
بــه ســخنان امــام خمینــی)ره( مبنــی بــر اینکــه آمریــکا هیــچ غلطــی 
نمی توانــد بکنــد، افــزود: ایــن ســخن امــام)ره( بــه ایــن دلیــل اســت 
ــرح  ــر ط ــم ه ــردم می توانی ــوان م ــه ت ــکا ب ــا ات ــتند ب ــاور داش ــه ب  ک
و پــروژه را علیــه منافــع کشــور خنثــی کنیــم و می توانیــم بــا اتــکا بــه 

اصــول و باورهــای خــود در برابــر هــر قدرتــی موفــق باشــیم. تســنیم 

وزیر امور خارجه:

آمریکا از تأمین امنیت شهروندانش ناتوان است

 عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســامی
جزئیــات دفاعیــات دولــت و دالیــل مخالفــت نماینــدگان را بــا 

کلیــات الیحــه اصاحیــه بودجــه 95 تشــریح کــرد.
حســینعلی حاجــی  دلیگانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا 
اشــاره بــه رد کلیــات الیحــه اصاحیــه بودجــه 95 در نشســت 
ــس  ــت: رئی ــه گف ــه و بودج ــیون برنام ــح کمیس ــروز صب ام
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و رئیــس کل بانــک مرکــزی 
بــرای دفــاع از ایــن الیحــه در کمیســیون حضــور یافتــه بودنــد.

ــر  ــه تأکیــد دولــت ب ــا اشــاره ب نماینــده مــردم شاهین شــهر ب
ــرخ ارز گفــت:  ــزوم گشــایش اقتصــادی از طریــق تســعیر ن ل
آقــای نوبخــت معتقــد بــود کفایــت ســرمایه بانک هــا پاییــن 
ــات  ــن مؤسس ــی بی ــاط بانک ــل، ارتب ــن دلی ــه همی ــت و ب اس

مالــی و اعتبــاری خارجــی بــا ایــران برقــرار نمی شــود. دولــت 
ــرار دهــد.  ــار بانک هــا ق ــا در اختی ــدارد ت ــز ســرمایه ای ن نی

ــت در  ــار داشــت: دول ــه و بودجــه اظه عضــو کمیســیون برنام
جلســه کمیســیون اعــام می کــرد کــه بــه پیمانــکاران بدهــکار 
ــق  ــه تعوی ــی اش را ب ــد بده ــار اوراق می توان ــا انتش ــت و ب اس
ــر، از یک ســو موجــب شفاف ســازی بدهــی  ــن ام ــدازد؛ ای بین
ــش  ــی و افزای ــاط مال ــر موجــب انضب ــت و از ســوی دیگ دول

ــد. ــد ش ــا خواه ــه آن ه ــاح ترازنام ــا و اص ــع بانک ه مناب
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه در تشــریح علــل مخالفــت 
نماینــدگان گفــت: الیحــه ای کــه در قالــب اصــاح بودجــه بــه 

ــه شــده اســت یــک قانونگــذاری دائمــی  اســت  مجلــس ارائ
کــه در قالــب یــک الیحــه موقــت ارائــه شــده اســت. دولــت 
ــا الیحــه ای مجــزا آن  ــب الیحــه متمــم بودجــه ی ــد در قال  بای

را به مجلس ارائه می کرد.
بودنــد  معتقــد  نماینــدگان  داد:  ادامــه  حاجی دلیگانــی 
ــی  ــش بده ــث کاه ــزی باع ــک مرک ــای بان ــعیر دارایی ه تس
ــوری  ــه س ــک معامل ــه ی ــود، بلک ــا نمی ش ــه بانک ه ــت ب دول
ــاد  ــط را ایج ــه ای غل ــه روی ــت ک ــد اس ــذاری جدی و بدعت گ

می کنــد و آثــار تورمــی  بــه همــراه دارد.
ــه مخالفــت شــدید  ــا اشــاره ب ــده مــردم شاهین شــهر ب نماین

مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا ایــن الیحــه گفــت: نماینــده 
مرکــز پژوهش هــا نیــز معتقــد بــود تصویــب ایــن الیحــه بــه 
معنــای صحــه گذاشــتن بــر بی انضباطــی مالــی دولت هــا در 

آینــده اســت.
بــرای  اوراق  انتشــار  درخصــوص  نماینــدگان  افــزود:  وی 
پرداخــت بدهــی پیمانــکاران معتقــد بودنــد ایــن اوراق نیــز در 
ــه معنــای خلــق پــول  بانک هــا رســوب می کنــد و خــودش ب

ــد اســت. جدی
داشــت:  اظهــار  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 
اقتصــادی  بــا اصــل حــق مشــکل  اعضــای کمیســیون 
ــاف  ــت اخت ــا دول ــا در روش ب ــتند، ام ــق هس ــور مواف  کش

داشتند.

ــت  ــی نیس ــی  موضوع ــای نجوم ــت: حقوق ه ــمخانی گف ــی ش عل
ــران  ــاز مدی ــن امتی ــد. در ضم ــده باش ــروع ش ــی ش ــه به تازگ  ک
و رؤســا فقــط حقــوق نیســت؛ مــوارد دیگــری نیــز هســت کــه باید 

بــه ســمت تعــادل برده شــود.
ــی  ــورای عال ــر ش ــمخانی، دبی ــی ش ــوز، عل ــزارش افکارنی ــه گ ب
امنیــت ملــی درخصــوص دریافت هــای نجومــی  تعــدادی از 
مدیــران دولتــی اظهــار داشــت: ایــن را بایــد یــک اتفــاق میمــون 
ــمت  ــه س ــئوالن را ب ــی مس ــوان زندگ ــه می ت ــه چگون ــت ک دانس
طبقــه فقیــر هدایــت کــرد؛ لــذا نبایــد ایــن موضــوع را تبدیــل بــه 

ــرد. ــی ک ــی و سیاس ــی جناح موضوع

ــزود: حقوق هــای  ــه اف ــی در ادام ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال دبی
ــد؛  ــده باش ــروع ش ــی ش ــه به تازگ ــت ک ــی نیس ــی  موضوع نجوم
البتــه درســت اســت کــه ایــن موضــوع در دولــت یازدهــم آشــکار 
ــوق  ــط حق ــا فق ــران و رؤس ــاز مدی ــن امتی ــت. در ضم ــده اس ش
نیســت و مــوارد دیگــری نیــز هســت کــه بایــد بــه ســمت تعــادل 
بــرده شــود. ایــن مســئله بــا پیشــتازی نیرو هــای انقابــی 
ــذا  امکان پذیــر اســت و نیــازی بــه هیاهــوی تبلیغاتــی نیســت؛ ل
بایــد شــعارمان را تقــرب بــه زندگــی طبقــه میانــی و  فقیــر قــرار 

ــم. دهی
وی بــا بیــان اینکــه »مســتضعفین« واژه خلق شــده توســط 
امــام)ره( بــرای توصیــف مــردم اســت، گفــت: مــا هرچــه داریــم از 
مــردم کوچــه، بــازار و انقابــی داریــم؛ لــذا مــا بایــد بــه ایــن ســمت 

ــر شــویم. ــادی نزدیک ت ــه مــردم ع ــه ب ــم ک حرکــت کنی
شــمخانی تأکیــد کــرد کــه در موضــوع فیش هــای نجومــی  بایــد 
طــوری عمــل کــرد کــه از ایــن موضــوع نهضــت تقــرب بــه زندگــی 

مســتضعفین را در بیــن مســئوالن فراهــم کنیــم.

بدعهدی هــای  درخصــوص  انجام شــده  اقدامــات  شــمخانی 
ــران  ــه شــده ای ــدادن پول هــای بلوک ــکا در برجــام و پــس ن آمری
گفــت: مــا پیگیــر ایــن موضوعــات هســتیم؛ قلــدری، بی منطقــی 
دبــه درآوری و بدعهدی هــای آمریــکا موضوعــی نیســت کــه مــورد 
توجــه جمهــوری اســامی  ایران نباشــد و همــواره پرچم هوشــیاری 
را مقــام معظــم رهبــری بــرای مقابلــه بــا ایــن موضوعــات در طول 

مذاکــرات هســته ای برافراشــته نگــه داشــتند.
وی افــزود: اقدامــات حقوقــی و شــکایاتی علیــه همــه جنایــات 
آمریــکا از کودتــای 28مــرداد گرفتــه تــا جنــگ تحمیلــی را بایــد 

مســتند کــرد و بــه مجامــع بیــن الملــل ارائــه داد.

ــوز ــی جام نیـ ــرویس سیاس ــزارش س ــه گ  ب
اوزی روبیــن، مقــام رســمی  ســابق رژیــم 
ــکی  ــوان موش ــه ت ــد ک ــتی می گوی صهیونیس
ــه  ــرائیل ب ــرای اس ــدی ب ــدی ج ــران تهدی ای
رئیــس  روبیــن«،  می آیــد.»اوزی  شــمار 
رژیــم  ایــن  موشــکی  دفــاع  اداره   ســابق 
برنامــه موشــکی ایــران را پیشــرفته می دانــد. 
ــران  ــای ای ــک ها و راکت ه ــه او موش ــه گفت ب
اســتفاده  منطقــه  در  دیگــران  دســت  در 
می شــود و ایــران بــا تجاربــی کــه در اســتفاده 
از آن هــا بــه دســت آورده، اعتمــاد بــه نفــس 

ــل توجهــی یافتــه اســت. قاب
ــکا، رئیــس  ــه گــزارش شــبکه صــدای آمری ب
اســرائیل  موشــکی  دفــاع  اداره  ســابق 
اکنــون  ایــران  موشــکی  تــوان  می گویــد: 

خطــری جــدی اســت.
وی در جلســه ای کــه در واشــنگتن بــه منظــور 
تشــریح ســیر تکاملــی برنامــه موشــکی 
ایــران و در جمــع گروهــی از دســت انــدرکاران 
اظهــار  می گفــت،  ســخن  صنعــت  ایــن 
ــواده شــهاب  کــرد: موشــک عمــاد کــه از خان

ــه  ــران ب ــرای ای ــده ب ــی عم ــت، تحول 3 اس
می آیــد. حســاب 

بــه گفتــه »روبیــن« پیشــرفت ایــران در 
صنعــت موشــکی تــا جایــی بــوده کــه اکنــون 
ــره شــمالی موشــک  ــه ک ــه ب ــران اســت ک ای

می فروشــد.
ــم  ــکی رژی ــاع موش ــابق اداره دف ــس س رئی
صهیونیســتی در نقــل قولــی از رهبــر انقــاب 
خــودش  ایــران  اســامی  می افزایــد: 
عملــی  را  اســرائیل  علیــه  تهدیدهایــش 
نمی کنــد و ایــن کار را از طریــق گروه هــای 

می دهــد.  انجــام  منطقــه  در  وابســته 
ایــران فقــط در صورتــی کــه آمریــکا یــا 
ــد  ــه کنن ــن کشــور حمل ــه ای اســرائیل رأســا ب
خــودش دســت بــه کار شــده و بــه اســرائیل 

می کنــد. حملــه 
ــد  ــان اضافــه کــرد: آن هــا می گذارن وی در پای
تــا متحدانشــان کارهایشــان را در منطقــه 
ــزی هــم  ــن وجــود چی ــا ای ــد؛ ب انجــام بدهن
نیســت کــه جلــوی پرتــاب موشــک های 

ــرد. ــران را بگی ای

مســتندات واصلــه حاکــی اســت بــا 
ــه بنیــاد راکفلــر  نفــوذ جریــان وابســته ب
و مقامــات امنیتــی آمریکایــی، پیــش از 
 ارزیابــی خطــر و اخــذ مجوزهــای قانونــی
در ســال 94 کشــت انبــوه محصــوالت 

ــد.  ــد زده  ش ــران کلی ــه در ای تراریخت
بــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری 
ــی ــت قانون ــم ممنوعی ــجو،  علی رغ  دانش

بهــزاد قره یاضــی - بــه عنــوان نفــر اصلــی 
ــی  ــع محصــوالت دســتکاری ژنتیک مداف
ــال لینکدیــن خــود  )تراریختــه( - در کان
ــج  ــوه برن ــد انب ــر تولی ــی ب ــری مبن خب
تراریختــه منتشــر کــرد. او ذیــل عکــس 
یــک برنجــکار نوشــت: »آقــای منتظــری 
شــالیکار پیشــتاز تراریختــه کار در اســتان 
ــول  ــه محص ــال 1394 ک ــتان در س گلس
ــد  ــم تولی ــدون س ــه ب ــود را ک ــار خ پرب

ــد.« ــان می ده ــده، نش ش
ــاد محصــوالت  ــه ریســک زی ــا توجــه ب ب
ــرای ســامت  دستکاری شــده ژنتیکــی ب
و محیــط زیســت، تولیــد انبــوه ایــن 

محصــوالت در گــرو اخــذ مجوزهــای 
ــق  ــه تحقی ــن اینک ــون اســت. ضم  گوناگ
ــز  ــوالت نی ــن محص ــول ای ــعه ح و توس
بایــد الزامــا در شــرایط حفاظت شــده 

ــرد. ــورت گی ص
 حــال آنکــه کشــت ایــن محصــوالت 
ــاز در  ــای ب ــوز و در فض ــذ مج ــدون اخ ب
ــی  ــت. گفتن ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
ــی  مســئوالن  ــن تمام ــش از ای اســت پی
جهــاد  بهداشــت،  وزارتخانه هــای 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــاورزی و س کش
زیســت از عــدم صــدور مجــوز بــرای 
کشــت انبــوه ایــن محصــوالت خبــر داده 
بودنــد. حــال اگــر مســئوالن حقیقتــا 
ایــن محصــوالت بی اطــاع  از کشــت 
بــا  ســند  ایــن  انتشــار  بــا  بوده انــد 
ــی  ــورد قانون ــه و برخ ــان مقابل ــن جری ای
خواهنــد کــرد؟ در صــورت عــدم برخــورد 
بــا ایــن جریــان غیرقانونــی، پــرده ای 
دیگــر از نفــوذ صهیونیســت ها آشــکار 

ــد. ــد ش خواه

ایــن نــوع مــواد توســط گروهک هــای معانــد در 
ــه گشــتی های نظامــی   عملیات هــای تروریســتی علی

ــود. ــتفاده می ش ــی  اس ــات مردم و تجمع
بــه گــزارش کیمیای وطــن، یک محموله مــواد منفجره 
ــارهللا سیســتان  ــات ســپاه ث  توســط نیروهــای اطاع

و کرمان در کرمان کشف و ضبط شد.
اســتان کرمــان  ثــارهللا  عمومــی  ســپاه  روابــط   
خبــر داد کــه در یــک عملیــات مشــترک توســط 
ــتان  ــان و سیس ــارهللا کرم ــپاه ث ــی س ــز اطاعات  مراک
و بلوچســتان، یــک محمولــه مــواد منفجــره، تجهیزات 
انتحــاری در کرمــان کشــف   انفجــاری و جلیقــه 

و ضبط شد.
 ایــن نــوع مــواد توســط گروهک هــای معانــد در 
ــه گشــتی های نظامــی  عملیات هــای تروریســتی علی

ــارس ــود. ف ــتفاده می ش ــی  اس ــات مردم  و تجمع

رئیس سابق اداره دفاع موشکی رژیم صهیونیستی عنوان کرد:

چیزی نیست که جلوی پرتاب موشک های ایران را بگیرد
ردپای جدید یهودی صهیونیست 

در کشاورزی ایران
 روابط عمومی  سپاه ثارهللا استان کرمان 

اعالم کرد:
کشف جلیقه انتحاری در کرمان

ــان  دوره ای  ــات می ــت: انتخاب ــی گف رحمانی فضل
ــن  ــم ای ــر پنج ــاب نف ــرای انتخ ــان ب در اصفه

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ش
عبدالرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
در  دیــروز  کشــور،  وزیــر  رحمانی فضلــی، 
و  سیاســی  معاونــان  نشســت  حاشــیه 
کشــور  سراســر  اســتانداری های  اجتماعــی 
ــاد  ــزارش اقتص ــاره گ ــگاران درب ــع خبرن در جم
ــاب ــم انق ــر معظ ــر رهب ــه محض ــی ب  مقاومت

گفــت: گــزارش عملکــرد ســه ماهــه ســه 
ــان و لرســتان  اســتان آذربایجــان شــرقی، کرم
ــر  ــم رهب ــو، تقدی ــتان های الگ ــوان اس ــه عن را ب

ــم. ــاب کردی ــم انق معظ
ــای  ــا آق ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــتاد  ــس س ــوان رئی ــه عن ــان ب ــی  همچن مقیم
انتخابــات کشــور در انتخابــات ریاســت جمهوری 
فعالیــت خواهــد کــرد یــا خیــر، گفت: انشــاءهللا 

فعالیــت خواهنــد کــرد.
ــگاری  ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــور در پاس ــر کش وزی
ــه  ــز ب ــای تهدیدآمی ــال پیامک ه ــر ارس ــی ب مبن
ــن  ــت: در ای ــار داش ــگاران اظه ــی از خبرن برخ

زمینــه بایــد شــکایت صــورت گیــرد؛ البتــه بنــده 
بــه معــاون امنیتــی خــود دســتور دادم کــه بــه 

ــد. ــن مســئله رســیدگی کن ای
ــور  ــی وزارت کش ــاره آمادگ ــی درب رحمانی فضل
بــرای برگــزاری انتخابــات ســال 96 بــه صــورت 
الکترونیکــی تصریــح کــرد: مــا در وزارت کشــور 
آمادگــی کامــل را بــرای برگــزاری انتخابــات 

ــم. ــی داری الکترونیک
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا تکلیــف 
نفــر پنجــم اصفهــان مجلــس شــورای اســامی 

بــا  همزمــان  و  میــان دوره ای  صــورت   بــه 
خواهــد  برگــزار  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــان  ــات اصفه ــه، انتخاب ــرد: بل ــح ک ــد، تصری ش
ــن  ــرای تعیی ــان دوره ای ب ــورت می ــه ص ــز ب نی

ــد. ــد ش ــزار خواه ــم برگ ــر پنج ــف نف تکلی
وزیــر کشــور دربــاره کشــف بعضــی مــواد 
منفجــره و جلیقه هــای انتحــاری در اســتان 
کرمــان و اینکــه بــه نظــر می رســد تروریســت ها 
بــه مرکــز کشــور رســیده اند، گفــت: البتــه ایــن 
ــی  ــی و امنیت ــای اطاعات ــخیص نیروه ــه تش ب
ســناریو  براســاس  کــه  دارد  بســتگی   مــا 
تروریســت ها را در مرزهــا بگیرنــد یــا براســاس 
مدیریتــی کــه انجــام می دهنــد آن هــا را در 
بازداشــت  و  کشــف  مشــخص  مکان هــای 
 کننــد. امنیــت در کشــور مــا برقــرار اســت 

و انشاءهللا برقرار خواهد بود.
جمــع آوری  بــه  پاســخ  در  رحمانی فضلــی 
شــده  پشــت نویس  مانتوهــای  از   بخشــی 
و طــرح روزنامــه ای از فروشــگاه های کشــور 
بــا دســتور وزارت کشــور گفــت: از ایــن موضــوع 

بی اطــاع هســتم.

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:
نفر پنجم اصفهان در انتخابات میان  دوره ای مجلس مشخص می شود

مدیــر کل انتصابــات دانشــگاه آزاد اســامی  از عــزل 2 نفــر از مســئوالن 
واحدهــای ایــن دانشــگاه بــه دلیــل تخلــف مالــی خبــر داد.

 بــه گــزارش گــروه دانشــگاه خبرگــزاری دانشــجو، احمــد دانیالــی گفت: 
2 نفــر از مســئوالن واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی  بــه دلیــل 
ــزل  ــود ع ــمت خ ــی از س ــی غیرقانون ــت های مال ــات و برداش تخلف

ــدند. ش
وی درخصــوص دلیــل برکنــاری ایــن 2 نفــر افــزود: بــر اســاس 
ــراد  ــن اف ــامی،  ای ــگاه آزاد اس ــی دانش ــی و حسابرس ــزارش بازرس گ
ــات  ــر از مصوب ــی فرات ــای غیرقانون ــت حــق الزحمه ه ــل دریاف ــه دلی ب
ــی  ــای اداری و مال ــررات و آیین نامه ه ــگاه و مق ــای دانش ــت امن هیئ
ــراد  ــن اف ــده ای ــدند و پرون ــار ش ــود برکن ــمت خ ــگاه از س ــن دانش ای
ــت های  ــت برداش ــات و برگش ــیون تخلف ــه کمیس ــیدگی ب ــرای رس ب

ــه حســاب دانشــگاه ارجــاع شــد. ــه ب اضاف
ــان  ــت: در زم ــار داش ــامی  اظه ــگاه آزاد اس ــات دانش ــرکل انتصاب مدی
ــرای  ــن شــده ب ــی بیشــتر از حــد تعیی ــراد، مبالغ ــن اف مســئولیت ای
راهنمایــی پایان نامه هــا برداشــت شــده کــه خــاف مقــررات دانشــگاه 

ــود. آزاد اســامی  ب
 دانیالــی بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــگاه آزاد بــا عنایــت امــام خمینی)ره(

بــزرگان نظــام و ســرمایه مــردم ایجــاد شــده اســت، گفــت: رســیدگی 
ــیار  ــگاه بس ــن دانش ــی در ای ــا آموزش ــی ی ــات اداری و مال ــه تخلف ب
ســختگیرانه و جــدی پیگیــری می شــود و بــه طــور منظــم واحدهــای 

ــوند. ــی می ش ــی و حسابرس ــگاه بازرس دانش

عزل 2 نفر از مسئوالن دانشگاه آزاد
 به دلیل تخلف مالی

حاجی دلیگانی تشریح کرد:
دالیل مخالفت مجلس با اصالحیه بودجه ۹۵

پیگیر قلدری و دبه درآوری آمریکا هستیم

حتما بخوانید!
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 تجمع معلمان »حق التدریس« 
مقابل مجلس 

ســاختمان  مقابــل  حق التدریــس  معلمــان  از  جمعــی 
مجلــس شــورای اســامی  تجمــع کردنــد. بــه گــزارش 
ــان  ــی از معلم ــنیم، جمع ــل از تس ــه نق ــن،  ب ــای وط کیمی
حق التدریــس آمــوزش و پــرورش صبــح دیــروز در اعتــراض 
ــس  ــل ســاختمان مجل ــت استخدامی شــان مقاب ــه وضعی ب

ــد.  ــع کردن تجم
لرســتان شــهرهای  اســتان های  از  کــه   تجمع کننــدگان 

کرمانشــاه، آذربایجــان غربــی و دیگــر اســتان ها مقابــل 
مجلــس تجمــع کــرده بودنــد، حداقــل دارای ســابقه کار 8 تــا 
10 ســال و مــدارک تحصیلــی کاردانــی و کارشناســی هســتند 

ــد.  ــی دارن ــه استخدام شــان اعتراضات ــه ب ک
ــل  ــز مقاب ــته نی ــای گذش ــس در ماه ه ــان حق التدری معلم

ــد. ــرده بودن ــع ک ــس شــورای اســامی  تجم مجل



شروع تأمین مالی شرکت فوالدمبارکه 
از بازار سرمایه

ــار پــس از موافقــت  ــرای اولین ب شــرکت فوالدمبارکــه ب
ــرکت  ــره ش ــوز از هیئت مدی ــذ مج ــل و اخ ــر عام مدی
ــد ســازمان  ــه تأیی ــه گــزارش توجیهــی کــه ب ــز تهی و نی
حسابرســی رســید، بــه منظــور خریــد مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز شــرکت، مشــتمل بــر خریــد ســنگ آهن ریزدانــه 
از شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو، موفــق شــد از 
طریــق انتشــار اوراق مرابحــه معــادل 1000 میلیــارد ریــال 
ــد. اصغــر  ــورس را اخــذ کن ــی ســازمان ب موافقــت نهای
هــادی زاده، رئیــس برنامه ریــزی مالــی بــا اعــام ایــن 
ــاله ــد 2 س ــن اوراق 20 درص ــرخ ای ــزود: ن ــب اف  مطل

ــه  ــع پرداخــت ســود 3 ماه ــات و مقاط ــاف از مالی مع
خواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه اصــل مبلــغ اوراق پــس از دو 
ــه زودی  ســال بازپرداخــت می شــود و عرضــه آن نیــز ب

ــرد.  ــورس انجــام می پذی ــق فراب از طری
وی افــزود: شــرکت کارگــزاری بانــک مســکن بــه عنــوان 
مشــاور عرضــه و عامــل فــروش و ســایر ارکان انتشــار 
ــک  ــرمایه بان ــن س ــرکت تأمی ــد از ش ــن اوراق عبارتن ای
مســکن، صنــدوق ســرمایه گذاری ره آورد آبــاد مســکن 
بــه عنــوان عرضه کننــده اوراق و متعهدیــن پذیره نویــس 
و بانــک مســکن بــه عنــوان ضامــن، پرداخــت اقســاط 
ــس  ــت. رئی ــرده اس ــن ک ــرر را تضمی ــید مق در سررس
برنامه ریــزی مالــی یــادآور شــد: تأمیــن مالــی از 
طریــق انتشــار ایــن اوراق بــه عنــوان بخشــی از منابــع 
ــه  ــاز ســال 1395 شــرکت انجــام گرفت ــورد نی ــی م  مال
از  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  بهره گیــری  ســرآغاز  و 
ابزارهــای نویــن مالــی و هــم در راســتای سیاســت های 
کان دولــت جهــت توســعه و اســتفاده از ابزارهــای 
ــرد:  ــح ک ــادی زاده تصری ــت. ه ــی اس ــر بده ــی ب مبتن
ــده، شــرکت  ــه عمــل آم ــه امکان ســنجی ب ــا توجــه ب ب
از کلیــه روش هــای  تقریبــا می توانــد  فوالدمبارکــه 
ــد؛  ــای انتشــار اوراق اســتفاده کن ــر مبن ــی ب تأمیــن مال
در ایــن خصــوص نکتــه قابــل ذکــر اینکــه شــرکت بــه 
پشــتوانه ســبد محصــوالت فــوالدی قابــل عرضــه خــود 
ــا  ــرای انتشــار اوراق ســلف ب ــد ب ــورس کاال می توان در ب
سررســید حداقــل یکســاله نقدینگــی الزم را جهــت 
اجــرای طرح هــای توســعه یــا ســرمایه در گــردش 

ــد. ــن کن تأمی

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:
 کمبود شکر 

ارتباطی به تولید چغندر قند ندارد
ــت:  ــان گف ــاد کشــاورزی شهرســتان اصفه ــس جه رئی
در تولیــد چغنــدر قنــد مشــکلی نداریــم و کمبــود شــکر 
ــکال در  ــه اش ــدارد؛ بلک ــوع ن ــن موض ــه ای ــی ب ارتباط
ــازار اســت. مهــرداد مرادمنــد اظهــار  سیســتم تنظیــم ب
داشــت: اگــر امــروز شــاهد کمبــود شــکر در ســطح بــازار 
هســتیم، ارتباطــی بــه تولیــد نــدارد و هم اکنــون تولیــد 

مــا زیــاد اســت. 
ــج  وی همچنیــن درخصــوص گــران قیمــت شــدن برن
لنجــان و روغــن اعــام کــرد: بــا توجــه بــه کمبــود آب، 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــم ش ــال ک ــج امس ــت برن کش
شــاهد افزایــش قیمــت برنــج لنجــان بودیــم. رئیــس 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان اصفهــان بــا اعــام اینکــه 
ــت  ــا سیاس ــی ب ــان ارتباط ــج لنج ــت برن ــش کش کاه
ایــن ســازمان نــدارد و کمبــود آب تنهــا دلیــل آن 
اســت، افــزود: بــه دلیــل بحــران آب کشــاورزان را 
دعــوت بــه محصــول جایگزیــن برنــج کردیــم. وی 
ــج لنجــان کامــل حــذف  ــر برن ــه اینکــه اگ در پاســخ ب
شــود چگونــه پاســخگوی مشــتریانی هســتید کــه 
ــا  ــرد: م ــام ک ــد، اع ــج بودن ــوع برن ــن ن ــتری ای مش
ــته  ــج کاش ــم برن ــر ه ــا اگ ــتیم؛ ام ــت نگذاش محدودی
ــه  ــول نتیج ــران آب محص ــه بح ــورد ب ــا برخ ــود و ب ش
ــا  ــد ب ــد. مرادمن ــان می بینن ــه زی ــر دو جنب ــد، از ه نده
اعــام اینکــه در بحــث گــران شــدن قیمــت روغــن هــم 
بایــد دانســت کــه عمــده روغن هــای موجــود وارداتــی 
و وابســته بــه خــارج اســت، افــزود: تمــام محصــوالت 
ــرغ و  ــیب زمینی و م ــاز، س ــه پی ــل از جمل ــد داخ تولی
ــه فــروش ــرخ واقعــی ب ــر از ن ــا قیمــت کمت  گوشــت ب

 می رسد.

 افزایش 0.3 درصدی منابع 
بانک های چهارمحال و بختیاری

ــال  ــتان چهارمح ــا اس ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــر ش دبی
و بختیــاری از افزایــش 0.3 درصــدی منابــع بانکــی 
اســتان خبــر داد. مســعود منصوریــان طبایــی 29 تیرمــاه 
ــی اســتان  در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومت
ــاری  ــال ج ــی در س ــارف بانک ــع و مص ــرد: مناب ــار ک اظه
ــا رشــد 0.3 و 1.5 درصــدی مواجــه اســت.  ــه ترتیــب ب ب
وی از رشــد 9.6 درصــدی مطالبــات معــوق در ســال 
جــاری خبــر داد و گفــت: طبــق بخش نامــه بانــک 
ــب 15 و  ــه ترتی ــهیات ب ــپرده ها و تس ــرخ س ــزی، ن مرک
18 درصــد اســت. منصوریــان خاطرنشــان کــرد: در طــول 
ــان را متحمــل شــدند  تحریم هــا، بانک هــا بیشــترین زی
ــکات  ــن مش ــا، ای ــو تحریم ه ــا لغ ــبختانه ب ــه خوش ک
 حــل خواهــد شــد و اقتصــاد رونــق بهتــری خواهــد

 گرفت.

اخبار کوتاه

  معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری 
سرویس اقتصاد

  زهرا نصیری
از  اصفهــان بــه جمــع خبرنــگاران آمــد و 

آخرین اقدامات درحوزه شهرسازی و معماری سخن گفت.
  پایه های کاخ جهان نما

ــر  ــای اخی ــه در حفاری ه ــا ک ــای کاخ جهان نم ــوع پایه ه ــه موض او ب
در میــدان امــام حســین)ع( کشــف شــده اســت اشــاره کــرد و گفــت: 
بــرای بازســازی آن در تعامــل بــا میــراث فرهنگــی هســتیم؛ امــا هنوز 
ــای تاریخــی، مشــخص  ــن پایه ه ــای ای ــرای احی ــی ب ــف قطع تکلی

نشــده اســت.
  بازسازی بافت های فرسوده

پرســش  بــه  پاســخ  در  صمصام شــریعت  جمال الدیــن  ســید 
خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره اینکــه آیــا شــهرداری برنامــه ای برای 
ــت:  ــوده دارد، گف ــای فرس ــازی در بافت ه ــای بازس ــرای طرح ه اج
اصفهــان در مجمــوع 4560 هکتــار بافــت فرســوده دارد کــه بازســازی 
ــار آن را شــورای عالــی شهرســازی کشــور مصــوب کــرده  2270 هکت
اســت. بــرای بافــت فرســوده ای کــه مصــوب شــده، 50 درصــد تخفیف 
ــن موضــوع منتفــی  ــدوارم ای ــه امی ــرد ک ــق می گی ــه تعل صــدور پروان
ــن مســئله  نشــود؛ چــرا کــه در ســطح مجلــس شــورای اســامی ای
عنــوان شــده اســت. وی بافــت فرســوده اصفهــان را شــامل 5 بخــش 
کارخانه هــا  و  ناکارآمــدی  روســتایی  حاشیه نشــینی،   تاریخــی، 
و انبارهــای متروکــه عنــوان کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه بافــت 
تاریخــی هویــت شــهر محســوب می شــود، محدودیت هــای ارتفاعــی 
ــردم  ــا م ــکاری ب ــه هم ــاده هرگون ــر آم ــوارد دیگ ــا در م ــد؛ ام دارن

هســتیم.
  زمین های بایر حریم شهر

صمصام شــریعت دربــاره زمین هــای بایــر کــه در حریــم شــهر اســت، 
افــزود: اگــر مالــک آن بخواهــد تغییــر کاربــری دهــد، بایــد 80 درصــد 
ــری انجــام شــود و  ــر کارب ــا تغیی ــد ت ــرخ روز پرداخــت کن ــه ن آن را ب
بخشــی از اراضــی کشــاورزی کــه داخــل محدوده شــهر نیســت، امکان 
ــهرداری  ــاری ش ــازی و معم ــاون شهرس ــدارد. مع ــری ن ــر کارب تغیی
ــی  ــار بی هویت ــان دچ ــاری اصفه ــه معم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــل بی هویتــی معمــاری  شــده اســت، گفــت: یکــی از مهم تریــن دالی

ــاخت  ــوژی س ــح و تکنول ــوع مصال ــی و تن ــاری واردات ــان، معم اصفه
اســت. در گذشــته تنهــا خشــت و آجــر بــوده اســت؛ امــا امــروز همــه 
ســقف ها تیرچــه و بلــوک شــده و بــا مصالــح و رنگ هــای متعــددی 

روبــه رو هســتیم.
  میدان امام علی)ع(

علــی)ع(  امــام  میــدان  در  صورت گرفتــه  اقدامــات  دربــاره   وی 
ــوده  ــی ب ــراث فرهنگ ــارت می ــت نظ ــه تح ــاغ ک ــازی چهارب و بدنه س
ــراث اســتان و کشــور  ــی می ــه فن ــب کمیت ــه تصوی ــای آن ب و طرح ه

ــوان کــرد. ــز، ســخنانی عن رســیده اســت نی

  کاهش 25 درصدی ساخت وساز
ــن از  ــان همچنی ــهرداری اصفه ــازی ش ــاری و شهرس ــاون معم  مع
افزایــش 16 درصــدی آمــار صــدور پروانه ســاختمانی در ســال گذشــته 
ــوع  ــن موض ــه ای ــر داد و ب ــود، خب ــاز ب ــاخت و س ــود س ــه اوج رک ک
اشــاره کــرد کــه متأســفانه در چنــد ماهــه امســال بــه دلیــل مالیــات 
ــت  ــش قیم ــی، افزای ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــاز، مالی ــر ساخت وس ب
ــرخ تأسیســات زیربنایــی و افزایــش بیمــه  منطقه بنــدی، افزایــش ن

ــم. ــاز مواجهی ــدی ساخت وس ــش 25 درص ــا کاه ــه ب ــدور پروان ص
 تصویب طرح دولتخانه صفوی

 وی از تصویــب طــرح دولتخانــه صفــوی درکمیســیون مــاده 5 نیــز 
خبــر داد وگفــت: ایــن محــدوده گردشــگری از میــدان قــدس شــروع 
شــده و در ادامــه شــامل بــازار قیصریــه، میــدان نقــش جهــان، میــدان 
امــام حســین)ع( اســت و امتــداد آن بــه چهاربــاغ عباســی، ســی و 

ســه پــل و خیابــان هــزار جریــب منتهــی می شــود.
  پیاده راه شدن چهارباغ

ــدن  ــاده راه ش ــی پی ــرح تفصیل ــاغ ط ــه و اب ــه تهی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه ســاخت  ــوط ب ــاغ ادامــه داد: اجرایــی شــدن ایــن طــرح من چهارب
ــرو در  ــاز مت ــیدن ف ــان رس ــه پای ــاغ و ب ــراف چهارب ــای اط خیابان ه
ــه  ــز در ادام ــاغ نی ــان چهارب ــازی خیاب ــوده و کف س ــدوده ب ــن مح ای
ــدان نقــش  ــون می ــه شــده اســت؛ تاکن ــن طــرح در نظــر گرفت همی
جهــان ســنگفرش شــده و ســنگفرش شــدن خیابــان ســپاه در دســت 
اجراســت. بــرای رفــاه حــال ســالمندان، اتومبیل هــای برقــی در ایــن 

ــد. ــت می کنن ــیر خدم مس

معاون شهرسازی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

رکود 25 درصدی ساختمان سازی در اصفهان

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اعــام اینکــه درآمــد 
ــت،  ــان اس ــون توم ــتر از 35 میلی ــر بیش ــون نف ــاالنه 5 میلی س
ــل  ــام قاب ــرای نظ ــا ب ــت یارانه ه ــت پرداخ ــه وضعی ــت: ادام گف
ــاس  ــر اس ــت: ب ــی گف ــا پورابراهیم ــت. محمدرض ــور نیس تص
ــار دهــک جامعــه ــه عمــل آمــده، دســت کم چه  بررســی های ب

یعنــی حــدود 5 میلیــون نفــر درآمــد ساالنه شــان 
ــس  ــت. رئی ــان اس ــون توم ــتر از 35 میلی بیش
ــان اینکــه  ــا بی کمیســیون اقتصــادی مجلــس ب
بعضــی حساســیت های دولت هــا در آخریــن 
ســال دوره کاری شــان قابــل درک اســت، افــزود: 
فضــای کارشناســی مــا بایــد در تصمیم هــای 

ــد.  ــته باش ــری داش ــی مان برت سیاس
ــی  ــون محکم ــا قان ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن ــت: قان وی گف
میــزان  میانگیــن  اســت.  ناقــص  آن  اجــرای  امــا  اســت؛ 
تنهــا 2 تــا 3  ُپردرآمــد کشــور  اثــر درآمــد در دهک هــای 
درصــد اســت. پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس 
ــور  ــت کش ــد جمعی ــا، 70 درص ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن قان
یارانه شــان را خواهنــد گرفــت، افــزود: بــا ایــن وجــود بــر 

ــد 12  ــای ُپردرآم ــذف دهک ه ــا ح ــس ب ــه مجل ــاس مصوب اس
ــد شــد.  ــه خواه ــت اضاف ــع دول ــه مناب ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: می خواهیــم 
ُپردرآمــد 10 هــزار میلیــارد تومــان   بــا حــذف دهک هــای 
را بــرای اجــرای طرح هــای عمرانــی دولــت آزاد کنیــم. وی 
بــا بیــان اینکــه دولــت بــه دلیــل ویژگــی 
اشــراف  می توانــد  دارد  کــه  حاکمیتــی ای 
داشــته  مــردم  درآمدهــای  بــه  اطاعاتــی 
ــه اطاعــات افــراد  باشــد افــزود: اگــر رســیدن ب
سرک کشــی بــه زندگــی مــردم بــه حســاب آیــد 
نتیجــه اش همیــن می شــود کــه می بینیــم؛ 
در حالــی کــه در هیــچ جــای دنیــا این گونــه 
ــه و  ــیون برنام ــس کمیس ــردون، رئی ــا تاجگ ــت. غامرض نیس
ــان اینکــه اجــرای  ــا بی ــه ب ــن برنام بودجــه مجلــس هــم در ای
قانــون هدفمنــد کــردن یارانه هــا بــرای پرداخــت هدفمنــد یارانــه 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م ــت: پیش ــت، گف ــرژی اس ــه ان ب
کســی مصرفــش از انــرژی را افزایــش داد یارانــه نگیــرد و پــول 

آن را هــم بپــردازد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

درآمد ساالنه 5 میلیون نفر، بیشتر از 35 میلیون تومان است
ــت  ــه اوراق منفع ــام اینک ــا اع ــورس ب ــازمان ب ــاون س مع
ــب  ــهامداران فری ــت: س ــود، گف ــی می ش ــه زودی رونمای ب
شــبکه های مجــازی را نخورنــد. حســن امیــری گفــت: 
موضــوع افزایــش ســرمایه شــرکت ها از محــل تجدیــد 
ارزیابــی دارایی هــا در ســال 95 تعییــن تکلیــف شــده؛ 

امــا طــی نامــه ریاســت ســازمان بــورس بــه 
ــال  ــه دنب ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
ظرفیت هــای  تمــام  از  کــردن  اســتفاده 
بهبــود صورت هــای  بــرای  قانــون جدیــد 
ــارت  ــاون نظ ــتیم. مع ــرکت ها هس ــی ش مال
بــر بورس هــا و ناشــران ســازمان بــورس 
افزایــش  تکلیــف  تعییــن  درخصــوص 

ســرمایه ها از محــل تجدیــد ارزیابــی گفــت: مقــرر شــد هــر 
ــش ســرمایه را در ســال  ــه کار کارشناســی افزای شــرکتی ک
گذشــته انجــام داده و رقــم افزایــش ســرمایه ثبــت شــده 
ــر  و گــزارش حســابرس آن آمــاده اســت، ایــن فرآینــد را ب
مبنــای قانــون ســال گذشــته اجــرا کنــد و بــه ثبــت برســاند. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن قانــون بــرای همه شــرکت های 

 بورســی، الزم االجراســت، تصریــح کــرد: امــکان خطــا 
ــدارد؛ چــرا کــه یکــی  ــن موضــوع وجــود ن و شــیطنت در ای
ــورت  ــه در ص ــت ک ــابرس اس ــزارش حس ــدارک الزم گ از م
ــا آن  ــابرس قطع ــی، حس ــزارش توجیه ــا در گ ــود خط  وج
را در گــزارش قیــد کــرده و افزایــش ســرمایه ثبــت نخواهــد 
ــورس  ــازمان ب ــئول س ــام مس ــن مق ــد. ای  ش
و اوراق بهــادار درخصــوص شــائبه مطرح شــده 
دربــاره نشــت اطاعــات شــرکت ها قبــل 
ــت  ــتکاری قیم ــدال و دس ــار آن در ک از انتش
 ســهام تأکیــد کــرد: همــه ایــن شــایعات 
ــد  ــا تأکی ــری ب ــم. امی ــب می کن ــا تکذی را قوی
بــه  دسترســی  دســتورالعمل  اینکــه  بــر 
ــر  ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــفاف اس ــا ش ــی کام ــات نهان اطاع
ــه  ــت چ ــخص اس ــل مش ــتورالعمل کام ــن دس ــاس ای اس
کســانی بــه اطاعــات نهانــی دسترســی دارنــد و در قانــون 
مشــخصا قیــد شــده ایــن گــروه چگونــه می تواننــد خریــد 
و فــروش ســهام کــرده و بــه چــه نحــو بایــد ایــن موضــوع 

اطاع رســانی کننــد. را 

 اگرچــه واردات خودروهــای آمریکایــی بــه کشــور ممنــوع اعــام شــده، 
ــود دارد.  ــاک وج ــورلت و کادی ــرای واردات ش ــذی ب ــوز مناف ــا هن ام
ــد و ســال ها خــودروی  ــان بپردازی ــون توم ــی اســت 15 میلی ــا کاف تنه
آمریکایــی ســوار شــوید. پرونــده ورود و تــردد خودروهــای آمریکایــی 
ــام  ــه مق ــم اینک ــی علی رغ ــت. حت ــدنی نیس ــا بسته ش ــور گوی ــه کش ب
معظــم رهبــری هــم دربــاره ورود ایــن خودروهــای پرمصــرف و البتــه 
ــوز منافــذی  ــا هن ــد، ام ــت دادن ــه دول ــی را ب ــی تذکرات لوکــس آمریکای
ــه  ــران وجــود دارد و ب ــه خیابان هــای ای ــا ب ــن خودروه ــه ای ــرای رخن ب
ــت بردار  ــی دس ــای آمریکای ــه دالالن واردات خودروه ــد ک ــر می رس نظ
ــا  ــن خودروه ــه واردات ای ــی ک ــد از ســودهای کان نیســتند و نمی توانن
ــون واردات خودروهــای آمریکایــی  ــد. اکن برایشــان دارد، دســت بردارن
بــه صــورت گذرموقــت، بــه حربــه جدیــد واردکننــدگان در واردات 
ــی را  ــا خودروهــای آمریکای ــل شــده اســت. آن ه ــا تبدی ــن خودروه ای
ــور  ــارات وارد کش ــران و ام ــترک ای ــرز مش ــی و از م ــرکات جنوب از گم
می کننــد و ترتیبــی می دهنــد کــه بــا پــاک گذرموقــت وارد بــازار 
ــای  ــا آگهی ه ــه صــورت زیرپوســتی و ب ــم ب ــا ه ــن خودروه شــوند. ای
ــود را  ــاص خ ــتریان خ ــی، مش ــای پیامک ــی آگهی ه ــی و حت اینترنت
پیــدا می کننــد. بــه هرحــال دولــت اگــر مصمــم بــه جلوگیــری از ورود 
ــود دارد،  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــت و عزم ــی اس ــای آمریکای خودروه
ــا  ــد ت ــی را مســدود کن ــذ واردات خودروهــای آمریکای ــد تمــام مناف بای
ــون  ــرای دور زدن قان ــه ب ــی ک ــای مختلف ــران از راه ه ــای ای ــه ارزه بلک
وجــود دارد، از کشــور خــارج نشــود. در ایــن میــان مطمئنــا راهکارهــای 
دیگــری هــم هســت کــه بتــوان واردات خودروهــای لوکــس و پرمصــرف 
ــر ــد. مه ــت را می طلب ــیاری دول ــرورت هوش ــه ض ــی را دور زد ک آمریکای

هــر چنــد کــه مدیــران بانکــی و دولتــی، بســیار بــرای رأی آوردن 
ــدوار  ــه بودجــه 1395 امی ــای بانکــی گنجانده شــده در اصاحی تبصره ه
ــاز  ــت ب ــای دول ــی از بدهی ه ــویه بخش ــرای تس ــی ب ــا راه ــتند ت هس
ــاره همراهــی نکــرد و کلیــات  شــود، امــا مجلــس جدیــد هــم در این ب
ــه 1395، از  ــه بودج ــای )19( و )20( الیح ــد. تبصره ه ــه رد ش اصاحی
پرحاشــیه ترین بندهــای ایــن الیحــه بــود کــه ضمــن حــذف از قانــون 
بودجــه، حتــی در اصاحیــه ای کــه دولــت چنــدی پیــش بــه مجلــس 
بــرد بــا اســتقبال همــراه نشــده و در مجمــوع کلیــات آن رد شــده اســت. 
ــون  ــت از ســال های گذشــته تاکن ــت و انباشت شــده دول بدهــی هنگف
کــه بیــن 360 تــا 540 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد و اکنــون بــه اذعــان 
ــت محســوب  ــی دول ــای فعل ــن چالش ه ــی از بزرگ تری ــران دولت مدی

می شــود.
ــز  ــی نی ــکار بانک ــن بده ــه بزرگ تری ــت را ب ــه دول ــی ک ــا پول  میلیارده
ــان از  ــارد توم ــزار میلی ــدود 140 ه ــدن ح ــل ش ــا قف ــرده و ب ــل ک تبدی
ــبکه  ــی ش ــای مال ــدیدکننده تنگن ــل تش ــه عام ــا، ب ــی بانک ه نقدینگ

ــت.  ــده اس ــل ش ــی تبدی بانک
ایــن در حالــی اســت کــه ســرانجام دولــت در الیحــه بودجــه امســال 
ــه جبــران بخشــی از ایــن بدهــی گرفــت؛ امــا  در دو تبصــره تصمیــم ب
بــا ایــن حــال مجلــس نهــم در ایــن مــوارد بــا دولــت همراهــی نکــرد 
و هــر دو مــورد را کنــار گذاشــت. بــا اتفــاق اخیــر، مســیر دولــت 
بــرای اصاحــات مدنظــر در بودجــه 1395 ســخت تر خواهــد شــد 
و بایــد راهــکار دیگــری را جهــت تســویه بدهی هــای انباشت شــده 
تعییــن  خــود  طلــب  بــرای گرفتــن  بانکی هــا  درخواســت های   و 

و برنامه ریزی کند.

ــر  ــردم دیگ ــه م ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــات جدی ــه مصوب ــه ب ــا توج ب
نبایــد نگــران محتــوای داخلــی و پایان یافتــن حجــم آن در ایــن حــوزه 
ــوص  ــی درخص ــه  توضیحات ــه ارائ ــاهکوه ب ــی ش ــادق عباس ــند. ص باش
در  و گفــت:  پرداخــت  مقــررات  تنظیــم  ســازمان   237 مصوبــه 
ــی اطاعــات،  ــر روی چارچــوب شــبکه مل ــه ب بررســی های صورت گرفت
ــبکه الزم  ــن ش ــر ای ــت مؤث ــرای فعالی ــه ب ــود ک ــرح ب ــث مط ــن بح ای
اســت تعرفه هــا بازنگــری شــوند و در تمــام بخش هــا از زیرســاخت ها 
ــا شــبکه انتقــال و بخــش اینترنــت ثابــت و موبایــل در یــک  گرفتــه ت
ــد. معــاون ســازمان  ــه بــه طــور جامــع مــورد بررســی قــرار گیرن مصوب
تنظیــم مقــررات بــا اشــاره بــه تصویــب مصوبــه 237 کمیســیون تنظیــم 
مقــررات بیــان کــرد: بــه دنبــال اجــرای ایــن مصوبــه نگرانــی مــردم در 
حجــم محتــوای داخلــی برطــرف می شــود. در تمــام دنیــا نیــز ســهمی 
بــرای حجــم کــف فعالیت هــای اینترنتــی در نظــر گرفتــه می شــود کــه 
ــر اســت؛  ایــن رقــم درخصــوص ســرویس های داخلــی حــدود دو براب
ــات وب  ــا از پرطرفدارتریــن محتوی ــوای ویدئویــی در دنی چــرا کــه محت
ــه خــود اختصــاص می دهــد. وی  ــز ب اســت کــه حجــم بســیاری را نی
ــه  ــد صورت گرفت ــای جدی ــال تعرفه گذاری ه ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی ب
ــی و خارجــی  ــرای مصــرف داخل ــی ب ــه 237 هیــچ محدودیت در مصوب
ــون  ــن قان ــب ای ــا تصوی ــد: ب ــر ش ــود، متذک ــاد نمی ش ــترکان ایج مش
شــرایطی ایجــاد می شــود کــه مصــرف داخلــی کاربــر بــه طــور جداگانــه 
ــت  ــکل از اینترن ــه ش ــه چ ــد ب ــترک بدان ــا مش ــود ت ــبه می ش محاس
ــه  ــار کــرد: ب ــم مقــررات اظه ــد. معــاون ســازمان تنظی اســتفاده می کن
ــت آزاد  ــد در اینترن ــدود 20 درص ــه ح ــن مصوب ــدن ای ــال اجرایی ش دنب

ــود.  ــاد می ش ــه ایج ــش تعرف ــل و ADSL کاه موبای

پایان دغدغه مصرف حجم اینترنت داخلیآرزوی بانک ها بر باد رفتگذر موقت، حربه جدید ورود خودروی آمریکایی

کوتاه از اقتصاد
هشدار وزیر نیرو:

 مردم صرفه جویی نکنند 
خاموشی داریم

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه اگــر مــردم در مصــرف 
ــی  ــی قطع ــال خاموش ــد، اعم ــی نکنن ــرق صرفه جوی ب
ــر  ــری ب ــه تأثی ــام ترکی ــای نافرج ــت: کودت ــت، گف اس
ــد  ــت. حمی ــد داش ــکارا نخواه ــران- آن ــی ته ــط برق رواب
چیت چیــان گفــت: بــروز کودتــای نافرجــام ترکیــه 
تأثیــری بــر روابــط برقــی ایــران و ترکیــه نخواهــد داشــت 
و تعامــات دو کشــور در بخــش بــرق و انــرژی بــه قــوت 
ــن درخصــوص  ــرو همچنی ــر نی ــی اســت. وزی ــود باق خ
ــترکان ــتانی مش ــرق تابس ــن ب ــت تأمی ــن وضعی  آخری
ــتان  ــرای تابس ــرق ب ــن ب ــرایط تأمی ــرد: ش ــح ک تصری
امســال در وضعیــت حساســی قــرار داشــت؛ چــرا 
کــه بــه میــزان نیــاز مصــرف در ســال های گذشــته 
ــه  ــود. ایــن عضــو کابین ــه ب ســرمایه گذاری انجــام نگرفت
دولــت بــا اعــام اینکــه بــا تمهیداتــی کــه از ســوی وزارت 
نیــرو انجــام شــد، حــدود 1800 مــگاوات صرفه جویــی در 
میــزان مصرفــی کــه در زمــان پیــک تخمیــن می زدیــم، 
انجــام گرفتــه اســت، اظهــار داشــت: بــه همیــن دلیــل تــا 
امــروز خاموشــی در کشــور رخ نــداده اســت. وزیــر نیــرو 
بــا بیــان اینکــه اینکــه الزم اســت مــردم در مصــرف بــرق، 
مدیریــت مصــرف و صرفه جویــی در زمــان پیــک را مــورد 
توجــه قــرار دهنــد، خاطرنشــان کــرد: هشــدار می دهیــم 
کــه اگــر مــردم صرفه جویــی بــرق را در دســتور کار خــود 

قــرار ندهنــد، خاموشــی بــرق رخ خواهــد داد.

اعالم اسامی لوازم خانگی غیراستاندارد
بــا  را  فــرآورده   12 پروانــه  اســتاندارد،  کارشناســان 
نام هــای تجــاری ســبزی خردکــن میــاد، ماشــین 
از  برقــی  لباسشــویی  لباسشــویی شــهاب، ماشــین 
ــی  ــام تجارت ــا ن ــز ب ــاعدی، کباب پ ــی س ــد مصطف واح
ــام  ــا ن ــی ب ــوز خانگ ــز گازس ــت و پ ــایل پخ ــان، وس آس
 تجارتــی رکســان گاز، آردل، تــوان گاز، رکســین، بهــی
کــردن  قطعــات گازســوز  آلــوارس،  و  ســپانو، گاره 
 خــودرو CNG بــا نــام تجارتــی گازخــودرو صنعــت

ــاز  ــر ممت ــی توانب ــام تجارت ــا ن ــاف ب ــل انعط ــل قاب کاب
رنــگ آســتری بــر پایــه رزیــن آلکیــد و اکســیدآهن بــا 
ــی  ــراز بی کیفیت ــت اح ــه عل ــیفام )ب ــی پارس ــام تجارت ن
ــل نداشــتن شــرایط  ــه دلی ــه( ب ــاری پروان کاال و بی اعتب

ــد. ــال کردن اســتاندارد ابط

 تشکیل 3 پرونده 
برای بزرگ ترین باند قاچاق ایران

یــک مقــام مســئول جزئیــات انهــدام بزرگ تریــن 
ــر از  ــتگیری 11 نف ــرد و از دس ــام ک ــاق را اع ــد قاچ بان
کارکنــان گمــرک و ســازمان بنــادر خبــر داد. یــک مقــام 
ــزرگ  ــد ب ــف بان ــات کش ــاره جزئی ــی درب ــئول دولت مس
ــروی  ــر گمــرک و نی ــه اخی ــت: طــی دو ماه قاچــاق گف
انتظامــی طــی قــرارداد همــکاری کــه بــا یکدیگــر 
بانــد قاچــاق ســازمان یافته را  داشــتند، بزرگ تریــن 
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــد. وی بی ــر گرفتن ــت نظ تح
3 پرونــده در ایــن خصــوص تشــکیل شــده و ارزش 
یــک پرونــده آن کــه شــامل کانتینرهــای حــاوی قاچــاق 
ــه 23 میلیــارد  ــود، ب ــوازم خانگــی و ... ب اســباب بازی، ل
 تومــان می رســد کــه بــه قوه قضائیــه اعــام جــرم شــده

 است. 

 لطفا حقوق کم کارگران 
را هم اصالح کنید

از  کار  بــازار  کارشــناس  پورموســی،  رحمــت هللا 
دولــت خواســت همچنــان کــه اصــاح حقوق هــای 
تصویــب  از  و  داده  قــرار  کار  دســتور  در  را  نجومــی 
دســتمزدهای کــم  اصــاح  بــرای  اســت،  گذرانــده 
کارگــران و افزایــش آن نیــز اقــدام کنــد. رحمــت هللا 
ــاح  ــت اص ــت در جه ــر دول ــرد: اگ ــار ک ــی اظه پورموس
آن  ســقف  و  برداشــته  گام  نجومــی   حقوق هــای 
ــف  ــرای قشــر ضعی ــم ب ــار داری ــد، انتظ ــن می کن را تعیی
 کارگــری هــم چــاره ای بیندیشــد و اصــاح حقــوق 
و دســتمزدهای کــم را هــم در دســتور کار قــرار دهــد تــا 

عدالــت واقعــی اجــرا شــود. 
دیگــر  کنونــی  شــرایط  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کارگــران  از  دردی  حقوقــی  فیش هــای  انتشــار 
در  بی اعتمــادی  حــس  افــزود:  نمی کنــد،  دوا 
کارگــری  ضعیــف  قشــر  در  به خصــوص  جامعــه 
بــه وجــود آمــده و الزم اســت کــه دولتمــردان بــه 
قانونــی قانــون و اصــاح خألهــای  اجــرای   دنبــال 

 باشند. 

حتما بخوانید!
3آروزی بانک ها بر باد رفت چهارشنبه   30  تیرماه   1395

ـــمـــاره 206 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

معاون سازمان بورس:

سهامداران، فریب شبکه های مجازی را نخورند

پیــرو نامــه شــماره 66/132/95 مــورخ 95/02/04 نظــام صنفــی کشــاورزی اســتان، مجمــع عمومــی نوبــت ســوم نظــام 

صنفــی کشــاورزی شهرســتان برخــوار بــا دســتور کار انتخابــات هیئــت مدیــره و بــازرس مــورخ 95/05/02 ســاعت 10 صبــح 

در محــل مســجد الزهــرا واقــع در دولــت آبــاد انتهــای خیابــان میثــم روبــروی اداره ثبــت احــوال برگــزار مــی گــردد. لــذا از 

کلیــه کشــاورزان و اعضــاء زیــر مجموعــه نظــام صنفــی ایــن شهرســتان دعــوت مــی گــردد حضــور بهــم رســانید.

آگهی مجمع عمومی نوبت سوم نظام صنفی کشاورزی شهرستان برخوار

نظام صنفی کشاورزی شهرستان برخوار 

 اســتاندار کرمــان گفــت: وجــود موانــع 

کار  نتوانیــم  کــه  نمی شــود  دلیــل 
کنیــم. از ایــن رو خواهــش مــن ایــن 
اســت کــه مدیــران راهــکار پیــدا کننــد 
تولیدکننــدگان  و  بنگاه هــا  مشــکات  و 
رزم حســینی  کنند.علیرضــا  حــل  را 

کارهــا و  مشــکات  همــه  علی رغــم   گفــت: 
اســتان کرمــان رتبــه نخســت برگزاری کمیتــه رفع موانــع تولید 

ــا  ــه محدودیت ه ــا هم ــتان ب ــن اس را دارد. ای
ــه  ــم ک ــا داری ــت و تقاض ــته اس ــت گذاش وق
ــکات  ــع مش ــر رف ــم منتظ ــرمایه گذاران ه س
نباشــند و مراجعــه و مشــکات خــود را مطرح 
بخشــی  زمینــه  در  داد:  ادامــه  کننــد. وی 
ــت  ــتان نیس ــوزه اس ــه در ح ــی ک از اختیارات
 بایــد خــود دســتگاه ها بــه تهــران مراجعــه و مجوزهــای الزم 

را دریافت کنند.

استاندار کرمان:

مدیران باید برای حل مشکالت تولیدکنندگان راهکار پیدا کنند
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معــاون امــور عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
اســتان  ایــن  فرســوده  بافت هــای  محــدوده  در  طــرح   17
ــرح  ــه ط ــه س ــهرکرد ک ــتثنای ش ــه  اس ــت؛ ب ــده اس ــایی ش شناس
بافــت فرســوده بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده و امســال ایــن 
مــوارد عملیاتــی می شــود. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع 
روشــن  راه  مقاومتــی  اقتصــاد  کــرد:  اظهــار  امیــری   گــودرز 
و آینده ســاز بــرای عبــور از مراحــل رشــد و توســعه اســت و از 
ــه  ــدان دادن ب ــا، می ــه بخش ه ــن هم ــی بی ــات آن، هماهنگ الزام
بخــش خصوصــی، جلــب و جــذب مشــارکت های مردمــی، داشــتن 

ایــن برنامه هاســت. اولویت بنــدی  برنامه هــای عمرانــی و 
  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

معــاون امــور عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
ــر اقتصــاد  ــی ب ــری مبن اینکــه در اجــرای فرمــان مقــام معظــم رهب
مقاومتــی ســتاد فرماندهــی در ایــن اســتان تشــکیل شــد، تصریــح 
ــاد  ــای اقتص ــن برنامه ه ــه تدوی ــال ب ــه اول س ــه  ماه ــرد: در س ک
 مقاومتــی و از اول تیرمــاه بــه ارزیابی پیشــرفت فیزیکی ایــن پروژه ها 
در  اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  ایــن  شــد.  پرداختــه  برنامــه  و 
چهارمحــال  کــه  شــد  مشــخص  صورت گرفتــه   بررســی های 
ــت و  ــوردار اس ــور برخ ــطح کش ــی در س ــرد خوب ــاری از عملک و بختی
ــن  ــرد: در ای ــر شــناخته شــده، خاطرنشــان ک جــزو اســتان های برت
ــون بعضــی  ــه هم اکن ــل وجــود داشــت ک ــی از قب اســتان، پروژه های

از آن هــا در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی قــرار گرفته انــد؛ دلیــل آن 
ــرای آن هــا در  ــار ب ــودن ایــن طرح هــا، پیش بینــی اعتب اولویــت دار ب
بودجه هــای ســنواتی و اختصــاص اعتبــار بــه آن هــا از دیگــر منابــع 

اســت.
ــفالت  ــش آس ــر روک ــش از 750 کیلومت ــرای بی ــزود: اج ــری اف  امی
ــن  ــای ای ــه در کل بزرگراه ه ــراه ک ــر بزرگ احــداث حــدود 150 کیلومت
اســتان بــه 260 کیلومتــر افزایــش پیــدا کــرد، افتتــاح حــدود 10 هــزار 
ــد اســت  ــه امی ــاد زیرســاخت های آن ک ــر و ایج واحــد مســکن مه

ــات در  ــه اقدام ــل شــود، از جمل ــان امســال تکمی ــا پای ــی آن ت مابق
ــن اســتان اســت. حــوزه راه و شهرســازی در ای

  اولویت های اقتصاد مقاومتی
ــی و هــم  وی برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی را هــم در ســطح وزارت
اســتانی عنــوان کــرد و بیــان داشــت: ایــن برنامه هــا شــامل راه آهــن 
ایــن اســتان کــه در ســطح وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان یکــی 
ــر آزادراه  ــرار گرفــت، 120 کیلومت از اولویت هــای اقتصــاد مقاومتــی ق
ــرر شــد آزادراه کاشــان  ــه گذشــته مق ــه در هفت ــذه ک ــه ای ــردگان ب ل

اصفهــان و فوالدشــهر تــا شــهرکرد نیــز ادامــه پیــدا کنــد، 45 کیلومتــر 
راه اصلــی و 60 کیلومتــر بزرگــراه بــه صــورت 30 کیلومتــر شــهرکرد بــه 
بروجــن، 13 کیلومتــر سفیددشــت، 6 کیلومتــر ســامان و 11 کیلومتــر 
ــا پایــان ســال 95  ــه شــلمزار اجــرا می شــود و بناســت ت شــهرکرد ب

تکمیــل شــود.
  بافت فرسوده

معــاون امــور عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان 
کــرد: 17 طــرح در محــدوده بافت هــای فرســوده بــرای 10 شــهر، 10 
طــرح شناســایی شــده اســت؛ بــه  اســتثنای شــهرکرد کــه ســه طــرح 
بافــت فرســوده بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده و امســال ایــن مــوارد 

عملیاتــی، اجــرا و مرمــت می شــود.
  نصب دوربین های سرعت سنج

امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه نصــب دوربین هــای سرعت ســنج 
بــرای کاهــش اســتفاده پلیــس از ماشــین آالت و کاهــش تصادفــات 
ــر  ــک از دیگ ــرل ترافی ــرای کنت ــری ب ــای تصوی ــب دوربین ه و نص
ــه داد:  ــت، ادام ــی اس ــاد مقاومت ــت در اقتص ــن معاون ــات ای اقدام
ــه  ــده ک ــام ش ــتان انج ــن اس ــی در ای ــتایی اقدام ــت روس در مدیری
ــردم  ــارکت م ــت و آن مش ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص ــداق واقع مص
در اجــرای زیرســازی حــدود یــک میلیــون متــر مربــع راه روســتایی 
اســت؛ از ایــن میــزان 550 هــزار متــر مربــع ســال 94 آســفالت شــد 

ــود. ــی می ش ــال 95 اجرای ــز در س ــی آن نی و مابق

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

عملیاتی شدن 17 طرح بافت های فرسوده در چهارمحال و بختیاری

فرمانــده پلیــس راه اســتان یــزد بــا اشــاره بــه لــزوم اســتراحت 
راننــدگان در پیشــگیری از بــروز حــوادث گفــت: واژگونــی 
ــای  ــوادث جاده ه ــدر ح ــد، در ص ــترین درص ــا بیش ــا ب خودروه
ــار داشــت:  ــری اظه ــد مظف ــزد اســت. ســرهنگ احم اســتان ی
بــا توجــه بــه شــروع ســفرهای تابســتانی و خســتگی راننــدگان 

بــه عنــوان هدایتگــر وســیله نقلیــه و نقــش 
آن هــا در بــروز حــوادث، الزم اســت تــا 
راننــدگان عزیــز بــا اســتراحت بیشــتری 
رانندگــی کننــد. وی عمده تریــن حــوادث 
ترافیکــی در جاده هــا را واژگونــی و خــروج از 
جــاده برشــمرد و افــزود: بیــش از 50 درصــد 
ــتان  ــای اس ــاده ای در محوره ــوادث ج از ح
یــزد مربــوط بــه واژگونــی خودروهــا، ناشــی 

از خســتگی و خواب آلودگــی اســت.
 فرمانــده پلیــس راه اســتان یــزد بــا اشــاره بــه افزایــش حــوادث 
ــه  ــزد ادام ــتان ی ــتایی اس ــای روس ــژه در محوره ــاده ای به وی ج
ــات  ــم در تصادف ــل مه ــه عام ــاده، س ــودرو و ج ــده، خ داد: رانن
ــت  ــر اس ــدگان مهم ت ــش رانن ــان نق ــن می ــه در ای ــتند ک  هس

و اگــر از اســتراحت کافــی برخــوردار باشــند در بســیاری از 
مواقــع از بــروز حــوادث جلوگیــری خواهــد شــد. وی بــا اشــاره 
 بــه همــکاری همــه دســتگاه ها بــرای حــل مشــکالت ترافیکــی 
و حــوادث جــاده ای بیــان داشــت: همــکاری همــه اقشــار مــردم 
و همراهــی و کمک رســانی همــه دســتگاه ها در ســطح جامعــه 
نتیجــه  آمــار تصادفــات و در  می توانــد 
تلفــات ناشــی از ایــن حــوادث را کــم کنــد. 
جاده هــای  وضعیــت  دربــاره  مظفــری 
اســتان و رعایــت قانــون و مقــررات از 
ســوی راننــدگان گفــت: خوشــبختانه در 
ایــن زمینــه مشــکل خاصــی وجــود نــدارد؛ 
ــردد در  ــاد ت ــم زی ــه حج ــه ب ــا توج ــا ب ام
محورهــای اســتان یــزد الزم اســت تــا 
ــه شــود.  ــن بیشــتر توج ــت قوانی ــه رعای ب
وی افــزود: متأســفانه بخشــی از زیرســاخت های جاده هــا 
بــه دلیــل اجــرا نکــردن مقــررات توســط نــاوگان حمــل و نقــل 
معــادن در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت کــه پلیــس برخــورد 

ــارس ــت. ف ــد داش ــان خواه ــا متخلف ــدی ب ج

فرمانده پلیس راه استان یزد خبر داد:
واژگونی در صدر حوادث جاده های استان یزد

کیمیــای وطــن: قائم مقــام شــهردار نجف آبــاد گفــت: طــی 
ســال گذشــته مجموعــا 140 توافــق بــا مالــکان زمین هــای واقــع 
ــف  ــق مختل ــطح مناط ــهرداری در س ــی ش ــای عمران در طرح ه
انجــام گرفتــه کــه منجــر بــه آزادســازی بیــش از 44 هــزار متــر 
مربــع زمیــن شــده اســت. محمــد مغــزی، قائم مقــام شــهردار 

نجف آبــاد افــزود: »واحــد امــالک طــی 
ــارد تومــان  همیــن مــدت بیــش از 26 میلی
ــزان  در آمــد غیرنقــدی داشــته کــه ایــن می
نســبت بــه پیش بینی هــای صورت گرفتــه 
رشــدی 132 درصــدی و در مقایســه بــا 
مــدت زمــان مشــابه نســبت بــه ســال 
ــان  ــدی را نش ــش 77 درص ــل آن، افزای قب
می دهــد.« مغــزی افــزود: »انجــام هــر 
ــدد  ــات متع ــزاری جلس ــد برگ ــق نیازمن  تواف

ــتغالت  ــک و مس ــب مل ــت صاح ــا رضای ــت ت ــنگینی اس و س
تأمیــن شــود؛ در همیــن خصــوص طــی ســال گذشــته نزدیــک 
ــه و گاه  ــاز، پروان ــب اعطــای امتی ــان در قال ــارد توم ــه 20 میلی ب
ــر  ــوار فج ــیر بل ــه مس ــازی ادام ــرای آزادس ــدی، ب ــت نق پرداخ

ــر  ــی کم نظی ــود اقدام ــه خ ــن کار در نوب ــه ای ــده ک ــه ش هزین
شــهرداری  اداری  و  مالــی  معــاون  می شــود.«  محســوب 
ــرداری  ــروژه در حــال حاضــر مراحــل خاکب ــن پ ــه داد: »ای ادام
و خاکریــزی خــود را بــا ماشــین آالت شــهری طــی می کنــد کــه 
ــی، هزینه هــای  ــات اجرای ــر تســریع در عملی ــن امــر عــالوه ب ای
قابــل  میــزان  بــه  نیــز  را  آن  تمام شــده 

توجهــی کاهــش می دهــد.«
 مغــزی بیــان داشــت: »طــی ایــن فرآینــد 
پیچیــده و ســنگین، تمامــی تــالش مــا بــر 
ایــن اصــل قــرار دارد کــه حقــوق مالــکان بــه 
بهتریــن شــکل بــا صرفــه و صــالح شــهری 
ــازی  ــوص آزادس ــود. وی درخص ــن ش تأمی
انتظــار  از ســال ها  پــس  نقــاط  بعضــی 
ــن  ــیاری از ای ــل بس ــرد: »ح ــان ک خاطرنش
ــا توجــه  پرونده هــا نیازمنــد اعتبــارات جالــب توجهــی بــوده و ب
بــه اهمیــت رفــع بعضــی نقــاط کــور ترافیکــی و رفــاه شــهروندان، 
چنیــن اقداماتــی بــا جدیــت بیشــتری در دســتور کار قــرار گرفته 

اســت.«

 ساماندهی نیروی انسانی 
آموزش وپرورش استان اصفهان

اکبــر پناهــی، معــاون پژوهــش و برنامه ریــزی اداره 
کل آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان در گردهمایــی 
مدیــران و رؤســای ادارات آموزش وپــرورش ایــن 
اســتان اظهــار کــرد: تــا تاریــخ 15 شــهریورماه 
ابــالغ تمــام همــکاران صــادر می شــود و ابــالغ 
ــادر  ــاه ص ــان مهرم ــا پای ــر ت ــس حداکث حق التدری
خواهــد شــد. وی تصریــح کــرد: هم اکنــون بــا کمبــود 
ــن اســاس نیروهــای  ــر ای ــرو مواجــه هســتیم؛ ب نی
بازنشســته بایــد در سیســتم آموزش وپــرورش نگــه 
ــر  ــر 100 نف ــان از ه ــتان اصفه ــوند. در اس ــته ش داش
بایــد حــدود 34 نفــر از بازنشســتگان را در سیســتم 
ــود  ــاز خ ــمتی از نی ــم قس ــا بتوانی ــم ت ــه کار بگیری  ب

را تأمین کنیم. 
کل  اداره  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  معــاون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــرورش اس آموزش وپ
تدریــس 2 تــا 6 ســاعت مدیــران و معاونــان در 
مــدارس گفــت: تنهــا رئیــس تیزهوشــان از تدریــس 
ــه  ــه بقی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــاف اس مع
 بایــد 4 ســاعت تدریــس کننــد. مدیــران شــاهد
ــت کم  ــد دس ــم بای ــتان ها ه ــی و هنرس ــه دولت  نمون

2 ساعت تدریس داشته باشند.

چاه های آبیاری فضای سبز اصفهان 
در معرض خشک شدن

معــاون شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه خشکســالی 
در اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه اصفهــان در 
ــرد،  ــه ســر می ب ــر ب خشــک ترین ســال در 40 ســال اخی
چاه هــای آبیــاری فضــای ســبز اصفهــان در معــرض 
خشــکی کامــل هســتند و خطــر جــدی بــرای فضای ســبز 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب اصفه
ــی  ــوای کنون ــت آب وه ــاره وضعی ــور درب ــا مص  احمدرض
اصفهــان اظهــار داشــت: بــر اســاس گفتــه اســتاندار، 
ــر  اصفهــان در خشــک ترین ســال خــود در 40 ســال اخی
قــرار دارد و دمــای اصفهــان در تابســتان امســال، حــدود 
ــان در  ــن اصفه ــر شــده اســت؛ همچنی ــک درجــه گرم ت ی
ــه  ــه ب ــت ک ــادی اس ــیار زی ــای بس ــرض آالیندگی ه مع
علــت وجــود کارخانه هــای صنعتــی موجــود در ایــن 
اســتان اســت. معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
ــا بیــان اینکــه خشــکی زاینــده رود نیــز ســبب  اصفهــان ب
ــدید  ــان تش ــی در اصفه ــکالت آب و هوای ــا مش ــده ت ش
ــته  ــده رود وابس ــه زاین ــیار ب ــان بس ــت: اصفه ــود، گف ش
اســت و اکنــون متأســفانه ایــن رودخانــه از یــک رودخانــه 
دائمــی بــه یــک رودخانــه فصلــی تبدیــل شــده؛ مجمــوع 
ــا شــرایط  ــه دســت هــم داده ت ــن مشــکالت دســت ب ای

ــر شــود. بدت

اخبار کوتاه

به همت شهرداری فوالدشهر انجام شد
برگزاری همایش H.S.E در فوالدشهر

ــش  ــی شــهرداری فوالدشــهر همای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــه ایمن ــکاری مؤسس ــهرداری و هم ــت ش ــه هم H.S.E ب
شــد.  برگــزار  شــهرداری  آمفی تئاتــر  ســالن  در  آبــی  رز 
ــی  ــت اجرای ــوزه معاون ــت ح ــدادادی سرپرس ــش خ  جهانبخ
و خدمــات شــهری ضمــن خیرمقــدم بــه مدعویــن از تاریخچه 
ــت  ــخن گف ــران س ــا و ای ــی در دنی ــث ایمن ــکل گیری مبح  ش
و ابــراز داشــت: رعایــت بهداشــت و ایمنــی در کار و گســترش 
آن بــه محیــط اطــراف امــری ضــروری و الزم اســت. وی ادامه 
ــترده تری  ــه  گس ــث H.S.E دامن ــر مبح ــای اخی داد: در دهه ه
پیــدا کــرده و از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت تــا جایــی کــه 
ــه اصــل موضــوع فعالیــت ــل از پرداختــن ب ــان امــر قب  متولی
ــی و پیشــگیری را در تمامــی زمینه هــا مدنظــر  آمــوزش ایمن
قــرار داده و رعایــت آن را در دســتور کار خــود نهاده انــد. در ادامه 
ایــن همایــش مهنــدس امینــی، مــدرس دانشــگاه درخصوص 
مباحــث مربــوط بــه ایمنــی در کار مطالبــی را بــه طــور 
مبســوط ارائــه کــرد. مهنــدس ریاحــی، مدیــر ایمنــی صنایــع 
ــروز حــوادث  ــل ب ــاره عل ــش، درب ــن همای ــر ســخنران ای  دیگ
و راه هــای پیشــگیری آن و جلوگیــری از تمــام حــوادث توســط 
ــازرس اداره کار  ــور، ب ــدس ملک پ ــت. مهن ــخن گف H.S.E س
ــوادث  ــاره ح ــی کار درب ــگیرانه اداره بازرس ــای پیش از رویکرده
ناشــی از کار و ایمنــی مطالبــی را عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: 
 الزمــه اجــرای چرخــه، مدیریــت ریســک و تشــخیص خطــر 
و اولویت گــذاری آن و اســتفاده از همــه  منابــع و امکانــات 

ــت. ــرات اس ــروز خط ــگیری از ب ــر و پیش ــرل خط ــرای کنت ب

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:
عملیات بازسازی مسجد تاریخی »علی« 

در مراحل پایانی 
مدیــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان گفــت: عملیــات عمرانــی 
مســجد تاریخــی علــی در مجــاورت میــدان امــام علــی)ع(، وارد 
مراحــل پایانی شــده اســت. بــه گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان، حســین کارگــر درخصــوص ادامــه مرمــت 
 مســجد علــی کــه در زمــان شــاه اســماعیل صفــوی بازســازی 
و احیــا شــده بــود، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه این مســجد 
ــی آن ــل ویران ــه دلی ــده و ب ــداث ش ــلجوقیان اح ــان س  در زم

نیــز بازســازی صــورت گرفتــه و تمــام  در زمــان صفویــه 
صفویــه  دوره  از  نشــان  آن  گچ بری هــای  و  کاشــیکاری 
دارد، عملیــات مرمــت آن بــه همیــن ســبک انجــام شــده 
ــه 11  ــه هزین ــان ب ــه ســه شــهرداری اصفه ــر منطق اســت. مدی
ــرد:  ــه ک ــاره و اضاف ــجد اش ــن مس ــت ای ــی مرم ــارد ریال میلی
عملیــات عمرانــی ایــن مســجد رو بــه اتمــام اســت؛ امــا 
تزئینــات باقیمانــده ماننــد گــچ کاری و رنــگ کاری آن نیــاز 
ــا تــالش ثمربخــش  ــه زمــان بیشــتری دارد کــه امیدواریــم ب ب
ــان ــه پای ــان ب ــهرداری اصفه ــازی ش ــازی و بهس ــازمان نوس  س

 برسد.
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وقت رسیدگی 
وکالت  با  فتوحی  رضا  محمد  خواهان   950366 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مهرپور  میالد  1ـ  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  حمزه  حسین 
2ـ امیرمسعود نکوئی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
95/5/30 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه  اصفهان 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان     11123/ 

م الف
آگهی ابالغ

 9509980350300098 پرونده:  شماره    9510100350302632 ابالغیه:  شماره 
شاکی  خواهان/    95/4/13 تنظیم:  تاریخ   950135 شعبه:  بایگانی  شماره 
متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  خوراسگانی  عسگری  مصطفی  سید 
محمدرضا بزرگیان و مرتضی یعقوب زاده به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
به کالسه  و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  دادگستری کل 
9509980350300098  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/5/30 و ساعت 
9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان محمد رضا 
بزرگیان و مرتضی یعقوب زاده و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از نشر آگهی و اطالع  متهم پس 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان ـ مصطفی شبانی  11180/ م الف
وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  غریبی  احیاء  پرونده کالسه 950315 خواهان  در خصوص 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  صدری  مهرداد  طرفیت  به  مطالبه  بر 
روز شنبه مورخ 95/5/30 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
اختالف  2 شورای حل  آتشگاه مجتمع شماره  اصفهان خیابان  در  واقع  شعبه 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  11125/ م الف

آگهی ابالغ
 950998683900065 پرونده:  شماره    9510106839201363 ابالغیه:  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 950065 تاریخ تنظیم: 95/4/3    خواهان/شاکی احمد 
آرام فر دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم ابراهیم قنبری و جواد گماشته به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی و تامین 
خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان ـ خ چهارباغ باال ـ خ شهید نیکبخت 
اتاق 312 ارجاع و  ـ  ـ ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ـ طبقه سوم 
به کالسه 950998683900065 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/5/30 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و 
درخواست خواهان شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.   
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 16 دادگاه عممی حقوقی شهرستان اصفهان ـ 

فهیمی راد       10061/ م الف
آگهی ابالغ

  9209983731900286 پرونده:  شماره   9510100370001198 ابالغیه:  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 940279  تاریخ تنظیم: 95/4/14  شاکی دادخواستی به 
طرفیت متهم به خواسته ضرب و جرح عمدی و شروع به آدم ربایی و تهدید 
نموده که جهت  اصفهان  استان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  چاقو  با 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان ) 16 کیفری استان سابق( 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال  خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل 
اتاق 455 ارجاع و به کالسه 9209983731900286    استان اصفهان  طبقه 4 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/5/30 و ساعت 9/00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز تبصره یک ماده 
394 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
دادگاه مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس 

از نشر اگهی و اطالع از مفاد آن جهت انجام رسیدگی در دادگاه حاضر شود.
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 2 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان ) 16 کیفری 

استان سابق( احمدرضا جمشیدی     11141/ م الف
ابالغ رای

 9509980352200309 پرونده:  شماره   9510100352202394 ابالغیه:  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 950313 تاریخ تنظیم: 95/4/13  خواهان/ شاکی عباس 
به خواسته  به طرفیت خوانده/ متهم حمید حقیقت  زاده دادخواستی  شریف 
وجه چک  مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان ـ خ چهارباغ باال 
ـ خ شهید نیکبخت ـ ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ـ طبقه 3 اتاق 
وقت  ثبت گردیده که   9509980352200309 به کالسه  و  ارجاع   354 شماره 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   11/30 ساعت  و   95/5/30 آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امو مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ـ ژاله اطهری بروجنی    11207/ م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع  سند رسمی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز  فاصله 15 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018001234 کالسه پرونده 1394114402018000103 
از  صادره   20693 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  مشگل گشا  علیرضا  آقای 

اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 300 متر مربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 435 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای اکبر عارفیان جزی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/14
تاریخ  به  شماره:37/05/424/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/04/22
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع  سند رسمی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز  فاصله 15 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018001228 کالسه پرونده 1392114402018000915 
اصفهان   از  صادره   1213 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  مهاجر  امیر  آقای 
نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70.20 متر مربع احداثی بر 

روی قسمتی از پالک 105 اصلی واقع در دولت 
آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/14

تاریخ  به  شماره:37/05/428/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/04/22

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

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز  فاصله 15 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کالسه   139560302018000409 شماره  اصالحی  رای  برابر 
1391114402018002900 آقای حسن هاشمیان کربکندی فرزند قدمعلی بشماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  به شش  نسبت  کربکند  از  صادره   1533 شناسنامه 

مساحت 293 متر مربع به احداثی بر روی قسمتی از پالک 323 اصلی واقع 
در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای قدمعلی 

هاشمیان کربکندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/30
تاریخ  به  شماره:37/05/383/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/04/10
آگهی احضار متهم

در خصوص شکایت فتح اله کریمی علیه محمد مسیبی فرزند علی به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی تحت کالسه 950321 وقت رسیدگی مورخه 95/7/13 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم 
در راستای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری بموجب این آگهی به متهم 
فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده  در شعبه 103 دادگاه کیفری دو 
فالورجان حاضر  و در برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی 
وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل 
این آگهی بمنزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت 
به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شماره:256/م الف مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو فالورجان 
آگهی احضار متهم 

شماره نامه:9510113654000225 شماره پرونده:9309982654700508 شماره 
بایگانی:930624 تاریخ تنظیم:1395/04/02 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 930624 متهم حسین نوری فرزند – به اتهام 
ضرب و جرح و توهین موضوع شکایت 1- علی بینا کاظمی فرزند علی بنده 
2- لیال عرب فرزند خداکرم مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای 
ماده344    قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
تاریخ  در  ابالغ می گردد  نامبرده  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  های کثیراالنتشار 
95/6/2 ساعت 8 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 102 دادگاه کیفری 
یا عدم ارسال  دو فالورجان حاضر و ازخود دفاع نماید در صورت عدم حضور 
الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. شماره :259/ م الف رئیس شعبه 102 

دادگاه کیفر ی دو شهرستان فالورجان
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950502 ب 1 ف متهم آقای فرزاد موگویی فرزند 
عبدالرضا  موضوع شکایت   ) امانی  مال   ( غیر  مال  فروش  اتهام  به  هوشنگ 
عقابی مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده 174 ایین دادرسی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی و  کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد که ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی شعبه 
اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب فالورجان جهت رسیدگی حاضر و از 
خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی 
وکیل آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و دادسرا مبادرت به اتخاذ تصمیم می 

نماید. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان
آگهی احضار متهم 

شماره درخواست:9510463654100002 شماره پرونده:9309983654701034 
شماره بایگانی:950079 تاریخ تنظیم:1395/04/08 

فرزند  مهدی کریمیان   -1 آقایان  علیه  محمدی  شکایت حسین  در خصوص 
مسلم  فرزند  احمدی  محمد   -3 محمد  فرزند  محمدی  مصطفی   -2 احمد 
به اتهام مشارکت در ضرب . جرح عمدی با قداره تحت کالسه 950079 وقت 
رسیدگی مورخه 95/7/7 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به 
مجهول المکان بودن متهمین در راستای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
بموجب این آگهی به متهمین فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده 
در شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان حاضر و در برابر اتهام منتسبه از خود 
دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نمایند بدیهی است در صورت 
عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی بمنزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه 
وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.شماره : 255/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان

حتما بخوانید!
ساماندهی نیروی انسانی آموزش و ...

چهارشنبه  30   تیرماه  1395
ـــمـــاره 206 ســـــال دوم         ݡسݒ

در شهر

قائم مقام شهردار نجف آباد عنوان کرد:
آزادسازی 44 هزار متر مربع زمین برای پروژه های نجف آباد



5فرهنگ و هنر چهارشنبه  30  تیرماه  1395
ـــمـــاره 206  ســـــال دوم        ݡسݒ

حتما بخوانید!
نخستین زنگ تئاتر اصفهان به صدا ...

ادیبــان  نشســت  در   ۱۸۷۲ ســال  در   
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان   

برلیــن  در  اروپایــی  زبان شناســان   و 
ــوان  ــه عن ــکریت ب ــن و سانس ــی، التی ــی، فارس ــای یونان زبان ه
ــان مــادری مــا  زبان هــای کالســیک جهــان برگزیــده شــدند. زب
در طــی هــزاران ســال هجــوم بیگانــگان و مبــادالت بین المللــی 
توانســته اصالــت خــود را حفــظ کنــد. عــده ای همیشــه معتقدنــد 
در مقابــل حجمــه زیــاد واژگان بیگانــه بــرای محافظــت از زبــان 
 فارســی یــا پارســی، حتمــا بایــد بــه فکــر واژه هــای معــادل بــود 
ــن  ــازی ای ــا معادل س ــه ب ــتند ک ــم هس ــی ه ــی، گروه و از طرف

واژه ها آن هم به این شکل و شمایل مخالفند.
بیشــتر  تصــور  برخــالف  کــه  اینجاســت  مهــم  نکتــه   
جریــان  یــک  همیشــه  زبانــی  بیــن  مبــادالت  ایــن  مــا، 
زبان هــای  از  وارداتــی  واژگان  کنــار  در  و  نیســت  یک طرفــه 
مختلــف، کلماتــی هــم کــه از زبــان فارســی بــه زبان هــای 
مــادر پــدر،  نیســتند.  کــم  شــده اند،  صــادر   دیگــر 

ــه در  ــر ریش ــی بش ــای قدیم ــیاری از واژه ه ــر و بس ــرادر، دخت ب
زبــان فارســی دارد. در گــزارش زیــر بــه ســراغ واژگانــی در زبــان 

ــد. انگلیســی رفتیــم کــه ریشــه ای فارســی دارن
  Sugar/شکر

واژه شــکر در زبــان فارســی از زبــان سنســکریت ریشــه گرفتــه؛ 
بعدهــا از زبــان فارســی بــه عربــی بــا عنــوان »ســکر« و از عربــی 

بــه اروپــا و بعــد بــه زبــان انگلیســی راه پیــدا کــرده اســت.
  Orange/نارنگ

ایــن کلمــه در زبــان انگلیســی کــه معنــی پرتقــال و رنــگ 
ــد،  ــدا کن ــان راه پی ــن زب ــه ای ــل از اینکــه ب نارنجــی می دهــد، قب
از کلمــه نارنــج در عربــی و نارنــگ یــا همــان نارنگــی خودمــان 
 در فارســی گرفتــه شــده اســت کــه ریشــه در زبــان سنســکریت

 دارد.
  Candy/قند

تلفــظ واژه candy یــا همــان شــکالت انگلیســی را اگــر در 
ــی  ــان انگلیس ــه در زب ــاب اینک ــا احتس ــم ب ــد آن ه ــر بگیری نظ
 تلفــظ حــرف قــاف کار چنــدان راحتــی بــه نظــر نمی آیــد؛ 
ــا اصــل  ــه نزدیکــی تلفــظ آن ب ــدی گفتــن هــم می شــود ب از کَن
کلمــه »قنــدی« در فارســی بــه معنــای چیزهــای شــیرین  پــی 

بــرد.
  Lemon/لیمو

ایــن میــوه از قــرن ۱۵ میــالدی بــه انگلســتان وارد شــده 

اســت؛ امــا قبــل از آن، کلمــه لیمــو در زبان هــای دیگــری 
ورود کــرده؛  هــم  اســپانیایی  فرانســوی،  ایتالیایــی،  مثــل 
فارســی  زبــان  از  آن  ریشــه  موجــود  اطالعــات  طبــق 
 گرفتــه شــده اســت و از آنجــا بــه جاهــای دیگــر راه پیــدا

 کرده است.
ــم  ــاپ می روی ــی کافی ش ــد وقت ــه بع ــن ب ــن از ای ــرای همی  ب
ــا  ــو ب ــربت آب لیم ــفارش دادن ش ــای س ــه ج ــم ب و می خواهی
ــی  ــوای خارج ــاد ه ــم، زی ــفارش دهی ــاد س ــظ لیمون ــه غلی لهج
 بــودن برمــان نــدارد؛ چــون ریشــه ایــن واژه از واژه ای خودمانــی

 است.

  Sandal/صندل
خیلی هامــان وقتــی می خواهیــم از جایگزیــن صنــدل بــه 
جــای واژه دمپایــی اســتفاه کنیــم تــا بلکــه بــا ایــن جایگزینــی 
 شــکل و شــمایل و شــخصیت بیشــتری بــه پاپوشــمان ببخشــیم 
ــای  ــان واژه ه ــی از هم ــدل یک ــه صن ــت ک ــن اس ــان ای تصورم
فرنگــی اســت کــه از کشــورهای دور و بــر بــه زبانمــان ورود پیــدا 

کــرده اســت. 
خواســتیم بگوییــم در حیــن اســتفاده از ایــن واژه اصــال خودتــان 
را بــرای اســتفاده از واژه ای بیگانــه ســرزنش نکنیــد؛ چــون 
صنــدل واژه ای کامــال پارســی اســت کــه بعــد از صــدور بــه یــک 
ــظ  ــودش را حف ــی خ ــت آریای ــم اصال ــوز ه ــی، هن ــان خارج زب

کــرده اســت.
  Bazaar/بازار

ایــن کلمــه هــم دیگــر ســاختار و تلفظــش بــه گونــه ای اســت کــه 
ــدارد. ایــن کلمــه از  ــا شــرح و بســط ن ــه معرفــی ی احتیاجــی ب
زبــان پهلــوی گرفتــه شــده. عــالوه بــر ایــران در مناطقــی همچون 
بخش هایــی از خاورمیانــه، آفریقــا و اروپــا از کلمــه بــازار در 
زبانشــان اســتفاده می کننــد. اصــل تلفــظ خــود بــازار »وازار« در 
زبــان فارســی میانــه و »واچــار« در فارســی باســتان بــوده اســت.

  Jungle/جنگل
از  آن  ریشــه  اســت کــه  جــزو کلمه هایــی  جنــگل  کلمــه 
ــه  ــوده، گرفت ــان ب ــم آریایی ــان قدی ــه زب ــکریت ک ــان سنس  زب
و نسل به نســل منتقــل و از آن بــه زبان هــای دیگــر صــادر شــده 

ست. ا
  Devil/دیو

Devil در انگلیســی یــا همــان شــیطان بــه زبــان خودمــان طبــق 
گفتــه برخــی کارشناســان ریشــه در زبــان اوســتایی دارد و از واژه 

دیــو در زبــان فارســی باســتان گرفتــه شــده اســت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

فارسی را پاس بداریم

مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری اصفهــان گفــت: 
بــه  اصفهــان  در  ســینمایی  فیلم هــای  پرفروش تریــن 
ترتیــب »بارکــد«، »دراکــوال« و »ایســتاده در غبــار« بوده انــد. 
اســتقبال خوبــی را در روزهــای پــس از مــاه رمضــان 
از »ایســتاده در غبــار« شــاهد بودیــم. ســید مصطفــی 

ــتاده  ــم ایس ــران فیل ــاره اک ــینی درب حس
در غبــار در اصفهــان اظهــار داشــت: فیلــم 
 ایســتاده در غبــار مربــوط بــه حــوزه هنــر 
و تجربــه اســت و بــا توجــه بــه رایزنــی ای 
بــر  عــالوه  داشــته ایم  تهــران  در  کــه 
ــز  ــواده نی ــینما خان ــوره در س ــینما س س

ایــن فیلــم اکــران می شــود. 
ــه دلیــل ارزشــمند و فاخــر  وی افــزود: ب
بــودن ایــن فیلــم، مــا آن را در ســالنی بــه 
جــز سینماســوره اکــران کردیــم. در هــر ۲ 

ســینما نیــز مــردم اســتقبال خوبــی از ایــن فیلــم داشــته اند 
و امیــدوارم ایــن حضــور مــردم ادامــه پیــدا کنــد. 

ــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری اصفهــان خاطرنشــان  مدی

کــرد: از زمانــی کــه ایــن فیلــم در ســینماخانواده نیــز 
 اکــران شــده، حضــور مــردم چشــمگیر بــوده و بخــش هنــر 
و تجربــه نیــز تحــت تأثیــر ایــن اســتقبال قــرار گرفته اســت. 
ــم ایســتاده  ــروش فیل ــاره ف ــه ســؤالی درب وی در پاســخ ب
ــن  ــی از ای ــروش و اســتقبال خوب ــرد: ف ــح ک ــار تصری در غب
فیلــم صــورت گرفتــه؛ امــا بایــد دانســت 
ــم  ــن فیل ــران ای ــای اک ــتین روزه نخس
بــا مــاه مبــارک رمضــان مصــادف شــد و 
بــه طــور طبیعــی فــروش همــه فیلم هــا 
ماه هــای  بــه  نســبت  مــاه  ایــن  در 
ــس  ــا پ ــت؛ ام ــر اس ــال کمت ــر س دیگ
ــن  ــروش ای ــان ف ــارک رمض ــاه مب از م
ــت.  ــته اس ــی داش ــش خوب ــم افزای فیل
ــاره  ــه ســؤالی درب حســینی در پاســخ ب
ســینماهای  پرفــروش  فیلم هــای 
 اصفهــان بیــان کــرد: بارکــد، دراکــوال، ایســتاده در غبــار

زاپــاس و ننه نقلــی بــه ترتیــب پرفروش تریــن فیلم هــا 
ــنیم ــد. تس ــون بوده ان تاکن

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان عنوان کرد:
استقبال چشمگیر اصفهانی ها از »ایستاده در غبار«

ــاب  ــال کت ــتانی امس ــده لرس ــهید زن ــر ش ــی، همس ــری حافظ کب
»دل نوشــته هایی بــرای بابــا زهــرا« را جمــع آوری کــرد و بــه چــاپ 
ــازان ســرافراز نظــام  رســاند. ســید نورخــدا موســوی، یکــی از جانب
مقــدس اســالمی اســت کــه در درگیــری بــا گروهــک تروریســتی 
ــون هشــت  عبدالمالــک ریگــی از ناحیــه ســر مجــروح شــد و اکن

ــازی در  ــد جانب ــا صددرص ــه ب ــت ک ــال اس س
کمــا بــه ســر می بــرد. پــس از رونمایــی کتــاب 
»دل نوشــته هایی بــرای بابــا زهــرا«، یــک 
ــرای مقــام معظــم رهبــری ارســال  ــد آن ب جل
ــت و  ــرار گرف ــد ایشــان ق ــورد تأیی ــه م شــد ک
ــرای همســر  ــن رابطــه پیامــی ب ــری در ای رهب
جانبــاز صددرصــد ســید نورخــدا موســوی 
ــالب  ــر انق ــام رهب ــن پی ــد. در مت ــال کردن ارس
این گونــه آمــده اســت: »درود بــر عزیزانــی کــه 

ــا درخشــش های خــود ایــن فصــل از تاریــخ کشــور را درخشــان  ب
ــت  ــازه در رگ مل ــون ت ــود خ ــجاعانه خ ــداکاری ش ــا ف ــد و ب  کردن
و ایــن کشــور دواندنــد«. بــه دنبــال پی نوشــت مقــام معظــم رهبری، 
همســر شــهید زنــده ســیدنورخدا موســوی نیــز پیامــی برای ایشــان 

نوشــت کــه بخشــی از آن بــه شــرح ذیــل اســت: ســالم آقــا. ســالم 
جــان دلــم، ســالم محبوبــم. بــه محضرتــان می رســانم مــن همســر 
ــید  ــردار رش ــده، س ــهید زن ــم ش ــر بگوی ــا بهت ــد ی ــاز صددرص جانب
ــر  ــتم. همس ــوی هس ــدا موس ــید نورخ ــما، س ــرباز ش ــالم و س اس
مــن و ســرباز کوچــک رهبــرم، معــاون یــگان تــکاوری زاهــدان بــود. 
جوانــی رعنــا و رشــید و مؤمــن و انقالبــی کــه 
اولیــن تجربــه جبهــه و جنگــش را بــا منافقــان 
ــه  ــاد تجرب ــات مرص ــالگی و در عملی در ۱۷ س
ــی خــدای  ــا مــرز شــهادت رفــت؛ ول کــرد و ت
بــزرگ بــه او فرصــت داد تــا بــه ســربازی 
ــت  ــری والی ــان و رهب ــم صاحب الزم ــر پرچ زی
 فقیــه ادامــه دهــد. آقــا بیــن خودمــان بمانــد 
ــه شــما را می گیــرد  محمــد مدتــی اســت بهان
نمی آییــد؟  خانه مــان  چــرا  می گویــد  و 
می گویــد چــرا نمی آییــد تــا مــا را بــه آرامــش برســانید؟ می گویــد 
۸ ســال اســت دل تنــگ حــرف زدن بــا پــدرش اســت. آخــر بــرای 
محمــد گفته انــد کــه آقــا جانبــازان را خیلــی دوســت دارد؛ ولــی او 

ــع ــنود. ربی ــان بش ــان خودت ــد از زب می خواه

- مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه یــک ســیما 
دربــاره افقــی کــه قــرار اســت در ایــن شــبکه در نظــر 
گرفتــه شــود، بیــان کــرد کــه رویکردشــان جذابیــت 
در بخــش نمایشــی شــبکه یــک اســت و اینکــه ایــن 

آثــار بــا تعریــف شــبکه متناســب باشــند.
ــنبه  ــی، چهارش ــعود حاتم ــدادی و مس ــد ح - محم
 و پنجشــنبه ۳۰ و ۳۱ تیرمــاه ۹۵ کارگاه دوروزه ای 
را بــا عنــوان »فیلــم کوتــاه از ذهنیــت تــا عینیــت« در 

بروجــرد برگــزار می کننــد.
- بــا اعــالم اســامی ۱۶ عضــو هیئت رئیســه آکادمــی 
ــه  ــز ب ــپیلبرگ نی ــتیون اس ــد اس ــن ش ــکار روش اس

عنــوان یکــی از ایــن اعضــا انتخــاب شــده اســت.
ــه  ــیما ب ــاون س ــم مع ــا حک ــین ب ــا پورحس - رض
عنــوان سرپرســت شــبکه چهــار منصــوب شــد.

مدیــران  از  یادداشــتی  در  فــرآورده  مجتبــی   -
ــه  ــران ســینمایی خواســت ب ــژه مدی فرهنگــی، به وی
ــش  ــث فی ــون بح ــی چ ــه جدال های ــای ورود ب ج
ــی  ــاع فرهنگ ــاماندهی اوض ــر س ــه فک ــی ب حقوق

ــند. ــور باش کش
مرکــز  تولیــدات  از  »آتــالن«  مســتند  فیلــم   -
بــه  تجربــی  و  مســتند  ســینمای  گســترش 
ــم  ــی در جشــنواره فیل ــی معیــن کریم الدین کارگردان
»جــاده روســتایی« آمریــکا بــه نمایــش درمی آیــد.

ــا داوود  ــال ب ــس از ۲۰ س ــایخی پ ــید مش - جمش
ــد. ایــن بازیگــر گفــت:  میرباقــری همــکاری می کن
ــی  ــش کوتاه ــازی در نق ــرای ب ــرا پیشــنهادی ب اخی
بــه کارگردانــی داود  در ســریال »مــاه تی تــی« 
میرباقــری داشــته ام کــه هنــوز قطعــی نشــده 
ــش  ــه پی ــری ک ــه داد: داود میرباق ــت. وی ادام اس
از ایــن نیــز یــک بــار در ســریال »امــام علــی)ع(« 
پــاک  آدم هــای  از  داشــته ام  همــکاری  او   بــا 
و باشــرف اســت کــه بــرای حرفــه اش زحمــت 
ــکاری  ــت هم ــحالم فرص ــد. خوش ــادی می کش زی

ــت. ــده اس ــم ش ــاره فراه دوب
- فیلــم ســینمایی »النتــوری« تازه تریــن فیلــم 
ــاالی ۱۶  ــنی ب ــت س ــا محدودی ــیان ب ــا درمیش رض

ــد. ــد آم ــش درخواه ــه نمای ــال ب س
وقفــه  بــه  اشــاره  بــا  عمــاد  محمدحســین   -
ایجادشــده در برگــزاری بی ینــال مجسمه ســازی 
گفــت: آنچــه در دوســاالنه مجسمه ســازی ارائــه 
از  هیچ کــدام  و  بــود  واقعــی  هنــر  می شــد، 
نمی تواننــد  دیگــر  مجسمه ســازی،  بی ینال هــای 

جــای بی ینــال رســمی را بگیرنــد.
ــی ۱۲ ســال کار  ــل اصل ــد امجــد گفــت: دلی - حمی
نکردنــم در تئاتــر، ایــن بــود کــه از آنچــه بــه نــام مــن 

ــودم. ــد، راضــی نب ــه می آم روی صحن

 یک تفاهم نامه برای گسترش
 کتاب و کتابخانه در اصفهان

رئیــس پژوهشــکده مطالعــات اســالمی اصفهــان از 
امضــای تفاهم نامــه میــان دفتــر تبلیغــات اســالمی 
اصفهــان بــا کتابخانه هــای مرکــزی دانشــگاه و شــهرداری 
ــن  ــلمین حس ــالم و المس ــر داد. حجت االس ــان خب اصفه
ســراج زاده، رئیــس پژوهشــکده مطالعــات اســالمی 
اصفهــان وابســته بــه دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهــان بــا 
اعــالم ایــن خبــر گفــت: امکانــات و ظرفیت هایــی کــه در 
مراکــز علمــی و پژوهشــی درخصــوص خدمــات کتابــداری 
و اطالع رســانی علمــی وجــود دارد فرصــت بســیار مغتمــی 
اســت کــه بایــد از آن بــه خوبــی اســتفاده کــرد. وی افــزود: 
فیزیکــی کتابخانه هــا  و  مالــی  امکانــات   محدودیــت 
و افزایــش روزافــزون بهــای منابــع اطالعاتــی، کتابخانه هــا 
را در زمینــه تهیــه تمــام منابــع اطالعاتــی مــورد نیــاز 
ــه  ــت؛ ب ــاخته اس ــه س ــکل مواج ــا مش ــود ب ــران خ کارب
ــه  ــد ب ــه ای نمی توان ــچ کتابخان ــروزه هی ــه ام ــه ای ک گون
تنهایــی نیازهــای اطالعاتــی همــه کاربــران خــود را تأمیــن 
ــح  ــراج زاده تصری ــلمین س ــالم و المس ــد. حجت االس کن
کتابخانــه ای  خدمــات  گســترش  راســتای  در  کــرد: 
 خــود بــه فضــال، اعضــای هیئــت علمــی، محققــان 
ــران  ــان، تســریع و تســهیل دسترســی کارب و دانش پژوه
بیــن  توســعه همکاری هــای  و  اطالعــات  منابــع  بــه 
کتابخانــه ای، اقــدام بــه امضــای تفاهم نامــه بــا کتابخانــه 
مرکــزی دانشــگاه اصفهــان و ســازمان فرهنگــی شــهرداری 
در  تفاهم نامــه  ایــن  وی گفــت:  اصفهــان کرده ایــم. 
راســتای همکاری هــای مشــترک بیــن مراکــز علمــی 
ــات  ــه از امکان ــتفاده بهین ــور اس ــه منظ ــی و ب  و پژوهش
و ظرفیت هــای موجــود و نیــل بــه اهــداف مشــترک 
زمینه ســازی  همچنیــن  و  دینــی  معــارف  نشــر  در 
ــه اســت. ــردی صــورت گرفت پژوهش هــای نظــری و کارب

علی عبدالمالکی در اصفهان می خواند
کیمیــای وطــن: علــی عبدالمالکــی ۷ مردادمــاه در ســالن 
نگیــن سپاهان شــهر بــه روی صحنــه مــی رود. رهبــر 
گــروه ایــن ارکســتر نیــز انوشــیروان تربتــی خواهــد بــود. 
علــی عبدالمالکــی در ســال ۱۳۶۳ در تهــران متولــد شــد. 
ــاپ  ــده پ ــاز و تنظیم کنن ــرا، آهنگس ــده، ترانه س وی خوانن
ایرانــی اســت. عالقه منــدان بــرای تهیــه بلیــت ایــن برنامه 
می تواننــد بــه نشــانی Rasaconcert.com مراجعــه 

کننــد.

اجرای گروه موسیقی شباهنگ 
در هنرسرای خورشید

کیمیــای وطــن: گــروه موســیقی شــباهنگ و هنرســرای 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  بــه  وابســته  خورشــید 
شــهرداری اصفهــان، ۶ مردادمــاه بــه اجــرای برنامــه 
هنرســرای  در   ۲۱ ســاعت  برنامــه  ایــن  می پــردازد. 
خورشــید واقــع در خیابــان کاوه، جنــب شــهرداری منطقــه 
ایــن موســیقی،  هفــت برگــزار می شــود. در اجــرای 
ــده  ــروه و نوازن ــت گ ــوان سرپرس ــه عن ــمی ب ــی هاش عل
ــن  ــن، بهم ــده ویول ــوان نوازن ــه عن ــولی ب ــد رس ــار، احم ت
ــده تاریــاس، ســعید علی اکبــری  ــوان نوازن ــه عن امینــی ب
بــه عنــوان نوازنــده ســنتور و همچنیــن رســول آزادوار 
آوازخوانــی را در گــروه بــه عهــده دارنــد. عالقه منــدان 
می تواننــد بــرای تهیــه بلیــت بــه هنرســرای خورشــید بــه 
نشــانی اینترنتــی navayemehr.ir مراجعــه کننــد یــا بــا 

شــماره تلفــن ۰۹۱۳۲۰۷۷۰۱۶ تمــاس بگیرنــد.

اجرای طرح »آیه های همدلی«
 در چهارمحال و بختیاری

ــی اســتان  ــی مردم ــه مؤسســات قرآن ــل اتحادی مدیرعام
»آیه هــای  طــرح  اجــرای  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
همدلــی، حفــظ و مفاهیــم ســوره حجــرات« بــا همــکاری 
ــه  ــر داد. مرضی ــی در سراســر اســتان خب مؤسســات قرآن
ــا اشــاره بــه اجــرای ایــن طــرح همزمــان بــا  خســروی ب
ــی ــای همدل ــرح »آیه ه ــرد: ط ــار ک ــور اظه ــر کش  سراس

ــی  ــدف مبان ــا ه ــرات« ب ــوره حج ــم س ــظ و مفاهی  حف
ــزار  ــتان برگ ــرات در اس ــوره حج ــی س ــث اخالق و مباح
اتحادیــه  میــان  تفاهم نامــه  انعقــاد  از  وی  می شــود. 
مؤسســات قرآنــی کشــور و اتحادیــه قرآنــی اســتان 
ــکاری  ــا هم ــرح در ۶۰ دوره ب ــن ط ــزود: ای ــر داد و اف خب
ــن طــرح  ــه مجــری ای ۶۰ مؤسســه در سراســر اســتان ک
ــه  ــا اشــاره ب ــزار می شــود. خســروی ب ــود، برگ ــد ب خواهن
ــتان  ــی در اس ــای همدل ــرح آیه ه ــای ط ــه کالس ه اینک
ــن  ــرای ای ــرد: ۶۰ کالس ب ــح ک ــت، تصری ــده اس ــاز ش آغ
طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه تــا ۱۰ شــهریورماه 
از ســوی  پایــان دوره  دارد. وی گفــت: گواهــی  ادامــه 
تبلیغــات اســالمی و اتحادیــه قرآنــی بــه شــرکت کنندگان 

در ایــن طــرح اعطــا می شــود.

نخستین زنگ تئاتر اصفهان 
به صدا درمی آید

ثقفیــان  اصفهــان گفــت: خســرو  هنــر  تــاالر  مدیــر 
 پیشکســوت تئاتــر، نخســتین زنــگ تئاتــر اصفهــان 
را بــرای نمایــش »ناتمــام« بــه صــدا درمــی آورد. حمیدرضا 
ــش از  ــس پی ــن پ ــه از ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب مکارم
اجــرای هــر تئاتــر در تــاالر هنــر اصفهــان، مراســم افتتاحیه 
ــن  ــت: ای ــار داش ــت، اظه ــم داش ــر« خواهی ــگ تئات »زن
ــا هــدف نشــان دادن اهمیــت تئاتــر و حمایــت  مراســم ب
از هنــر و هنرمنــد اجــرا و زنــگ تئاتــر از ســوی هنرمنــدان 
ــا  ــد. وی ب ــه صــدا درمی آی ــن عرصــه ب و پیشکســوتان ای
ــرو  ــان را خس ــر اصفه ــگ تئات ــتین زن ــه نخس ــان اینک بی
 ثقفیــان، هنرمنــد پیشکســوت تئاتــر بــه صــدا در مــی آورد

ــر از  ــردان تئات ــی، کارگ ــان کریم ــت پیم ــرار اس ــزود: ق اف
۳۰ تیرمــاه تــا ۱۵ مردادمــاه امســال، نمایشــی بــا عنــوان 
»ناتمــام« را بــه نویســندگی بهــزاد آقاجمالــی از ســاعت ۱۹ 
ــر  ــاالر هن و ۲۰ دقیقــه دقیقــه در محــل ســالن کوچــک ت

بــه صحنــه ببــرد. 
مدیــر تــاالر هنــر اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه نخســتین 
ــش روز چهارشــنبه ســاعت  ــن نمای ــرای ای ــر ب ــگ تئات زن
ــر  ــت: تئات ــراز داش ــود اب ــه می ش ــه نواخت ۱۸ و ۳۰ دقیق
یــک  در  انســان ها  اجتماعــی  روابــط  بــه  »ناتمــام« 

آپارتمــان در کالن شــهر تهــران می پــردازد.

اخبار کوتاه  کتاب »دل نوشته هایی برای بابا زهرا«
دل نوشته همسر جانباز صددرصد برای رهبر انقالب

اســتان  دســتی  صنایــع  معاونــت  سرپرســت 
اصفهــان، توجــه بــه اســتفاده از نمادهــای صنایــع 

دســتی در شــهر را ضــروری دانســت.
جعفــر جعفرصالحــی ضمــن اشــاره بــه آییــن 
دســتی کشــور  صنایــع  هنرمنــدان  از  تجلیــل 
ــی صــورت  ــن از هنرمندان ــن آیی ــار داشــت: ای اظه
می گیــرد کــه در نمایشــگاه صنایــع دســتی ۲۰ 
خردادمــاه ســال جــاری در محــل مصلــی در شــهر 

تهــران حضــور داشــته اند.
 وی افــزود: در آییــن تجلیــل از هنرمنــدان صنایــع 

دســتی کــه روز ۲۹ مردادمــاه برگــزار می شــود
  از ســه هنرمنــد اســتان اصفهــان در رشــته های هنــر فلــزکاری، نگارگــری 
ــز  ــی نی ــوالت گرافیک ــی محص ــیون و طراح ــنتی و دکوراس ــی س و طراح
تجلیــل خواهــد شــد؛ ضمــن اینکــه یــک شــرکت از اســتان اصفهــان بــه 
ــرد؛  ــرار می گی ــر ق ــز مــورد تقدی ــوع نمایــش نی ــه و ن ــکار در ارائ لحــاظ ابت
همچنیــن اســتان اصفهــان در مجمــوع بــه عنــوان اســتان مشــارکت کننده 

ــه لحــاظ کمــی و کیفــی معرفــی خواهــد شــد.  ــر ب برت
سرپرســت معاونــت صنایــع دســتی اســتان اصفهــان بــه برگــزاری 
هجدهمیــن اجــالس شــواری جهانــی صنایــع دســتی در اصفهــان اشــاره 
کــرد و گفــت: ۱ تــا ۹ مهرمــاه اجــالس شــورای جهانــی صنایــع دســتی در 
اصفهــان برگــزار می شــود کــه اقدامــات الزم بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر 
ــی  ــز طراح ــالس نی ــن اج ــا ای ــط ب ــایت مرتب ــت و س ــام اس ــال انج درح

ــت. ــده اس ــاز ش ــام آغ ــده و ثبت ن ش
 در ایــن خصــوص جلســاتی نیــز بــا حضــور 
 ســازمان میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی 
 و گردشــکری استان، اســتانداری، شهرداری
ــی  ــع عموم ــه مجم ــی، اتحادی ــاق بازرگان ات
خارجــه  امــور  وزارت  نماینــده  صنفــی، 
دانشــگاه هنــر و ســایر بخش هــای مرتبــط 

ــت.  ــده اس ــزار ش برگ
وی تأکیــد کــرد: برگــزاری اجــالس شــورای 
ــداد  ــن روی ــان، بزرگ تری ــی در اصفه جهان

فرهنگــی کشــور در عرصــه صنایــع خواهــد بــود. 
ــان حضــور  ــی از بیــش از ۱۲۰ کشــور در اصفه ــن اجــالس، نمایندگان در ای
خواهنــد یافــت و در مجمــوع بایــد از ایــن فرصــت در زمینه هــای مختلــف 
ــتفاده  ــا اس ــایر حوزه ه ــادی و س ــی، اقتص ــی، اجتماع ــی، سیاس فرهنگ

کــرد. 
ــوان  ــه عن ــه انتخــاب اصفهــان ب ــا توجــه ب جعفرصالحــی تصریــح کــرد: ب
ــزاری  ــه برگ ــا توجــه ب ــر ب ــع دســتی و از ســویی دیگ ــی صنای شــهر جهان
ــان، تبلیغــات شــهری  ــع دســتی در اصفه ــی صنای اجــالس شــورای جهان
در اســتان و به ویــژه در شــهر اصفهــان بایــد بیــش از پیــش بــه موضــوع 
صنایــع دســتی بپــردازد و نمادهــای مختلفــی از صنایــع دســتی اســتان در 
ــع  ــا صنای ــان ب ــع اصفه ــرده شــود و در واق ــه کار ب ــف شــهر ب ــاط مختل نق

ــود. ــدی ش ــتی آذین بن دس

کارگردان: رضا میرکریمی
نویسنده: مهران کاشانی

مریــال  اصالنــی،  فرهــاد  بازیگــران: 
فروتنیــان الونــد، شــاهرخ  ماهــور   زارعــی، 

هدایــت هاشــمی، قربــان نجفــی، یاســمن 
معــاوی

خالصه داستان فیلم:
ــه  ــت ک ــزی اس ــای عزی ــی آق ــتان زندگ داس
نگهــداری  و  تعمیــرات  بخــش  سرپرســت 

پاالیشــگاه آبــادان اســت و بــرای مراســم خواســتگاری دختــرش آمــاده می شــود. ســتاره، 
ــی  ــی یک ــن خداحافظ ــرکت در جش ــرای ش ــد دارد ب ــان روز قص ــرش در هم ــر دیگ  دخت
ــه ایــن ســفر  ــه دالیلــی ب ــد. پــدرش ب ــه تهــران ســفر کن از دوســتان هم دانشــگاهی اش ب
مشــکوک اســت و ایــن آغــاز ماجراســت. بــه در خواســت رضــا میرکریمــی، فیلــم »دختــر« 
در فهرســت رقابــت آرای تماشــاگران ســی وچهارمین جشــنواره فیلــم فجــر حضــور نداشــت. 
ماهــور الونــد، دختــر ســیروس الونــد در فیلــم »دختــر« بــازی می کنــد. ســیروس الونــد 
ــگار جــوان گفــت: »میرکریمــی از  ــه خبرن ــاره انتخــاب د ختــرش در فیلــم »دختــر« ب درب
بیــن 4۵۰ نفــر، دختــر مــن را بــه عنــوان بازیگــر نقــش اول فیلمــش انتخــاب کــرد و مســئله 
دوســتی مــا در ایــن موضــوع بــه هیــچ وجــه دخالــت نداشــت. دختــرم نیــز بســیار حرفــه ای 
بــا ایــن موضــوع برخــورد کــرد. چنانچــه تــا بــه ایــن لحظــه دربــاره فیلمنامــه و جزئیــات آن 
هیچ گونــه صحبتــی بــا هیچ کــس حتــی بــا مــن کــه پــدرش هســتم، نکــرده اســت. او تــرم 
ششــم تئاتــر در دانشــگاه تهــران اســت و از طرفــی چندیــن تئاتــر کار کــرده و جایــزه تئاتــر 

دانشــجویی نیــز گرفتــه و ورودش بــه دنیــای بازیگــری کامــال حرفــه ای اســت.«

سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان خبر داد:

اجالس جهانی صنایع دستی، یکم تا نهم مهرماه در اصفهان 
معرفی فیلم

دختر

خ فلک« ود از »چر مهران احمدی، بازیگر نقش اصلی یک اپیز
ود »ســید رضی« لوکیشــن هــای متنوعی از  خ فلــک« ایفــا می کند. اپیز ود »ســید رضــی« ســاخته عزیــزاهلل حمیدنــژاد را از مجموعــه »چــر مهــران احمــدی، نقــش اصلــی اپیــز

ود را بر عهــده دارد. جملــه خیابــان وحــدت اســامی دارد و مهــران احمــدی نقــش محــوری این اپیــز

چند کتاب تازه منتشر شد
آثــار  زندگــی،  مهرآییــن:  »آوای   کتــاب 
مشــکاتیان« پرویــز  اســتاد  اندیشــه های   و 

امــروز  شــعر  مسئله ســازهای  راز:  »الفبــای 
ایــران« و رمــان »بمــب، روی خالــه مامانــی« در 

ــت.  ــده اس ــر ش ــد منتش ــارات مرواری انتش
نجــف  بــا  »گفت وگــو  کتاب هــای  همچنیــن 
ــه«  ــدری« و »پاییــن آمــدن درخــت از گرب دریابن

ــت. ــده اس ــاپ ش ــد چ تجدی
»آوای مهرآییــن: زندگــی، آثــار و اندیشــه های 
 اســتاد پرویــز مشــکاتیان« )همــراه بــا نقــد 
ــژاد  ــران حبیبی ن ــران( نوشــته مه ــای دیگ و نظره
نســخه   ۵۵۰ شــمارگان  بــا  صفحــه،   4۵۰  در 
و قیمــت ۲۵۰۰۰ تومــان در بــازار نشــر عرضــه شــده 

ست. ا
کتــاب »الفبــای راز: مسئله ســازهای شــعر امــروز 
ایــران« بــه قلــم محمــد آزرم در ۲۲۷ صفحــه بــا 
شــمارگان ۱۱۰۰ نســخه و قیمــت ۱۶۵۰۰ تومــان 

منتشــر شــده اســت.
نوشــته  مامانــی«  خالــه  روی  »بمــب،  رمــان 
جودیــت ِکــر و بــه ترجمــه روح انگیــز شــریفیان در 
۳۲4 صفحــه بــا شــمارگان ۱۱۰۰ نســخه و قیمــت 

ــت. ــده اس ــر ش ــان منتش ۱۸۵۰۰ توم
نجــف  بــا  »گفت وگــو  کتــاب  ســوم  چــاپ 
مظفــری  مهــدی  کوشــش  بــه  دریابنــدری« 
 ســاوجی در ۳۵۲ صفحه،  با شــمارگان ۵۵۰ نســخه 

و قیمت ۲۸۰۰۰ تومان منتشر شده است.
 چــاپ پنجــم کتــاب »پاییــن آمــدن درخــت 
ــه ــاپور در ۲۱4 صفح ــز ش ــته پروی ــه« نوش  از گرب
بــا شــمارگان ۱۶۵۰ و قیمــت ۱۳۰۰۰ تومــان در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــترس عم دس

عاشقانه  سیاسِی یک روزنامه نگار
 در کنــار هــم قــرار گرفتــن دو عنصــر عشــق 
و سیاســت همــواره از جذابیتــی ناتمــام بــرای 
 نــگارش داســتان و قصــه برخــوردار بــوده اســت. 
چنیــن احســاس دلنشــینی را بــا تماشــای فیلــم 
ــه  ــا تجرب ــم حاتمی کی ــگ ارغــوان« ابراهی ــه رن »ب

کرده ایــم. 
ترکیــب دو فضــای متضــاد، یکــی بــه غایــت 
ــرِم  ــاِه »ج ــاِن کوت ــن. رم ــری خش ــف و دیگ لطی
ــک  ــم ی ــاه« ه ــته  »آرش آذرپن ــاز« نوش زمانه س

ــت.  ــی  اس ــقانه  سیاس عاش
کــه  جنوبــی  نویســنده   ایــن  آذرپنــاه،  آرش 
ــد  ــم می زن ــدی قل ــات ج ــت در مطبوع  سال هاس
ســراِغ  رمــان  ایــن  در  می نویســد  داســتان  و 
روزهــای انقــالِب فرهنگــی در اوایــِل دهــه  شــصت 

ــه اســت.  رفت
ــان و شــور  ــر از آرم ــه در آن روزهــای پ عشــقی ک
ناگهــان  و  می شــود  گــم  اتفاق هــا  جبــرِ  در 
ســال های ســال بعــد در یــک دیــدارِ اتفاقــی 

می گیــرد. جــان 
ــار منتشرشــده از ســوی  ــه آث ــان از جمل ــن رم  ای

نشــر چشــمه اســت.

کتابگردی

جدول فروش فیلم  ها تا تیرماه 1395 )تومان(

دراکوال

عادت نمی کنیم

زاپاس

رسوایی 2

ایستاده در غبار

دختر

2,154,900,000

1,554,900,000

854,900,000

1,795,000,000

1,000,900,000

754,900,000



حمله یک داور به رئیس کمیته داوران
ــد داور  ــدن چن ــس از ردش ــت گیری داوران و پ در روز تس

ــا  ــه شــدت عصبانــی و ب در ایــن تســت، یکــی از آن هــا ب
ــد.  ــر ش ــه داوران درگی ــس کمیت ــکری، رئی ــین عس حس
ــد  ــی »ع.ر« نمی توان ــه وقت ــوده ک ــرار ب ــن ق ــرا از ای ماج
حــد نصــاب قبولــی در تســت را بــه دســت بیاورد، حســین 
ــه  ــت گیری را ب ــل تس ــه مح ــد ک ــکری از او می خواه عس
دلیــل ردشــدن، تــرک کنــد. ایــن فــرد بــه شــدت عصبانــی 
ــود  ــه می ش ــی گفت ــود؛ حت ــر می ش ــکری درگی ــا عس و ب
ــه  ــا ب ــد ت از ســاک ورزشــی خــود تیغــی را خــارج می کن
 ســمت عســکری حملــه ور شــود؛ امــا چنــد نفــر مداخلــه 

و او را جدا می کنند.

رونالدو: قدرتمندتر از قبل بازمی گردم
ــول داد  ــد ق ــال مادری ــال رئ ــم فوتب ــی تی ــتاره پرتغال س

پــس از بهبــودی از آســیب دیدگی زانــو، قدرتمندتــر از 
ــردد. ــال بازگ ــن فوتب ــه میادی ــش ب پی

ــای  ــام ملت ه ــال ج ــدار فین ــدو در دی ــتیانو رونال  کریس
اروپــا )یــورو( 2016 برابــر فرانســه از ناحیــه زانــو مصــدوم 
ــور  ــازی حض ــه اول ب ــه در نیم ــط 25 دقیق ــد. وی فق ش
ــن  ــت از زمی ــا دمیتری پای ــورد ب ــس از برخ ــت و پ داش
ــر  ــه 1 ب ــا نتیج ــدار ب ــن دی ــال در ای ــد. پرتغ ــارج ش خ
ــد  ــورو 2016 ش ــان ی ــا گل ادر، قهرم ــه ب ــت اضاف 0 در وق
و جــام قهرمانــی را بــاالی ســر بــرد. انتظــار مــی رود 
رونالــدوی 31ســاله کــه ظاهــرا از ناحیــه ربــاط زانــو دچــار 
 آســیب شــده اســت، دیــدار ســوپرجام اروپــا برابــر ســویا 
و همچنیــن دو مســابقه شــروع فصــل اللیــگا را از دســت 
بدهــد. وی در پیامــی در صفحــه خــود در شــبکه های 
می کنــم.  تشــکر  هوادارانــم  از  گفــت:  اجتماعــی 
ــه آن هــا بگویــم همــه چیــز خــوب اســت   می خواســتم ب

و من قوی تر از گذشته برمی گردم.

سخت ترین کار، خط زدن ورزشکار است
ســرمربی تیــم ملــی وزنه بــرداری گفــت: ســخت ترین کار 
ــرداران را خــط  ــه یکــی از وزنه ب ــن اســت ک ــرای مــن ای ب
ــا خــرد جمعــی صــورت  ــم؛ ولــی خواســتم ایــن کار ب بزن

گیــرد تــا حــق کســی ضایــع نشــود. 
ــی  ــت تمرین ــن وضعی ــاره  آخری ــیروانی درب ــجاد انوش س
وزنه بــرداران بیــان کــرد: وزنه بــرداران در اردوی گیــان 
ــتگی  ــوان و شایس ــام ت ــا تم ــتیم را ب ــه داش ــی ک انتظارات
ایــن  انتظــار  نیــز  تهــران  اردوی  در  بــرآورده کردنــد. 
ــه آن  ــه ب ــد روبه رشــدی داشــته باشــند ک ــه رون اســت ک
می رســیم. اســتراتژی کار ایــن بــود کــه خیــز خوبــی بــرای 
المپیــک برداریــم و تــا حــدود زیــادی بــه ایــن امــر دســت 
پیــدا کردیــم؛ ملی پوشــان در شــرایط ایده آلــی قــرار 
ــن اســت  ــا ای ــرای م ــن مســئله ب ــون مهم تری ــد. اکن دارن

کــه وزنه بــرداران آســیب دیدگی نداشــته باشــند.

کوتاه از ورزش

- آنــدره گومــس بــه زودی بــه صــورت رســمی بــه رئــال مادریــد 
خواهد پیوســت. )مــارکا(

 - اســتوک ســیتی بــه دنبــال جــذب رابیــن فــان پرســی
مهاجم سابق آرسنال و منچستریونایتد است. )دیلی میل(

-اینتــر بــه دنبــال جــذب لــوکاس واســکز، مهاجــم جــوان رئــال 
مادریــد اســت. )کوریــره دلــو اســپورت(

ــول  ــکی لیورپ ــت های پزش ــورگ در تس ــع آگزب -کاون، مداف
ــل( ــی می ــرد. )دیل شــرکت ک

- انریکــه سرســو، رئیــس باشــگاه اتلتیکومادریــد مدعــی شــد 
کــه کاســتا بــه بازگشــت بــه ایــن باشــگاه نزدیــک اســت.

ــنال  ــن را از آرس ــن بازیک ــی ای ــایعه جدای ــرو، ش ــت ژی - ایجن
ــرد. ــب ک تکذی

ــر و متیــاس  ــرای جــذب جیســون دنای -آرســنال قصــد دارد ب
گینتــر، پیشــنهاداتی بــه باشــگاه های منچسترســیتی و بروســیا 

دورتمنــد ارائــه کنــد. )ســان(
- رونالــد کومــان، ســرمربی اورتــون قصــد دارد بــرای بــه 
 خدمــت گرفتــن ویلیــام کاروالیــو، هافبــک ملی پــوش پرتغــال

پیشنهادی 30 میلیون پوندی ارائه بدهد. )دیلی میل(
- آدام بوگــدان، دروازه بــان لیورپــول، در آســتانه توافــق بــا 

)ESPN( .ویــگان اتلتیــک قــرار دارد
ــاکا ــو پی ــن مارک ــت گرفت ــه خدم ــتانه ب ــوس در آس  - یوونت

ستاره جوان دینامو زاگرب قرار دارد. )سایت گل(
ــداده  ــی ن ــی از چلس ــرای جدای ــی ب ــتا تقاضای ــو کاس  - دیگ
ــگ  ــدن اونین ــد. )الن ــتمفوردبریج بمان ــی رود در اس ــار م و انتظ

ــتاندارد( اس
 -منچســتریونایتد بــه دنبــال بــه خدمــت گرفتــن فابینیــو

مدافع کناری موناکوست. )دیلی میل(
-ســاوتهمپتون قصــد دارد قــرارداد ســدریک ســوارس، مدافــع 

راســتش را تمدیــد کنــد. )دیلــی میــل(
ــا در  ــزه ن ــم چ ــه تی ــان، ب ــان می ــزی، دروازه ب ــکل آگات - مای

ــت. ــری B پیوس س
- داویــده ســانتون، مدافــع چــپ اینتــر در تســت های پزشــکی 

ناپولــی شــرکت کــرد. )گاتزتــا(
ــنال را رد  ــرارداد آرس ــد ق ــنهاد تمدی ــیلنی، پیش ــورن کوش - ل
کــرد. بایــرن از تیم هــای خواهــان او محســوب می شــود. 

)کالچومرکاتــو(
- پــدر لــروی ســانه، ســتاره ملی پــوش باشــگاه شــالکه 
احتمــال پیوســتن پســرش را بــه رئــال تأییــد کــرد. )اســکای 

ــد( دویچلن
ــتن  ــال پیوس ــبون احتم ــپورتینگ لیس ــگاه اس ــس باش - رئی

ــو( ــرد. )اوژوگ ــر را رد ک ــه اینت ــو ب ــو ماری ژوائ
- یوونتــوس هــم بــه صــف خریــداران گابریــل باربوســا، ســتاره 

بزریلــی و 20 ســاله ســائوپائولو پیوســت. )مــارکا(

اخبار نقل وانتقاالت اروپا

 
سرویس ورزشی

  اصغرقلندری
هیئــت  رئیــس  باجــول،  تیمــور 
ــواد  ــام محمدج ــذف ن ــان از ح ــتان اصفه ــال اس والیب
معنوی نــژاد، جــوان مســتعد و آینــده دار و علیرضــا 
اصفهــان  والیبــال  شایســته  جــوان  مباشــری، 
مســابقات  بــه  اعزامــی  ملــی  تیــم  لیســت  از 
ــرده ــی ک ــراز ناراحت ــدت اب ــه ش ــو ب ــک 2016 ری  المپی

 است. 
او می گویــد: ذهــن آقــای رائــول لوزانــو بیشــتر معطــوف 
تحــرکات اطرافیــان و مشــاورانی شــده کــه کاســه داغ تــر 
از آش هســتند و بــه آنچــه کــه در درون تیــم ملــی 
ــد.  ــی نمی کن ــدان عنایت ــذرد، چن ــران می گ ــال ای والیب

رئیــس هیئــت والیبــال اســتان اصفهــان گفــت: واقعــا 
مــاک شایســتگی و انتخــاب بازیکنــان تیــم ملــی 
ــت  ــر حج ــه روی ه ــوش ب ــوش ه ــرا گ ــت؟ چ چیس
اســتدالل و  و تســلیم  اســت  عقلــی بســته شــده 
مســتندات روشــن و آشــکار، کارهــا صــورت نمی گیــرد و 

بعضــی مســائل در پــرده ابهــام می مانــد؟
  نادیده گرفتن جوانان

ــود  ــه خ ــان ک ــتان اصفه ــال اس ــت والیب ــس هیئ رئی
والیبــال  خــوب  و  خوشــنام  بازیکنــان  جملــه  از 
ــی  ــوی اختصاص ــت، در گفت وگ ــه 60 اس ــان ده اصفه
ــخنان  ــن س ــان ای ــا بی ــن ب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ب
بهتریــن  والیبــال  جهانــی  لیــگ  داشــت:  اظهــار 
تیــم ملــی  بازیکنــان  بــرای محک خــوردن  میــدان 

ــم  ــد تی ــرمربی جدی ــو س ــای لوزان ــود و آق ــورمان ب کش
ــد  ــال، بع ــواه بیشــتر کارشناســان والیب ــه گ ــه ب ــی ک مل
از خولیــو والســکو، بهتریــن گزینــه بــرای هدایــت 
ــا روی  ــت، حتم ــی اس ــابقات جهان ــی در مس ــم مل تی
اســت؛ کــرده  پیــدا  شــناخت  بازیکنــان   تک تــک 
سرشــناس  مربــی  ایــن  از  دلیــل  همیــن   بــه 
و بادانــش والیبــال جهــان کــه پــس از 52 ســال 
ــود  ــواز صع ــت ج ــته اس ــره توانس ــم انتظاری باالخ چش
بازی هــای  بــه  را  کشــورمان  والیبــال  ملــی  تیــم 
ــاب  ــی رود در انتخ ــار م ــت آورد، انتظ ــه دس ــک ب المپی
نفــرات برتــر و جوانانــی کــه آینــده روشــنی پیــش 

ــت  ــول می داش ــتری معم ــر بیش ــت نظ ــد، دق رو دارن
و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و آمادگــی جســمانی 
ــر  ــاط را در نظ ــب احتی ــی جان ــای قدرت دریافت کننده ه
 می گرفــت و بیشــتر بــه آینــده والیبــال روبه رشــد ایــران 

می اندیشید.
  رشد و ترقی والیبال ایران

اســتان  والیبــال  هیئــت  رئیــس  باجــول،  تیمــور 
 اصفهــان افــزود: راه رشــد و ترقــی والیبــال ایــران
مســائل  دادن  ســامان  و  ســر  بــه  توجــه  در  تنهــا 
بلکــه  نمی شــود؛  خاصــه  تاکتیکــی  و  تکنیکــی 
انگیــزه  ایجــاد  برانگیختگــی،  اصــل  بــه  پــردازش 

زیــاد و روحیــه جنگندگــی و مهم تــر از همــه دادن 
اســت  مــاک  آینــده دار  جوان ترهــای  بــه   روحیــه 
نــه تحقیــر آن هــا! وی تصریــح کــرد: اصــل ماجــرا 
ــب  ــر حس ــن ب ــه م ــت ک ــری اس ــز دیگ ــق چی و حقای
داورزنــی،  آقــای  بــا  را  مســائل  ناچــارم  وظیفــه 
اجــازه  تــا  بگــذارم  میــان  در  فدراســیون  رئیــس 
ندهنــد حــق ایــن دو جــوان شایســته شهرســتانی 
پایتخت نشــینان،  رضایــت  جلــب  دلیــل   بــه 

پایمال شود.
   این گونه برخوردها، در شأن تیم ملی نیست

باجــول افــزود: انصــاف نیســت معنوی نــژادی کــه 
بــر اســاس آمــار در مســابقات لیــگ جهانــی بــه 
پشــت  و  قدرتــی  دریافت کننــده  بهتریــن  عنــوان 
 خــط زن معرفــی شــده اســت از تیــم ملــی خــط
همیــن  در  کــه  جوانــی  نیســت  بخورد.شایســته   
ــی  ــه عبارت ــورده، ب ــاق خ ــی ش ــگ جهان ــای لی بازی ه
ــوره داغ  ــرده و در ک ــب ک ــه ای کس ــال حرف ــه والیب تجرب
ــازی اش  ــن دوران ب ــده ، در بهتری ــه ش ــابقات پخت مس
مــادر  از  دلســوزتر  دایه هــای  تحریــکات   فــدای 
شــود.ختم کام اینکــه این گونــه برخوردهــا در شــأن 
تیــم ملــی و فدراســیون والیبــال ایــران اســامی نیســت 
ــا  ــای قضای ــد جوی ــال بای ــیون والیب ــئوالن فدراس و مس
ــوان  ــن دو ج ــام ای ــرا ن ــود چ ــخص ش ــا مش ــند ت باش
بااخــاق و خوش تکنیــک از لیســت 12 نفــره تیــم ملــی 

خــط خــورده اســت.

رئیس هیئت والیبال استان اصفهان عنوان کرد:

ما هم گله داریم آقای لوزانو

رئیــس مرکــز پزشــکی ســازمان لیــگ گفــت: تمــام بازیکنان 
ــرکت  ــل ش ــش از فص ــکی پی ــت پزش ــری در تس ــگ برت لی
ــنبه  ــز از ش ــی نی ــگ یک ــای لی ــات از تیم ه ــد و معاین کردن
ــات کادر  ــق الزام ــزود: طب ــان اف ــاز می شــود. زهــره هراتی آغ

ــان  ــرای مربی ــروق ب ــب و ع ــه قل ــی، معاین فن
تیم هــای لیــگ برتــری هــم الزامــی بــود کــه 
ــری  ــگ برت ــای لی ــان تیم ه ــد مربی ۸0 درص
هــم بــرای معاینــه پزشــکی مراجعــه کردنــد و 
برخــی از مربیــان بــه دلیــل اینکــه مســافرت 
ــد  ــان و تیمشــان نیامدن ــراه بازیکن ــد هم بودن
ــه مرکــز پزشــکی  ــه زودی ب ــرار اســت ب کــه ق

مراجعــه کننــد. رئیــس مرکــز پزشــکی ســازمان لیــگ دربــاره 
نتایــج معاینه هــای پزشــکی خاطرنشــان کــرد: نتایــج 
ــدون اشــاره  آمادگــی جســمانی و معاینه هــای پزشــکی را ب
ــام تیــم و بازیکنــان بــه طــور کلــی بــه زودی از طریــق  بــه ن

ســایت ســازمان لیــگ اعــام خواهیــم کــرد. 

ــا  ــا نتایــج مشــابه ب در نتایــج اعام شــده مقایســه ای هــم ب
فوتبــال اروپــا انجــام خواهیــم داد. هراتیــان دربــاره معاینــه 
پزشــکی از بازیکنــان تیم هــای لیــگ دســته اول گفــت: 
ــادی دارد.  ــای زی ــر تفاوت ه ــگ برت ــا لی ــگ دســته اول ب لی
بــا ایــن حــال انجــام معاینــات پزشــکی قبــل 
ــی  ــرای تیم هــای لیــگ دســته اول از فصــل ب
ــرای  ــر ب ــویی دیگ ــت. از س ــی اس ــم الزام ه
دســته  لیــگ  باشــگاه های  بــا  همــکاری 
آن هــا  هزینه هــای  اینکــه  بــرای  و  اولــی 
کاهــش پیــدا کنــد، موافقــت کردیــم کــه اگــر 
معاینه هــای  دارنــد  تمایــل  باشــگاه هایی 
پزشــکی را در شهرشــان انجــام بدهنــد؛ امــا بــه شــرط آنکــه 
ــرد.  ــا فرمــت تعیین شــده مــا صــورت بگی ــن معاینه هــا ب ای
ــات  ــام معاین ــه انج ــرده ک ــت ک ــه ثاب ــر تجرب ــویی دیگ از س
ــا از نظــر  ــرای تیم ه ــارک ب ــز پزشــکی ایفم پزشــکی در مرک

ــع ــت. ربی ــب تر اس ــه مناس هزین

رئیس مرکز پزشکی سازمان لیگ:
معاینه قلبی مربیان فوتبال الزامی است

ماجــرای رفــت و برگشــت مهــدی طارمــی بــه پرســپولیس ماجــرای 
ــادش  ــریع تر ابع ــه س ــر چ ــت ه ــه الزم اس ــده ک ــده ای ش پیچی
ــال و در  ــر فوتب ــان فصــل پانزدهــم لیــگ برت شــفاف شــود. در پای
روزهایــی کــه تیم هــا بــه دنبــال ترمیــم خــود بودنــد و بــرای صیــد 

ــد، پرســپولیس  ــت می کردن ســتاره های لیــگ رقاب
ــرای  ــرد و ب ــن خــوب جــذب ک ــد بازیک ــران چن ته
ــه اش منتظــر پاســخ روشــن و شــفاف  خــط حمل
مهــدی طارمــی بــود. طارمــی امــا تصمیــم بــه رفتن 
ــع  ــه جم ــا ب ــید ت ــول کش ــد روزی ط ــت و چن گرف
ســرخ ها بازگشــت. بازگشــت آقــای گل لیــگ 
ــم  ــن تی ــواداران ای ــپولیس، ه ــه پرس ــم ب پانزده

ــت  ــال محرومی ــر احتم ــا انتشــار خب ــرد؛ ام را بســیار خوشــحال ک
ــرد.  ــام فروب ــه ای از ابه ــز را در هال ــی همه چی طارم

تیــم  در  طارمــی  آینــده  نگــران  اکنــون  ســرخ ها  هــواداران 
محبوبشــان هســتند. احتمــال محرومیــت دو ســاله مهــدی 
طارمــی یــا آن طــور کــه وکیــل ایــن بازیکــن گفتــه محرومیــت چهــار 

ــد. در  ــپولیس وارد کن ــه پرس ــنگینی ب ــرر س ــد ض ــه، می توان ماه
ترکیــه اوضــاع عــادی نیســت؛ کودتــای نافرجــام مخالفــان دولــت 
ــده  ــه اســت و آین ــه هــم ریخت ــز را در کشــور همســایه ب همــه چی
ــان  ــدید کودتاچی ــری ش ــل درگی ــتانبول – مح ــاکنان اس ــرای س ب
ــد  ــال بعی ــن ح ــا ای ــت. ب ــم اس ــس – مبه ــا پلی ب
ــق  ــه از ح ــپور ترکی ــزه اس ــگاه رای ــه باش ــت ک  اس
و حقوقــش در قبــال مهــدی طارمــی کوتــاه بیایــد. 
آن طــور کــه اعــام شــده طارمی قــراردادی دو ســاله 
ــش قســم نامه  ــه ای بســته و برای ــا باشــگاه ترکی ب
ــه ای از  ــگاه ترکی ــر باش ــال اگ ــت. ح ــم داده اس ه
مهــدی طارمــی بــه فیفــا شــکایت کند، پرســپولیس 
ــا مشــکل بزرگــی مواجــه خواهــد شــد. بنابرایــن الزم اســت کــه  ب
ــه  ــی ب ــت طارم ــه بازگش ــوط ب ــوارد مرب ــام م ــروز تم ــن ام از همی
 تیــم فوتبــال پرســپولیس از ســوی باشــگاه تهرانــی روشــن 
ــم  ــن تی ــواداران پرشــمار ای ــا دســت کم ه ــان شــود ت و شــفاف بی
ــد. ورزش3 ــرار گیرن ــان ق ــگاه محبو ش ــای باش ــان رویداده در جری

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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مشخصات   1395/04/23 تنظیم:  940765تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 

محکوم له ردیف 1 نام :محمود  نام خانوادگی : بهارلوئی  نام پدر : میرزاهمایون  

نشانی: اصفهان – زینبیه – خ آیت ا... غفاری – کوچه 21 مالک اشتر – جنب 

دبیرستان دخترانه حضرت زینب – پاک 23  مشخصات محکوم علیه ردیف 

1- نام: مریم   نام خانوادگی : صالحی   نشانی: مجهول المکان    محکوم به: 

بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره دادنامه 

مربوطه   940997035020192۸ محکوم علیه  محکوم است به 1- پرداخت 

تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارت  انضمام  به  ریال   16500000 مبلغ  

اعامی  شاخص  اساس  بر  وصول  تاریخ  تا   )94/7/21( دادخواست  تقدیم 

 1000000 دولت  صندوق  حق  در  االجرا  حق  عشر  نیم   -2 له  محکوم  حق  در 

: 1- ظرف ده روز  اباغ اجرائیه  تاریخ  از  ریال.    محکوم علیه مکلف است 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 

محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 

باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 

منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 

عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 

مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 

ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و 

هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 

در خواست  به  واال  نماید  ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه 

محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 

از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 

اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 

به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 

می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 

زندان  از  آزادی محکوم علیه  ارائه شود  روز  از مهلت سی  اموال پس  صورت 

محکوم  توسط  معرفی کفیل  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط 

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 12437/ م الف  

سید   – اصفهان  شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  مدیر 

مهدی موسوی نژاد

اجرائیه
شماره اجرائیه: 951042035020013۸ شماره پرونده: 93099۸0350200724

مشخصات   1395/04/23 تنظیم:  930۸32تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 

محکوم له ردیف 1 نام :اسماعیل   نام خانوادگی : سانحی نام پدر : حسین   

پستی  49کد  پ  احمدی  ش  نبش کوی  شمالی  صدوق  شیخ  خ  نشانی: 

۸164733155  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مرتضی  نام خانوادگی 

: قیصری  نام پدر: حسین    نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا 

قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : مهشید نام خانوادگی : داوران 

پور فرد نام پدر: احمد نشانی : خ شیخ بهایی بعد از چهارراه آذر    روبروی 

مسجد شیخ بهایی نبش بن بست 41 نوع رابطه :وکیل محکوم له / محکوم 

اجرای  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  سانحی   اسماعیل  لهم 

حکم غیابی مربوطه به شماره دادنامه مربوطه   930997035020200۸ محکوم 

وششصدو  میلیون  دو  و  هشتاد  مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محکوم  علیه  

شصت هزارریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون وچهار صد و چهل هزار 

ریال بابت هزینه ی دادرسی و شصت در صد حق الوکاله در مرحله ی بدوی 

2975760 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست یعنی مورخه 

93/7/16 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 2- نیم عشر حق االجرا در 

حق صندوق دولت 4133000 ریال .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 

اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای 

احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 

کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 

به طور مشروح مشتمل   ، اموال منقول و غیر منقول  یا مقدار و قیمت همه 

بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 

و کلیه  مذکور  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی 

اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 

مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  از طرح دعوای  قبل  یک سال  

قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از 

اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه 

هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 

ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 

دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 

اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( شود.  می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف 

محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 

شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 

یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

شماره:   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره   (

12436/ م الف 

سید   – اصفهان  )حقوقی( شهرستان  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  مدیر   

مهدی موسوی نژاد

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350200137 شماره پرونده: 94099۸0350200979

شماره بایگانی شعبه : 941121تاریخ تنظیم: 1395/04/23 مشخصات محکوم 

له ردیف 1 نام :بانک مهر اقتصاد )شرکت سهامی عام شماره ثبت 429709( 

ابتدای خیابان  به نمایندگی آقای علیرضا زمانی   نشانی: اصفهان – پل آذر 

نام خانوادگی  نام: رضا    -1 توحید پاک 3  مشخصات محکوم علیه ردیف 

: رضائی کوجانی  نام پدر: تقی   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده 

خانوادگی  نام  فهیمه    : نام  علیه  محکوم   / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا 

شهید  نظر شرقی کوچه  خ   – اصفهان   : نشانی  عباس   پدر:  نام  احمدی    :

احمد زارعی مجتمع آسیاب طبقه همکف دفتر وکالت آقای میر باقری   نوع 

سهامی  )شرکت  اقتصاد  مهر  بانک  لهم  محکوم   / له  محکوم  :وکیل  رابطه 

به:  محکوم  زمانی    علیرضا  آقای  نمایندگی  به   )429709 ثبت  شماره  عام 

بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره دادنامه  

نود  مبلغ  پرداخت   -1 به  علیه  محکوم است  95099703502000۸3 محکوم 

بابت اصل  نود و یک هزارو پانصد و شانزده ریال  و دو میلیون و ششصد و 

خواسته و نیز مبلغ سه میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار و هفتصد و چهل 

و پنج  ریال بابت هزینه ی دادرسی وپرداخت  شصت در صد حق الوکاله وکیل 

مطابق تعرفه قانونی در مرحله ی بدوی 3336۸95 ریال و پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  

له  محکوم  حق  در  تورم  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت    94/07/01

.  محکوم  ریال  در حق صندوق دولت 4634576  االجرا  نیم عشر حق   -2

بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف   : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه 

اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 

سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 

غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 

بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 

کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

له  در خواست محکوم  به  واال  نماید  ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  دادخواست 

باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  

.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  دیگری  به  مال  انتقال   -5  )1394

مجازات  موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 

می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 

زندان  از  آزادی محکوم علیه  ارائه شود  روز  از مهلت سی  اموال پس  صورت 

محکوم  توسط  معرفی کفیل  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط 

علیه خواهد بود.

) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 12435/ م الف  

سید   – اصفهان  شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  مدیر 

مهدی موسوی نژاد

آگهی مزایده
اجرای احکام مدنی شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 

ای با مشخصات زیر بر گزار نماید. پرونده کاسه 910133- 910190 محکوم له 

: غامعلی شریفی فرزند نادر محکوم علیه : حسین جال پور فرزند امامقلی 

مسکونی کوثر  مجتمع  خ گلستان   – ملک شهر  راه  سه  اصفهان   : نشانی  به 

بلوک 12 ورودی دوم پ 10 

مورد مزایده فروش:

سه  )از   14915/5359 ثبتی  پاک   72 از  حبه   36 از  حبه   30/44 فروش 

دانگ به نام مهری حسن پور( به خاطر بدهی مبلغ 53۸/035/596 ریالی 

در حق محکوم له و 26/93۸/229 ریالی نیم عشر دولتی در پرونده 910190-

ریالی   6/764/000 و  له  ریالی در حق محکوم   139/435/600 بدهی  و  6/ج 

بابت نیم عشر دولتی در پرونده ی 910133-6/ج می باشد . که جمع مبالغ 

711/173/425 ریال می باشد . ضمنا طبق گزارش کانتری طبق اعمال ماده 

111 ملک در تصرف خانم یعقوبی و خانم حسن پور و عروس وی می باشد . 

اوصاف ملک طبق نظر کارشناس:

بشماره   ) )انباری  زمین  زیر  و  مستقل  درب  با  طبقه  دو  بازدید  مورد  منزل 

ملک 14915/5359 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان دارای عرصه ای بمساحت 

۸9/10 متر مربع و زیر بنایی مساحت حدود 140 متر مربع با سقف تیر آهن و 

آجر و دیوار های آجری که سطوح داخلی دیوار با سقف گچ و رنگ گردیده و 

دارای درب و پنجره ی خارجی پروفیل فلزی و درب داخلی چوبی و آشپزخانه 

بدنه دیوار کاشی و کابینت فلزی و نمای آجری و کف طبقه اول موزائیک و 

موکت و طبقه همکف سیمانی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز مشترک و 

سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی می باشد . نظر به اینکه 

باشند.  منزل مذکورمی  از  دانگ مشاع  مالک 3/سه  پور  خانم مهری حسن 

ارزش سهم ایشان بمبلغ ۸41/000/000 ریال می گردد . )هشتاد و چهار میلیون 

وقوع  محل  موقعیت  به   باتوجه  و  فوق  مراتب  بنابر   ) تومان  هزار  یکصد  و 

ساخت و مساحت عرصه و اعیان و سایر عوامل موثر ارزشی ششدانگ منزل 

 1/6۸2/000/000 بمبلغ  جمعا  سازی  حیاط  و  اشتراکات  لحاظ کردن  با  مذکور 

ریال از ارزیابی و اعام نظر میگردد. زمان : 95/5/25 ساعت 10 صبح بیست 

و پنجم مرداد نود و پنج مکان: اصفهان خ نیکبخت ، دادگستری کل اصفهان 

. ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم شعبه 6 حقوقی طالبین خرید 

می توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک ؛ به آدرس 

اصفهان خ 24 متری اول – کوچه شهید ذاکری شماره 20 کوی شادمان کوچه 

ی 4 متری شهید طیبی پاک آ بی شماره27 دیدن کرده و با سپردن 10 /0 

ارزش اموال بشماره حساب 217129021000۸ بانک ملی دادگستری اصفهان 

قیمت  از  مزایده   مزایده شرکت کننده ی  در جلسه  اجرا  این  به  ارائه فیش 

 پایه شروع می شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت ، برنده مزایده  خواهد

 بود.شماره : 12405/ م الف

 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رای
کاسه پرونده : 94/1279  مرجع رسیدگی : شعبه اول شورای حل اختاف 

: فاورجان – خ فردوسی – کوی  نشانی  رهنما  : مرتضی  فاورجان خواهان 

 : نشانی  نیکان   مرتضی   -1  : خواندگان  چپ  سمت   – اول  فرعی   – ارشاد 

فاورجان – خ امام – ک ش عباس رهنما – بن 4  2- حسین حشمت نژاد 

از  : پس  : گردشکار  7 خواسته   – الملک  – مصور  – کاوه  اصفهان   : نشانی 

ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و 

اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید:

به  عبداله  فرزند  رهنما  مرتضی  آقای  دعوی  خصوص  شورا(در  قاضی  رای 

حشمت  حسین   -2 و  محمد  فرزند  نیکان  مرتضی   -1 خواندگان  طرفیت 

به   405 پژو  خودرو  دستگاه  یک  سند  انتقال  بر  مبنی  اسداله  فرزند  نژاد 

پرونده  محتویات  بررسی  به  توجه  با   13 ایران  539د77  انتظامی  شماره 

رانندگی  و  راهنمایی  اداره  از  استعامی که  به  توجه  با  و  خواهان  اظهارات  و 

شورا  لذا  باشد  می  دوم  ردیف  خوانده  نام  به  ماشین  کارت  گرفت،  انجام 

به استناد مواد 237 و 362 ق.م  ثابت دانسته و  را وارد و  خواسته خواهان 

رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور  به  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  به  رای 

صادره  رای  نماید  می  صادر  خواهان  نام  به  اتومبیل  سند  رسمی  انتقال  و 

مرجع  این  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز   20 مهلت  ظرف  و   غیابی 

می باشد.

شهرستان اختاف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  اول  شعبه   دفتر 

 فاورجان



7اجتماعی  چهارشنبه  30  تیرماه  1395
ـــمـــاره 206 ســـــال دوم        ݡسݒ

حتما بخوانید!
افزایش 15 درصدی شهریه دانشگاه ...

 زندگــی در روســتا، آرام و آهســته پیــش می رود. 
سرویس اجتماعی
 مهسا خدابخش

از  خالــی  هــم  هنــوز  روســتا  زندگــی 
سروصداســت و فرسوده شــدن از ســختی ها و هیاهــوی زندگــی 
ــادی ها  ــه ش ــت ک ــگی آن. در روستاس ــب همیش ــینی غای  شهرنش
ــد  ــه هــم نزدیک ترن  و غم هــا تقســیم می شــوند. آدم هــای روســتا ب
و آنجاســت کــه همســایه از حــال همســایه خبــر دارد. آدم هایــی کــه 
ــه دور از ازدحــام شــهرها  همیشــه در جســت وجوی زندگــی آرام و ب
هســتند، تصویــری شــاعرانه از روســتا در ذهــن خــود دارنــد و بــرای 
همیــن اســت کــه خیلــی وقت هــا می گوینــد خوشــا بــه حالــت ای 
ماشــین ها  پی درپــی  بوق هــای  از  خبــر  روســتایی   روســتایی! 
ــل  ــدارد. زندگــی شــهری، امــا نقطــه مقاب و هیاهــوی شهرنشــینی ن
ــاوت از  ــه ای متف ــود قص ــهر، خ ــان در ش ــذران زم ــت و گ روستاس
ــن خــاص خــود  ــوت و ف ــارت و ف ــی شــهری مه  روســتا دارد. زندگ
ســروصدا  بــرای  پایانــی  انــگار  شــهرها  در  می طلبــد.   را 
ــدر  ــا آن ق ــا، ماشــین ها و آدم ه ــو نیســت. صــدای خیابان ه و هیاه
ــز را رهــا  ــد همــه چی ــه ســرت می زن ــه گاهــی ب ــده اســت ک آزاردهن
ــوان در شــهرها  ــه اگــر بت ــری؛ البت ــاه بب ــج پن ــه کنجــی دن ــی و ب کن

جایی این چنین یافت.
ــا در  ــت. آدم ه ــه ای نیس ــی آرام و بی دغدغ ــهری، زندگ ــی ش  زندگ
ــا  ــد. ارتباط ه ــر می گذرن ــار یکدیگ ــاوت از کن ــر روز بی تف ــهرها ه ش
در شــهرها جزیی انــد و زودگــذر. آدم هــا نســبت بــه هــم بی تفاوتنــد 
ــا  ــرگ صمیمیت ه ــهرها م ــوی ش ــلوغی و هیاه ــدن در ش  و غرق ش

و عاطفه هاست. شهر انگار که دنیای بیگانه هاست.
  امروزی شدن روستاها

صنعتــی  زندگــی  کــه  روســتاهایی  هســتند  هنــوز   هرچنــد 

و تأثیــرات زندگــی شــهری آنهــا را متحــول نکــرده اســت، امــا 
ــول  ــوی تح ــه س ــش رو ب ــام زیبایی های ــا تم ــتایی ب ــی روس زندگ
دارد. اگرچــه هنــوز میــان شــهر و روســتا تفاوت هــای بــارزی 
ــر اســت  وجــود دارد، امــا ســبک زندگــی روســتاییان در حــال تغیی
و بــا شــتابی روزافــزون از گذشــته ها فاصلــه می گیــرد. حــال 
شــهری  زندگــی  ســبک های  از  بســیاری  روســتاها  بعضــی  در 
ــنایی از  ــانه آش ــر نش ــا کمت ــرای قدیمی ه ــه ب ــدر ک ــده؛ آن ق وارد ش
ــه راه شــهر  ــرای کســانی هــم ک ــده اســت. ب ــر جــای مان  گذشــته ب
 را در پیــش گرفتنــد و ســالیان دراز دور از روستایشــان بوده انــد

ــه  ــدن روســتای کودکی شــان کمــی دشــوار باشــد. ب ــاور دی شــاید ب
ــی، مردم شــناس و اســتاد دانشــگاه  ــت هللا فاضل ــر نعم ــاد دکت اعتق
عالمــه طباطبایــی ـ کــه مطالعــات گســترده ای دربــاره ســبک زندگــی 
روســتایی و تغییــر و تحــول در آن انجــام داده ـ ویژگی هــای شــیوه 
ــده  ــا پدی زندگــی روســتایی در دوره هــای گذشــته اجــازه نمــی داد ت
ســبک زندگــی بــه معنایــی کــه در شــهر دیــده می شــود بــه وجــود 
ــبک  ــز س ــتاها نی ــینی در روس ــد شهرنش ــد فرآین ــا رش ــا ب ــد. ام آی
ــد در گذشــته پوشــش  ــی در حــال شــکل گیری اســت. هرچن زندگ
 اهالــی روســتا بــا فرهنــگ ســنتی روســتاییان پیونــد داشــت 

و بــا شهرنشــینان کامــال متفــاوت بــود، امــا حــاال یکــی از تغییــرات 
روســتاها نســبت بــه گذشــته تغییــر در پوشــش اهالــی روستاســت 
کــه چنــدان تفاوتــی بــا پوشــش شهرنشــینان نــدارد. در بســیاری از 
ــن  ــاس ســنتی ت روســتاها، روســتاییان دیگــر همچــون گذشــته لب
ــا  ــی ب ــرق چندان ــتایی ف ــوان روس ــش ج ــاال پوش ــد و ح نمی کنن

ــدارد. جــوان شــهری ن
  تغییر شکل خانه های روستایی

ــکل  ــت، ش ــو رف ــه جل ــز رو ب ــه چی ــرد و هم ــر ک ــه تغیی ــه ک زمان
ــواد  ــح و م ــا مصال ــم ب ــت و کم ک ــر یاف ــز تغیی ــای روســتا نی خانه ه
ــی  ســاختمانی مــدرن ســاخته شــد. خانه هــای روســتایی کــه زمان
ــت،  ــان داش ــی آن ــبک زندگ ــتاییان و س ــنت های روس ــان از س نش
ــت  ــد گذشته هاس ــتایی مانن ــای روس ــبیه خانه ه ــه ش ــگار ن ــاال ان ح
ــا شهرنشــینان ــه کامــال شــبیه خانه هــای مــدرن شــهری. نه تنه  و ن

بلکــه حتــی نســل های امــروزی روســتا نیــز بــا توجــه بــه تغییراتــی 
ــی  ــات رفاه ــات و خدم ــعه امکان ــه توس ــتاها در نتیج ــه در روس  ک
ــادر  ــر ق ــا ســبک زندگــی روســتایی رخ داده، کمت ــر شــیوه ی و تغیی
بــه تفکیــک مفهــوم خانــه روســتایی خــود از خانــه شــهری هســتند.

ــوازن  ــگ، نامت ــب ناهماهن ــق و ترکی ــدرن تلفی ــتایی م ــه روس خان
ــادر  ــهری و چ ــه ش ــنتی، خان ــتایی س ــه روس ــی از خان  و ناهمخوان
و کپــر عشــایری اســت؛ یعنــی نــه خانــه شــهری، نــه چــادر عشــایری 
و نــه خانــه روســتایی ســنتی اســت. عناصــر زندگــی شــهری حــاال 
ــتایی  ــی روس ــرده و زندگ ــوش ک ــا خ ــتایی ج ــی روس ــار زندگ در کن
ــی در  ــد تغییرات ــر چن حــاال مخلوطــی از گذشــته و حــال اســت. ه
ســبک زندگــی روســتاها وارد شــده، امــا روســتا، همــان روستاســت 

بــا همــان مردمــان.

روح زندگی در روستا 

فرمانــده نیــروی انتظامــی گفــت: اســتفاده از تجهیــزات 
ــش  ــس نق ــرد پلی ــد در عملک ــق بای ــای دقی روز و آموزش ه
ــد.  ــی باش ــل ارزیاب ــنجی قاب ــق نظرس ــد و از طری ــته باش داش
ســردار حســین اشــتری در اولیــن همایــش مجــازی تربیــت 
 ناجــا گفــت: وقتــی کــه بــرای خدمــت بــه مــردم کاری 

ــدف  ــن ه ــن بهتری ــم، ای ــام می دهی را انج
ــت  ــردم در اولوی ــدی م ــت و رضایتمن ماس
ــا اشــاره  ــس اســت. وی ب ــای پلی برنامه ه
بــه اینکــه در حــال حاضــر رضایتمنــدی 
مــردم از پلیــس و اقدامــات آن در اولویــت 
قــرار دارد، افــزود: حفــظ جایــگاه اجتماعــی 
 پلیــس و انجــام برنامه هــای اجتماعــی 
و حضــور بــه موقــع پلیــس در کنــار مــردم 
 ســرمایه ارزشــمندی اســت کــه پلیــس 

و همکاران بنده به داشتن آن افتخار می کنند. 
فرمانــده نیــروی انتظامــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در 
اجــرای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری گام هــای مهمــی در 
ــا اســتفاده از شبیه ســازها  امــر آمــوزش برداشــته ایم، گفــت: ب

ــیار  ــای بس ــم کاره ــس می توانی ــای پلی ــام مأموریت ه در انج
خوبــی را در امــر انجــام مأموریت هــای پلیــس انجــام دهیــم. 
ــرای  ــا ب ــه ظرفیت ه ــتفاده از هم ــت: اس ــتری گف ــردار اش س
انجــام مأموریت هــای بجــا و بــه موقــع پلیــس از جملــه 

ــت. ــن همایش هاس ــزاری ای ــداف برگ اه
 فرمانــده نیــروی انتظامــی ادامــه داد: 
ــر  ــی و مغای ــه، تحمیل ــای دیکت آموزش ه
بــا آداب مــردم و ســنت مطلــوب مــا 
در  بومی ســازی  رو  ایــن  از  نیســت؛ 
ــتور  ــا در دس ــدان ناج ــای کارمن آموزش ه
کار قــرار گرفتــه و جــدا از آن، آمــوزش 
خانواده هــای همــکاران ناجــا هــم بســیار 
مهــم اســت و تأثیــر مهمــی بــر پیشــرفت 

برنامه هــا و انجــام مأموریــت دارد. 
ــی  ــروی انســانی و انســان محوری را موضــوع اصل اشــتری نی
انســانی نیــروی  انتظامــی برشــمرد و گفــت:  نیــروی   در 

ــن  ــه ای ــروی انتظامــی اســت و مــا ب ــن پشــتوانه نی بزرگ تری
ــع ــم. ربی ــزرگ انســانی افتخــار می کنی پشــتوانه ب

سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی:
رضایتمندی مردم در اولویت برنامه های پلیس است

مدیــر کل بهزیســتی اســتان یــزد گفــت: پارســال 40 درصــد 
پرونده هــای طــالق ایــن اســتان کــه بــه مراکــز اورژانــس اجتماعــی 
ارجــاع شــده بــه ســازش انحامیــده و متقاضیــان از درخواســت خــود 
صرف نظــر کرده انــد. جلیــل عفتــی اظهــار کــرد: در ســال 94 از 

ــز  ــه مراک ــی ب ــده ارجاع ــزار پرون ــوع 3 ه مجم
ــداد 1200  ــزد تع ــی اســتان ی ــس اجتماع اورژان
ــوری  ــه ط ــده؛ ب ــازش ش ــه س ــر ب ــره منج فق
 کــه زوجیــن از درخواســت خــود انصــراف داده 
ــر کل  ــتند. مدی ــترک بازگش ــی مش ــه زندگ و ب
ــز  ــت 10 مرک ــزد از فعالی ــتان ی ــتی اس بهزیس
ــن  ــتان های ای ــی در شهرس ــس اجتماع اورژان
اســتان خبــر داد و گفــت: توجــه بــه مســائل و 
مشــکالت جامعــه هــدف و جلوگیری از آســیب 
ــن  ــکل گیری ای ــداف ش ــی از اه ــای اجتماع ه

مراکــز درســطح کشــور اســت. 
وی کنتــرل و کاهــش بحران هــای فــردی واجتماعــی، در دســترس 
قــراردادن خدمــات تخصصــی بــه جامعــه و ارتقــای توانمندی هــای 
افــراد آســیب دیده اجتماعــی را بــرای مقابلــه بــا مســائل در 

مأموریت هــای  و  وظایــف  دیگراهــداف،  از  بحرانــی  شــرایط 
 ایــن مراکــز برشــمرد. عفتــی، خــود معــرف، تمــاس تلفنــی، 
و ارجــاع از ســایر مراکــز و ارگان هــا را نحــوه پذیــرش افــراد در معرض 
ــی  ــن متقاض ــزود: زوجی ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــیب های اجتماع آس
ســالمندان  همســران،  کــودکان،   طــالق، 
و معلولیــن آزاردیــده، معتــادان، بیمــاران روانــی 
 مزمــن و فــرار از منــزل، افــراد بی خانمــان
کــودکان کار و خیابانــی و ســایر اشــخاص 
ــد از  ــرار دارن ــی و حــاد ق ــه در شــرایط بحران ک
ــی  ــس اجتماع ــز اورژان ــدف مراک ــای ه گروه ه
هســتند. وی مشــارکت مــردم و ســازمان های 
ــی  ــطح کم ــای س ــتای ارتق ــاد در راس مردم نه
ــز  ــن مراک ــا ای ــی ب ــت اجتماع ــی امنی  و کیف
را مناســب خوانــد و بــا بیــان اینکــه مهم تریــن 
ســرمایه بهزیســتی مشــارکت مــردم اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــرو   ــزار نی ــه ه ــا س ــز ب ــه و مرک ــزار مؤسس ــش از یکه ــون بی  هم اکن
و ســرمایه ده هــا میلیــارد ریالــی در جهــت تحقــق اهــداف مدنظــر بــا 

ســازمان بهزیســتی اســتان یــزد همــکاری دارنــد. ایســنا

 افزایش 15 درصدی شهریه 
دانشگاه پیام نور

ــش 15  ــور از افزای ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــاون آموزش مع
ــی  ــال تحصیل ــگاه در س ــن دانش ــهریه ای ــدی ش درص
ــان  ــا بی ــی ب ــر ابوالفضــل فراهان ــر داد. دکت 96- 95 خب
ــات  ــا مصوب ــر ب ــور براب ــام ن اینکــه شــهریه دانشــگاه پی
ایــن دانشــگاه افزایــش می یابــد، افــزود: بــه طــور 
کلــی شــهریه ثابــت و متغیــر دانشــگاه پیــام نــور بــرای 
ــی 96- 95 ــال تحصیل ــورود در س ــجویان جدیدال  دانش
15 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. ایــن افزایــش 
ــت  ــورود اس ــجویان جدیدال ــرای دانش ــط ب ــهریه فق ش
و شــهریه دانشــجویانی کــه در ســال های قبــل وارد 
دانشــگاه پیــام نــور شــده اند، افزایــش نخواهــد یافــت. 
ــور در  ــام ن ــگاه پی ــرش دانش ــت پذی ــاره ظرفی وی درب
ســال تحصیلــی جدیــد نیــز اظهــار کــرد: ظرفیــت 
ــی  ــال تحصیل ــرای س ــور ب ــام ن ــگاه پی ــرش دانش پذی

ــت.  ــل اس ــال قب ــابه س ــد مش جدی

بررسی طرح آموزش پیش از ازدواج
 در ستاد ساماندهی جوانان

ــان، از بررســی طــرح  ــور جوان ــر کل ســاماندهی ام مدی
ــی  ــتاد مل ــزار زوج س ــش از ازدواج ۷50 ه ــوزش پی آم
ــا  ــر داد. ســید جــواد رضــوی ب ــان خب ســاماندهی جوان
اشــاره بــه برگــزاری شصت وســومین جلســه ســتاد 
ــه  ــن جلس ــزود: ای ــان اف ــور جوان ــاماندهی ام ــی س مل
ــنبه 4  ــان در روز دوش ــر ورزش و جوان ــت وزی ــا ریاس ب
مــرداد تشــکیل می شــود. وی درخصــوص دســتور 
ــرد:  ــد ک ــان تأکی ــی ســاماندهی جوان جلســه ســتاد مل
در ایــن جلســه گــزارش وضعیــت جوانــان اســتان ایــالم 
ــاون  ــد. مع ــد ش ــه خواه ــالم ارائ ــتاندار ای ــط اس توس
ــان بررســی طــرح آموزش هــای  ســاماندهی امــور جوان
پیــش از ازدواج را از دیگــر مــوارد مطروحــه در ایــن 
ــدی  ــتور بع ــرد: دس ــان ک ــت و خاطرنش ــه دانس جلس
ارائــه طــرح آمــوزش پیــش از ازدواج ۷50 هــزار زوج در 
آســتانه ازدواج اســت کــه مــورد بحــث و بررســی قــرار 

می گیــرد. 

قصور پزشکی تمامی ندارد؛
بازوی نوزاد اصفهانی حین زایمان 

شکسته شد
بــازوی نــوزاد اصفهانــی درحیــن عمــل زایمــان طبیعــی، 
در یکــی از بیمارســتان های شــهر اصفهــان شکســته 
شــد. تشــخیص شکســتگی و آتــل بنــدی دســت 
ــورت  ــان ص ــس از زایم ــاعت پ ــک روزه، 12 س ــوزاد ی ن
ــن عمــل در  ــوز مشــخص نیســت ای ــه اســت. هن گرفت
ــه  ــورت گرفت ــان ص ــتان های اصفه ــک از بیمارس کدامی

ــاک ــت. تابن اس

اخبار کوتاه

پس از ۴۰ سال
 محاسبات بیمه ای تأمین اجتماعی

 به روز می شود
ــه ای از  ــر تاریخچ ــا ذک ــی ب ــن اجتماع ــل تأمی ــر عام مدی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اظهــار کــرد: حــدود یک هــزار 
واحــد اجرایــی در سراســر کشــور عملیــات بیمــه ای تأمیــن 
ــه عهــده دارنــد و ۷4 بیمارســتان و حــدود  اجتماعــی را ب
2۷0 مرکــز درمانــی نیــز بــه صــورت ملکــی خدمــات 
درمانــی ارائــه می دهنــد. عــالوه بــر ایــن ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی بــا حــدود 45 هــزار و ۷30 مرکــز درمانــی 
طــرف قــرار داد اســت. دکتــر ســید تقــی نوربخــش اظهــار 
کــرد: بیــش از نیمــی از جمعیــت کشــور تحــت پوشــش 
تأمیــن اجتماعــی هســتند کــه خدمــات درمانــی، بیمــه ای 
دریافــت می کننــد.  ایــن ســازمان  از  بازنشســتگی  و 
ــدگان  ــازمان از بیمه ش ــن س ــت ای ــرد: حمای ــد ک وی تأکی
از مرحلــه جنینــی آغــاز می شــود و تــا بعــد از مــرگ 
جــاری  ســال  بودجــه  نوربخــش  می یابــد.  ادامــه 
ــارد  ــزار میلی ــدود ۷2 ه ــی را ح ــن اجتماع ــازمان تأمی س
تومــان ذکــر کــرد و گفــت: ایــن مبلــغ یــک ســوم 
ــبات  ــاری محاس ــال ج ــت. در س ــور اس ــه کل کش بودج
ــال  ــس از 40 س ــی پ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه ای س بیم
شــد. خواهــد  بــه روز  کار  جهانــی  ســازمان  توســط 

سپردن جراحی به جراح معالج دیگر 
تخلف است

مدیــر کل دفتــر نظــارت و اعتباربخشــی امــور درمــان 
وزارت بهداشــت هرگونــه ســپردن جراحــی بــه غیــر 
ــردم  ــت: م ــرد و گف ــوان ک ــف عن ــج را تخل ــراح معال از ج
ــد.  ــزارش دهن ــه ســامانه 1690 گ ــف آشــکار را ب ــن تخل ای
می کننــد  مطــرح  بیمــاران  مشــکالتی کــه  از  یکــی 
بــود  عنــوان کــرده  جــراح  فــالن  اســت کــه  ایــن 
کــه جراحــی او را انجــام می دهــد، ولــی در نهایــت 
اســت؛  جراحــی اش کــرده  دیگــری  جــراح  پزشــک 
موضوعــی کــه باعــث بی اعتمــادی مــردم بــه حــوزه 
ایــن عرصــه می شــود.  در  و خدمت رســانی  ســالمت 
ــر  ــان، مدی ــین میردهق ــید محمدحس ــه س ــن رابط در ای
کل دفتــر نظــارت و اعتباربخشــی امــور درمــان وزارت 
ــا تخلــف عنــوان کــردن  ــاره ایــن موضــوع ب بهداشــت درب
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــی عن ــر جراح ــرف ه ــئله از ط ــن مس ای
ــورد  ــد برخ ــه ِج ــا آن ب ــت و ب ــکاری اس ــف آش کار تخل
وجــود  ایــن  بــا  داد:  ادامــه  میردهقــان  می شــود. 
و بــه هــر دلیلــی اگــر جراحــی را پزشــک دیگــری 
بــه غیــر از جــراح اصلــی بیمــار انجــام دهــد بایــد 
ــود  ــه ش ــار گفت ــه بیم ــائل ب ــن مس ــل ای ــور کام ــه ط  ب
و حتــی از او امضــا گرفتــه شــود؛ زیــرا ایــن مــوارد جــزو 
حقــوق بیمــار اســت و از نظــر اخالقــی و حرفــه ای نیــز باید 
چنیــن موضــوع مهمــی بــه بیمــار توضیــح و تفهیــم شــود.

اخبار کوتاه 
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مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: جعفر نام خانوادگی : باقری گنیرانی   نشانی 
مهران- ک دشتستان- پ9محکوم  بهشت- محله  اقامت: اص- خ کهندژ- خ  محل 
به:به موجب رای شماره ۷40 تاریخ94/10/22 حوزه 29 شورای حل اختالف شهرستان 
مبلغ  پرداخت  به   : به  است  محکوم  علیه   است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که 
بابت هزینه دادرسی و همچنین  بابت اصل خواسته و 280/000 ریال  50/000/000 ریال 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )94/2/30(لغایت تاریخ وصول در حق خواهان و 

همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:11135/ م الف دفتر شعبه 

29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : طاهره  نام خانوادگی: امیرشاه کرمی   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: جعفر نام خانوادگی : باقری گنیرانی   نشانی 
محل اقامت: اص- خ کهندژ- خ بهشت- محله مهران- ک دشتستان- پ9محکوم به:به 
موجب رای شماره ۷42 تاریخ94/10/22 حوزه 29 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است.محکوم علیه  محکوم است به : به پرداخت مبلغ 45/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید 11/21/ 93و93/12/12 لغایت تاریخ وصول بر عهده ی اجرای 

احکام در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت گردد. 
محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  روز مفاد  علیه مکلف است ظرف مدت ده 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.شماره:11136/ م الف دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 229/94خواهان علی خلیلیان با وکالت آقایان اکبر و رسول 
اصالنی دادخواستی مبنی بر: تجدید نظرخواهی دادنامه46 مورخ 95/1/24  به طرفیت 
ورثه مرحوم حسین مزیکی – زهره مویدی  تقدیم نموده است . ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ نشر آگهی نسبت به تبادل لوایح به شعبه 28مراجعه نماید ساعت 3 تا 6 عصر  
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی 
8165۷56441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 110۷6/م الف مدیر 

دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه 

شماره دادنامه : 95099۷36539003۷2 تاریخ تنظیم : 1395/03/20 شماره پرونده : 
9309980358600099 شماره بایگانی شعبه : 940150 شاکی : آقای علی اکبر کوچک 
زاده فرزند ماشالله به نشانی فالورجان- افجه- زاگرس- بلوک یک – واحد 3 متهمین: 
– ک  دوم  –پل  اصفهان گورت  نشانی  به  قربانعلی  فرزند  یوسفی  اسماعیل  آقای   .1
دارالقرآن – 5۷2342۷ 2. آقای حسن میرزایی فرزند شکرهللا به نشانی جی- ابر- 
عطشاران- ک سپهر- پ سوم –سمت راست – اتهام ها: 1. سرقت خودرو 2. تحصیل 
مال مسروقه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه 

در خصوص اتهام اقایان 1- سید حسین حجتی دائر بر سرقت یکدستگاه خودروی پراید 
به شماره 946س99 و نیز اتهام 2- اقای اسماعیل یوسفی فرزند قربانعلی دائر بر مورد 
معامله قرار دادن مال مسروقه موضوع شکایت اقای علی اکبر کوچک زاده اعالم می 
نماید به حکایت از محتویات پرونده خودروی شاکی به شماره انتظامی فوق در مورخ 
1392/8/28 سرقت می گردد و در مورخ بهمن سال 92 توسط متهم ردیف دوم که در 
معیت متهم ردیف اول بوده است اتاق این خودرو مورد فروش و معامله قرار می گیرد و 
متهم ردیف دوم در قبال فروش اتاق این خودرو مبلغ چهارصد هزار تومان دریافت می 
دارد متهم ردیف دوم )اسماعیل یوسفی ( در تمام مراحل رسیدگی منکر بزه بوده لیکن 
خریدار اتاق خودرو اعالم نموده )در مواجه حضوری ( که خودرو را از وی خریده است و 
از طرفی متهم ردیف دوم مال مسروقه فروخته شده را متعلق به سید حسین حجتی 

عنوان نموده است سید حسین حجتی نیز علی رغم دستور جلب و نیز انتشار اگهی در 
جلسه دادگاه حضور نیافته است و الیحه ای ارائه نداده است، دادگاه از مجموع اوراق و 
محتویات موجود بزهکاری هر دو متهم را احراز و با استناد به مواد 66۷-662-661-
23 قانون مجازات اسالمی متهم ردیف اول را از بابت سرقت به تحمل دو سال حبس 
تعزیری و هفتاد ضربه شالق و نیز متهم ردیف دوم را به تحمل سه سال حبس تعزیری 
و هفتاد ضربه شالق محکوم می نماید و از طرفی متهم ردیف اول محکوم به رد مال 
مسروقه )عینا یا قیمتا می گردد ( ضمنا در اجرای مجازات تکمیلی و تبعی دادگاه متهم 
، ردیف اول را به میزان دو سال محکوم و ملزم به اقامت اجباری در شهر زهک از توابع 
سیستان و بلوچستان و متهم ردیف دوم را محکوم به دو سال اقامت اجباری در شهر 
خواف از توابع خراسان می نماید که چنانچه متهمین از این دستور دادگاه تخطی نماید 
این میزان افزایش و سپس تبدیل به حبس می گردد و هم چنین مفاد رای صادره در 
جراید محلی فالورجان منتشر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابالغ 
قابل اعتراض و واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./شماره: 244/م الف دادرس شعبه 101 

دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان- میثم جمالی 
دادنامه

شماره   1395/02/18: تنظیم  تاریخ   95099۷36540002۷0: دادنامه  شماره 
پرونده:9409983655۷00066 شماره بایگانی شعبه:942180

پرونده کالسه9409983655۷00066 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر فالورجان )102 
جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95099۷36540002۷0

متهمین :1.آقای عباس اربعینی فرزند حسین  به نشانی افجد روبروی کارخانه ایرانیت 
2.آقای حسینعلی  اسحاقیان درچه فرزند محمد باقر با وکالت آقای احمد رضا ریاحی 

درچه فرزند قنبرعلی به نشانی مبارکه فلکه جهاد مجتمع زیتون واحد اول
اتهام ها:1.نگهداری 3گرم شیشه 2.نگهداری 10گرم هروئین

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وسایر قرائن وامارات موجود ختم رسیدگی رااعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقایان 1.حسینعلی اسحاقیان درچه فرزند محمدباقر40ساله با وکالت 
آقای احمدرضا ریاحی دائر بر نگهداری  ده گرم هروئین 2.عباسعلی  اربعینی  فرزند 
مرجع  به گزارش  باتوجه  پایپ  عدد  یک  و  شیشه  سه گرم   نگهداری  بر  دائر  حسین 
انتظامی کشف مواد نزد متهمین اظهارات مامورین کاشف و دفاعیات بالوجه متهم ردیف 
اول  ودفاعیات  غیر موثر وکیل  وی در جلسه دادگاه  وعدم حضور  متهم ردیف دوم با 
وصف احضار از طریق نشر آگهی وسایر قرائن وامارات موجود بزه منتسب به متهمین 
محرز است  دادگاه با استناد به ماده 8قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر متهم ردیف اول 
را به پرداخت بیست میلیون ریال و پنج سال حبس و سی ضربه شالق بابت نگهداری 
هروئین  ومتهم رد یف دوم را به پرداخت هشت میلیون ریال و دو سال حبس  وسی 
ضربه شالق بابت نگهداری شیشه وپانصدهزار ریال  بابت نگهداریایپ محکوم می نماید 
مواد مکشوفه واالت استعمال  معدوم می گردد در خصوص متهم ردیف دوم غیابی  
وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  وسپس ظرف مدت  
بیست روز نیز قابل تجدید نظر در دادگاه  تجدید نظر  استان اصفهان  می باشد./دادرس 

دادگاه انقالب فالورجان-ابراهیمی  شماره:25۷ م الف 
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/04/12     تاریخ     95099۷3654100553: دادنامه  شماره 
پرونده:9209983654801048  شماره بایگانی شعبه:950055

پرونده کالسه 9209983654801048 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر فالورجان )103 
سیدحسین  شاکی:آقای   95099۷3654100553 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی 
میرلوحی فالورجانی فرزند سید حسن به نشانی  فالورجان خ آزادگان  ک شهید ریاحی 
امانت  دادگاه ختم  اتهام:خیانت در  المکان   به نشانی مجهول  متهم:آقای رضا کاشی 

رسیدگی را اعالم واقدام به صدور رای می کند.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای رضا کاشی دائر بر خیانت در امانت  نسبت به یگ برگ چک به 
مبلغ  سه میلیون ریال موضوع  شکایت آقای سید حسین مرلوحی فالورجانی فرزند 
سید حسن با توجه به محتویات  پرونده اظهارات شهود در مرحله تحقیقات  ودیگر قرائن 
وامارات  موجود در پرونده  با این وصف که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیقات  حاضر 
نشده  و در دادگاه  نیز علیرغم نشر آگهی حاضر نشده ودفاعی نکرده است بزه منتسب 

به وی رامحرز تشخیص داده ومستندا بماده 6۷4 قانون تعزیرات مصوب 13۷5 وی را 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می کند و در خصوص  شکایت شاکی  علیه 
وی دائر بر  خیانت در امانت  نسبت  به مبلغ 800/000 ریال پول و دو برگ چک  به مبلغ 
های 4/500/000 ریال و 1/500/000 ریال به این شرح که بیان کرده مبلغ نقدی وچکها را 
از مشتری ها بابت تسویه حساب گرفته وبه من تحویل نداده است باتوجه به اضهارات 
شاکی نظر به اینکه عنصر سپردن  که رکن مادی جرم است محقق نشده بزه خیانت  در 
امانت محرز نیست وبا استظهار از اصل برائت ومستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی 
کیفری  رای برائت صادر واعالم  می کند رای صادره شده غیابی است  وظرف مهلت  
بیست روز پس از تاریخ ابالغ  قابل واخواهی  در این دادگاه  وسپس ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. سید رسول سادات 

– رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان شماره م اتلف 258
ابالغ رای

شماره  پرونده:930998۷613۷00385   شماره   95010103654001639: ابالغیه  شماره 
بایگانی شعبه:9411۷6  تاریخ تنظیم:1395/04/05شاکی:آقای شرکت حمل ونقل جاده 
ای سلمان جنوب به نشانی بندرعباس – میدان شهدا – ساختمان صدرا – طبقه ششم 

– واحد 602 – دفتر شرکت سلمان جنوب
 – ویالشهر   – اصفهان  نشانی   به  امیر  فرزند  حسینی  سید  کمال  متهم:آقای 
– کدپستی   2 پالک   – چهار  بوستان   –  114 الف  فرعی  خیابان   – علی  امام  خیابان 
858189۷681اتهام:خیانت در امانتدادگاه با عنایت به محتویات  پرونده و سایر قرائن 
وامارات  موجود ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای 
دادگاه درخصوص اتهام آقای سید کمال سید حسینی فرزند امیر دائر بر اخالل در حمل 
ونقل کاال )خیانت در امانت ( با توجه به شکایت شرکت حمل و نقل  جاده ای داخلی 
سلمان جنوب گزارش ماموریت ،تحقیقات انجام شده،عدم حضور متهم وعدم ایراد دفاع 
با وصف احضار از طریق نشر آگهی بزه منتسب به وی محرز است دادگاه با استناد به 
ماده یک قانون مجازات متخلفین در امر حمل ونقل کاال را به دو سال حبس محکوم 
می نماید رای صادرشده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قانونی واخواهی 
در این دادگاه  وسپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه  تجدید نظر  تاریخ  از  وسپس ظرف مدت بیست روز 

استان اصفهان می باشد./رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فالورجان - ابراهیمی
)آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی(

آقای  طرفیت  به  دادخواستی  عبدالرسول   فرزند  زارع   محمود  آقای  اینکه   به  نظر  
مهدی صادقیان  فرزند عباسقلی به خواسته مطالبه  تقدیم که به شعبه دوم شورای 
حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 160۷/94 ش 2 ح  ثبت و برای مورخ 95/6/9 
ساعت 16 وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده 
است و به تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده ۷3 ق . آ. د. م مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی میشود و از خوانده دعوت 
به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فالورجان  با مراجعه  مینماید که 
اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر 
در شورای حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت 
این آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم 
خواهد نمود. شماره : 261/ م الف رئیس شعبه دوم شورای  حل اختالف مجتمع شماره 

یک شهرستان فالورجان
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی به آقای رضا صیاد

نظر  به اینکه  آقای قاسمعلی سعیدی  فرزند مصطفی   دادخواستی به طرفیت آقای 
رضا صیاد  فرزند علی  به خواسته مطالبه  تقدیم که به شعبه 11شورای حل اختالف 
فالورجان ارجاع و به کالسه 280/94 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 95/6/9 ساعت 
5/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و 
به تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده ۷3 ق . آ. د. م مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی میشود و از خوانده دعوت مینماید که 
با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه 11 حقوقی فالورجان و اعالم نشانی 
و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای 
حل اختالف شعبه 11 فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعالم خواهد 
نمود. شماره : 253/ م الف رئیس شورای  حل اختالف شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

یک شهرستان فالورجان

مدیر کل بهزیستی استان یزد:
۴۰ درصد پرونده های طالق یزد به سازش منجر شد



رعایت حجاب، تداوم راه شهیدان

کیمیای وطن  
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

در وصایــای شــهدای اســتان اصفهــان بــه فرهنــگ قرآنــی 
ایــن  و  تأکیــد  آن  بــر  و  توجــه  بســیار  عفــاف  و  حجــاب 
موضــوع عمومــا در وصیت نامــه آن هــا ذکــر شــده اســت. 
در ایــن تحقیــق مجموعــه وصایــای شــهدای هشــت ســال 
 دفــاع مقــدس مــورد بررســی قــرار گرفتــه و جذاب تریــن 
ــه شــده  ــاف ارائ ــا موضــوع حجــاب و عف ــن آن هــا ب و اثرگذارتری
ــهدای  ــن ش ــت ای ــی از وصی ــد فرازهای ــه می خوانی ــت. آنچ اس

ــه اســت. ــن زمین ــدر در ای گرانق
اکبر خسروی

ــش  ــه حجــاب خوی ــم ک ــو را نصیحــت می کن ــزم! ت ــر عزی  خواه
را حفــظ کنــی و باعــث خوشــحالی حضــرت زهــرای مرضیــه)س( 

شوی.
احمد حبیب اللهی

 ای خواهرانــم! حــرف مــن بــه شــما ایــن اســت حجــاب؛ 
از دســت شــما  اگــر می خواهیــد مــن  زینــب وار.  حجــاب 
خــود  حجــاب  بیامــرزد،  را  شــما  خــدا  و  باشــم   راضــی 

را رعایت کنید.
مجتبی کالنتری

 از شــما خواهــران مهربــان می خواهــم کــه بــا حجــاب خــود نمونه 
 تقــوا و پرهیــزکاری و زینــب زمــان خویــش باشــید و مســئولیتی 
را کــه در زمــان امــام، حضــرت زینــب بــه دوش داشــت، شــما نیــز 
ــا توانایــی ای کــه داریــد ایــن مســئولیت - یعنــی رســوا کــردن  ب
ظالمــان و اســتکبار جهانــی بــه ســر کردگــی آمریکاییــان - را بــه 

نحــو احســن انجــام دهیــد.
اصغر دهقانی

ــاندن  ــود و رس ــامی خ ــاب اس ــظ حج ــا حف ــما ب ــران! ش  خواه
ــه  ــوش فریب خــوردگان مســئولیت زینب گون ــه گ ــام اســام ب پی
را بــه دوش می کشــید و در دهــان یــاوه گویــان بــا حجــاب خــود 
ــش  ــا پخ ــد و ب ــای جدی ــا مده ــرب ب ــگ غ ــه فرهن ــد ک می زنی
لباس هــای غربــی زنــان و خواهــران را می خواهنــد در خــط 
ــکاران  ــود جنایت ــه س ــا ب ــند و ازآن ه ــی بکش ــرب و آمریکای غ

ــد. اســتفاده کنن
رحمان چوزی

 ای خواهرانــم! ســفارش اول ایــن اســت کــه زینــب وار رفتــار کنید 
و بهتریــن زینــت خــود را کــه حفــظ حجــاب اســت، حفــظ کنید.

عبدهللا شاهمرادی ورنامخواستی
ــد و از  ــظ کنی ــود را حف ــت خ ــاب و عف ــز! حج ــران عزی  خواه
ــر  ــه خــدا را شــاهد ب ــد ک ــب)س( درس بگیری زهــرا)س( و زین

اعمــال و رفتــار خــود می دانســتند.
احمد هیبتی برزکی

 خواهرانــم! حجــاب خــود را حفــظ کنیــد و مراقــب حیــا و عفــت 
خــود باشــید. حجــاب، ســنگر محکــم شماســت. از فاطمــه 
زهــرا)س( الگــو بگیریــد کــه مراقــب حجــاب خــود حتــی پــس 

ــود. ــز ب از مرگــش نی
عباس اصیلیان بیدگلی

زینــب  چــون  ســعی کنیــد  عزیــزم!  همســر  و  خواهــران   
باشــید  ایــران  کربــای  وقایــع  پیام رســان   کبــری)س( 
ــرار  ــان ق ــق زندگی ت ــه، سرمش ــوی نمون ــت بان ــاب و عف و حج
گیــرد. همانــا حجــاب شــما، ســاح آتشــینی در دســت شماســت 

کــه چــون تیــری قلــب دشــمن اســام را نشــانه مــی رود.
ابوالقاسم رمضانی

 در حفــظ حجــاب خــود کوشــش کنیــد کــه بهتریــن زینــت زن 
ــه  ــرت فاطم ــورت راه حض ــن ص ــه ای ــت. ب ــاب اس ــظ حج  حف
را ادامــه داده ایــد. پاکدامنــی و عفــت حضــرت زهرا)س( را پیشــه 

کنیــد و راه پــاک او را رهــرو باشــید.
نعمت هللا قنبریان

و اّمــا خواهــرم! حجــاب را بــه شــما توصیــه می کنــم کــه بهتریــن 
ــود کــه شــهدای  ســاح شماســت. از همیــن حفــظ حجاب هــا ب
ــد. حفــظ حجــاب ســفارش حضــرت  ــرورش یافتن این چنینــی پ

زهــرا)س( اســت.
جهانبخش لطفی

ــی و حجــاب خــود  ــه زندگــی کن   ســعی کــن همیشــه زینب گون
را همانند زینب حفظ کن.

نصیر شیرازی باصری
 حجابت را مثل زینب و فاطمه حفظ کن.

احمد زین الدینی
داغ هــا  ایــن  کــه  باشــید  زینــب وار  کــه  بکوشــید  پــس 
حجــاب  و  می کنــد  نزدیــک  خــدا  بــه  بیشــتر  را   شــما 
را رعایــت کنیــد کــه یکــی از راه هــای نفــوذی شــیطان همانــا بــه 

ــد. ــوخ می کن ــان ها رس ــه در انس ــت ک ــی اس ــیله بی حجاب وس
رضا مشتاقی کاویانی

خواهــرم زینــب وار بخــروش و حجــاب اســامی را فرامــوش 
ــن. نک

عباسقلی خانی باصری
ای خواهــران! می خواهــم همچــون زینب باشــید و او را بشناســید 
و مقلــدش باشــید و تحمــل و صبــرش را در مصیبــت کربــا 
سرمشــق خــود قــرار دهیــد و بــا حفــظ حجــاب و نجابــت و عفــت 

خــود، او را خشــنود کنیــد.
محمدباقر شمس فالورجانی

خواهرانــم! در زندگــی پیــرو راســتین حضرت فاطمــه مرضیه)س( 
 و زینــب کبــری)س( باشــید و در تقــوا و عفــاف و حجــاب الگــو 

و نمونه برای دیگر زنان باشید.
علیرضا کریمی

ــد  ــادر از شــما می خواهــم کــه حجــاب خــود را حفــظ کنی  ای م
و زهراگونــه زندگــی کنیــد و همچــون زینــب در کارزار باشــید و بــا 
رعایــت موازیــن شــریعت و اخــاق اســامی اجــر خــود را حفــظ 

کنیــد.
 علــی حاج هاشــمی: ای خواهــران عزیــزم! حجــاب و عفــت 
ــد. همیشــه  ــان قــرار دهی ــی را ســرلوحه زندگــی خودت و پاکدامن

ــد. ــارزه کنی ــی و مب ــه زندگ ــه وار و زینب گون فاطم

شهدا و حجاب و عفاف 

 پسرعمویی که ویرانگر زندگی 
زن جوان شد

محبوبــه ۲۷ســال دارد و در پنجمیــن مــاه ازدواج خــود 
ــاق  ــر ط ــد و ُمه ــه ش ــنگین مواج ــتی س ــا شکس ب

ــرد.  صفحــه شناســنامه اش را ســیاه ک
زن جــوان زخم خــورده ناجوانمــردی پســرعمویش 
اســت کــه از کودکــی باهــم بــزرگ شــده اند و روزی از 

صمیــم قلــب همدیگــر را دوســت داشــتند.
محبوبــه در حالــی بــرای راهنمایــی و کســب مشــاوره 
بــه مرکــز مشــاوره پلیــس خراســان رضــوی در بلــوار 
ــت  ــدروزی اس ــه چن ــرده ک ــه ک ــهد مراجع آزادی مش
ــرش  ــه خواه ــده و در خان ــرد ش ــدرش ط ــوی پ از س
ــرم  ــا وضعیــت روحــی اســفباری دســت و پنجــه ن ب

می کنــد.
ــا پســر عمویــم بــزرگ  زن جــوان گفــت: از کودکــی ب
شــدم. مــن و بابــک همدیگــر را واقعــا دوســت 
داشــتیم و بــرای هــم احتــرام عاطفــی زیــادی قایــل 
ــا شــکل  ــه م ــر شــدیم عاق ــی بزرگ ت ــم. از وقت بودی
عاشــقانه ای بــه خــود گرفــت؛ ولــی رابطــه عاطفــی مــا 
قداســت معنــوی خاصــی داشــت و از حریــم احتــرام 

خــارج نمــی شــدیم.
وی افــزود: دو ســال قبــل، بابــک بــا اصــرار از 
ــه خواســتگاری ام بیاینــد. ــواده اش تقاضــا کــرد ب خان

ایــن جلســه در حالــی برگــزار شــد کــه پــدر و عمویــم 
ــئله  ــر مس ــر س ــی ب ــه قدیم ــای کهن ــار اختاف ه دچ
ارث و میــراث پــدر بــزرگ خدابیامــرزم بودنــد. باالخره 
 آتــش اختاف هــای آن هــا دامــن مــن و بابــک 

را گرفت.
هــر دو خانــواده خیلــی جــدی در برابــر مــا ایســتادند 
ــاروا  ــای ن ــا تهمت ه ــی ب ــیم؛ حت ــم نرس ــه ه ــا ب ت
ــان  ــه بینم ــه ای ک ــه رابط ــر، نیمچ ــه یکدیگ ــبت ب نس

ــد. ــکرآب کردن ــود را ش ب
ــق  ــم از طری ــن و پســر عموی ــد م ــه بع ــع ب از آن موق
ــا  ــفانه ب ــم و متأس ــاط بودی ــازی در ارتب ــای مج فض
ــا  ــتم، عکس ه ــه او داش ــه ب ــادی ک ــه اعتم ــه ب توج
ــه  ــردم ک ــال ک ــش ارس ــودم برای ــی از خ و فیلم های
نمی دانســتم ایــن تصاویــر روزی آتشــی زیــر خرمــن 

ــد. ــد ش ــتم خواه سرنوش
افــزود:  و  کــرد  پــاک  را  اشــک هایش  محبوبــه 
ــرای  ــرا ب ــدرم م ــتان پ ــی از دوس ــل یک ــاه قب چندم
پســرش خواســتگاری کــرد. هــر چــه مقاومــت کــردم، 
فایــده ای نداشــت. بــا پســر ایــن خانــواده کــه همگــی 

ــدم. ــزد ش ــد، نام ــختگیر بودن ــی س ــا خیل آن ه
ــن  ــم و م ــپری می کردی ــود را س ــد خ ــا دوران عق م
تــازه فهمیــدم شــوهرم نیــز هیــچ عاقــه ای بــه مــن 
نــدارد و خانــواده اش حســاب و کتــاب مــال و ثــروت 
ــرعمویم  ــی پس ــه از وقت ــر اینک ــد. بدت ــدرم را کرده ان پ

ــر کــرد. ــارش تغیی ــد ازدواج کــرده ام، رفت فهمی
زن جــوان ادامــه داد: او در ایــن مــدت بــا انــواع 
تهدیدهــای ترســناک آرامــش روحــی ام را بــر هــم زده 
اســت. ضربــه نهایــی اش ارســال عکس هــا و مطالبــی 
بــود کــه در فضــای مجــازی برایــش فرســتاده بــودم.

ــر و  ــدون س ــوع ب ــن موض ــاع از ای ــا اط ــوهرم ب ش
ــاک  ــر خاکســتر خطرن ــل آتــش زی ــه مث صــدا و البت
و بی تعــارف طاقــم داد. مــن هــم از تــرس مهریــه ام 

ــیدم. را بخش
محبوبــه افــزود: فکــر می کــردم پســرعمویم بــه 
ــن کار  ــه مــن دارد ای ــه ب ــه ای ک خاطــر عشــق و عاق
ــد  ــتگاری ام بیای ــه خواس ــودم ب ــر ب ــرده و منتظ را ک
و ازدواج کنیــم؛ امــا او چهــار روز قبــل بــا دختــر 
ــودش  ــت خ ــال سرنوش ــرد و دنب ــه اش ازدواج ک خال
رفــت. بــرای خــودم متأســفم کــه بــا اعتمــادی نابجــا 
ــن طــوری خــراب شــد. از بعــد طــاق  سرنوشــتم ای
 پــدرم مــرا از خانــه بیــرون و می گویــد مــرا عــاق کــرده 

است.
ــناس  ــه کارش ــا مداخل ــه، ب ــارات محبوب ــی اظه در پ
مرکــز مشــاوره پلیــس خراســان رضــوی پــدر و مــادر 
زن جــوان دعــوت شــدند و بــا دو جلســه مشــاوره او 

ــدرش بازگشــت. ــه پ ــه خان ب

 مرگ دردناک دختربچه 2 ساله
 در آسانسور

مســئول روابــط عمومــی ســازمان آتش نشــانی 
کــرج از جــان باختــن یــک دختربچــه ۲ ســاله در 

ــر داد. ــرج خب ــتاندارد در ک ــور غیراس آسانس
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــروز ب ــوی دی ــیدجواد موس س
ــنبه در  ــه دوش ــاعت 18 و ۲0 دقیق ــه س ــن حادث ای
یــک ســاختمان مســکونی در خیابــان فروغــی کــرج 

داد. رخ 
ــادر  ــه م ــی رخ داد ک ــه زمان ــرد: حادث ــار ک  وی اظه
و کــودک وارد آسانســور ســاختمان شــدند و دســت 

کــودک در روزنــه درب آسانســور گیــر کــرد.
موســوی گفــت: بــا حرکــت آسانســور غیراســتاندارد 
دســت کــودک به ســمت بــاال و داخل ریل آسانســور 
ــودک ــادر و ک ــاد م ــا داد فری ــه ب ــد ک ــیده ش  کش
ــور  ــت آسانس ــه نخس ــاختمان در مرحل ــاکنان س  س

را متوقف کردند.
ــد مأمــوران ایســتگاه های  ــار داشــت: هرچن وی اظه
 آتش نشــانی بافاصلــه در محــل حاضــر شــدند
ــق  ــن طب ــد، لیک ــل آوردن ــه عم ــات الزم را ب و اقدام
نظــر کارشناســان بهداشــتی درمانــی بــه علــت جمــع 
شــدن خــون در قلــب، متأســفانه ایــن کــودک جــان 

باخــت.
موســوی از صاحبــان ســاختمان های مســکونی 
ــرای پیشــگیری از تکــرار چنیــن حادثــه  خواســت ب
ناگــواری هــر مــاه بــه صــورت مســتمر آسانســورهای 
ســاختمان خــود را مــورد بازدیــد فنــی قــرار دهنــد. 
بــه  بایــد  ســاختمان ها  همچنیــن  گفــت:  وی 
آسانســورهای اســتاندارد، دارای سیســتم هوشــمند 
ــاختمان  ــورهای س ــوند. آسانس ــز ش ــن مجه و ایم

ــتند. ــاری هس ــتاندارد اجب ــمول اس مش
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ــش از  ــه بی ــان اینک ــا بی ــی ب ــد آقاجان ــر محم  دکت
ــای  ــی از بیماری ه ــای ناش ــرگ و میره ــه چهارم م س
قلبــی و عروقــی در کشــورهای بــا درآمــد پاییــن یــا 
ــرگ  ــد از م ــت: ۵۴ درص ــد، گف ــط رخ می ده متوس

و میرهــای منطقــه مدیترانــه شــرقی مربــوط بــه 
بیماری هــای غیرواگیــر اســت.

ــا اشــاره بــه اینکــه  معــاون درمــان وزارت بهداشــت ب
در کشــور ســکته قلبــی بــا میــزان 1۳.۷ درصــد اولیــن 
علــت مــرگ و میــر اســت، افــزود: بیماری هــای 
مغــزی بــا ۹.۳۳ درصــد و حــوادث ترافیکــی بــا 
۷.۳۷ درصــد، دومیــن و ســومین علــت مــرگ و میــر 

در کشــور هســتند.
دکتــر آقاجانــی هــدف اصلــی در حــوزه بیماری هــای 
ــای  ــدی مرگ ه ــش ۲۵ درص ــی را کاه ــی عروق قلب
ــان کــرد  ــا ســال ۲0۲۵ بی ــر ت ــا عــروق کرون ــط ب  مرتب
بــه  ارائــه دارو و مشــاوره های پزشــکی  و گفــت: 
دســت کم ۷0 درصــد افــراد واجــد شــرایط، دسترســی 
80 درصــدی بــه داروهــا و تکنولوژی هــای مرتبــط بــا 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی، توانمندســازی مــردم 

و جامعــه در زمینــه ایــن بیماری هــا و بهبــود پوشــش 
ــی  ــای قلب ــان بیماری ه ــگیری و درم ــات پیش  خدم
و عروقــی، از اهــداف دیگــر مــا در حــوزه بیماری هــای 

قلبــی و عروقی اســت.
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت در ادامــه تدویــن 
ــی  ــاد قلب ــکته ح ــت، س ــات مدیری ــنامه خدم  شناس
را یکــی از اقدامــات انجام شــده در ســال ۲01۵ و ۲01۶ 
ــی  ــای قلب ــان بیماری ه ــگیری و درم ــه پیش  در زمین
و عروقــی بیــان کــرد و افــزود: توســعه خدمــات 
 ۲000 حضــور  بــا  پیش بیمارســتانی  اورژانــس 
آمبوالنــس زمینــی، تعییــن ۳1 بیمارســتان بــرای 
ــی ــاد قلب ــکته های ح ــان در س ــن درم ــام بهتری  انج
دسترســی بــه داروهــای نوترکیــب ســکته قلبــی 
و پوشــش بیمــه ای آن هــا، ایجــاد ســامانه ثبــت 
ــردم  ــک م ــزان ریس ــن می ــی و تعیی ــکته های قلب س

ــت، از  ــبکه بهداش ــب ش ــی در قال ــکته های قلب در س
دیگــر اقدامــات وزارت بهداشــت در ایــن زمینــه بــوده 

اســت.
متخصــص   ۲0۲0 حضــور  بــه  آقاجانــی  دکتــر 
ــرد  ــاره ک ــروم اش ــق مح ــور و در مناط ــب در کش  قل
و افــزود: ســاالنه 1۵0 نفــر بــه ایــن مجموعــه اضافــه 
می شــوند. ۲1۶ بخــش آنژیوگرافــی در کشــور بــا 
۲۳۳ دســتگاه داریــم و در عیــن حــال بیــش از ۵000 
ــود  ــور وج ــی در کش ــژه قلب ــای وی ــت مراقبت ه تخ
دارد کــه بیــش از ۳000 تخــت در بیمارســتان های 
دانشــگاهی قــرار دارنــد. در عیــن حــال از دیگــر 
اقدامــات وزارت بهداشــت، بحــث حفاظــت مالــی 
 از مــردم در برابــر هزینه هــای بیماری هــای قلبــی 
و عروقــی بــوده کــه بــه حــدود ۵ درصــد از کل هزینــه 

بــرای بیمــاران کاهــش یافتــه اســت.

 سکته قلبی رتبه اول مرگ و میر
 در کشور

ـــمـــاره 206 ســـــال دوم                ݡسݒ

لــوازم  فروشــندگان  و  توزیــع کننــدگان   بزرگ تریــن  کیمیای وطن 
زهرا نصیری  

 
آرایشی در کشور، حتی در اصفهان در قاچاق دست دارند.

بیمــاری  و  اقتصــادی  زشــت  پدیــده  یــک  عنــوان  بــه  قاچــاق   
نامیمــون کــه از آن بــه عنــوان تجــارت ســیاه یــا اقتصــاد زیرزمینــی 
می کنــد  دنبــال  را  اقتصــادی ای  اهــداف  عمدتــا  می شــود،  یــاد 
جســمی  پیامدهــای  و  آســیب ها  موجبــات  می توانــد   کــه 

و روحــی مــردم را نیــز فراهــم کنــد و حتــی ســامت مــردم را بــه جــد مــورد 
ــد قــرار دهد. تهدی

از جملــه کاالهایــی کــه در زمــره کاالهــای قاچــاق قــرار داد، لــوازم آرایشــی 
ــی دارد  و بهداشــتی هســتند کــه طرفــداران بســیاری هــم در جامعــه ایران
ــن  ــدگان ای ــوه مصرف کنن ــر انب ــه روز ب ــون، روزب ــته تاکن ــه گذش و از دو ده
ــوردار  ــران، رک ــه ای ــه ای ک ــه گون ــزوده می شــود؛ ب محصــوالت در کشــور اف

ــه شــمار مــی رود. اســتفاده از محصــوالت آرایشــی در ســنین کــم ب
   در همیــن زمینــه رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از افزایــش 11۳ 
درصــدی لــوازم آرایشــی قاچــاق نســبت بــه ســال گذشــته خبــر می دهــد 
و می گویــد: در ســه ماهــه نخســت امســال شــاهد کشــف ۲۲1 هــزار قلــم 

لــوازم آرایشــی قاچــاق بودیــم.
ــوازم  ــن ل ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروی ب ــتار خس ــرهنگ س س
ــیا  ــرق آس ــوب ش ــی و در جن ــای غیرقانون ــی در کارگاه ه آرایش

ــاک  ــواد خطرن ــاوی م ــود و ح ــد می ش ــارات تولی و ام
در  محصــوالت  ایــن  گفــت:  اســت، 
ــود  ــه می ش ــف عرض ــبکه های مختل ش
ــن  ــر و در کمتری ــت ارزان ت ــا قیم ــا ب ت
ــای  ــروش برســند. روش ه ــه ف ــان ب زم
شــهر،  درســطح  لــوازم  ایــن  عرضــه 
دســتفروش ها  و  زنانــه  آرایشــگاه های 

ــتند. هس
ــر در  ــون اگ ــاس قان ــزود: براس   وی اف

آرایشــگاه های زنانــه هرگونــه لــوازم 
فــروش  بــه  قاچــاق  آرایشــی 
برســد، بــا آن برخــورد خواهیــم 

ــرد. ک
  80 درصــد لــوازم آرایشــی در اصفهان 

است قاچاق 
در ادامــه نیــز، مدیر بازرســی و نظــارت اصناف 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه اس

بــزرگ  باند هــای  وجــود  از  وطــن  کیمیــای 
 توزیــع لــوازم آرایشــی قاچــاق در اصفهــان خبــر داد 

ــی  ــوازم آرایش ــد ل ــر، 80 درص ــال حاض ــت: در ح و گف
ــان  ــتان اصفه ــز در اس ــزان نی ــن می ــه همی ــور و ب در کش

ــت. ــاق اس قاچ
جــواد محمــدی فشــارکی، از اختصــاص بیــش از یــک میلیــارد 

ــمی  ــورت غیررس ــه ص ــی ب ــوازم آرایش ــرای ورود ل ــران ب دالر ارز ای
ــن  ــا ۲0درصــد ای ــز ســخن گفــت و ادامــه داد: شــاید در حــد 1۵ ت  نی

ــف ــون کی ــی چ ــه در کاالهای ــود ک ــرک وارد می ش ــاق از گم ــوازم قاچ  ل

کفش، لوازم خانگی به غیر از مواد غذایی جاسازی می شود.
ــه صــورت مســتقیم از  ــان ب ــون قاچاقچی ــه هم اکن ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
خرده فروش هــا بــرای فــروش بــار ســفارش می گیرنــد و در کمتــر از 
ــد  ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــد، بی ــل می دهن ــاعت تحوی ۲۴ س
ــه کار رفتــه -  ــوازم ب ــوع ل ــوازم و ترکیباتــی کــه در ایــن ن نگهــداری ایــن ل
کــه معمــوال از اجنــاس دســت چنــدم هســتند - مصــرف آن هــا می توانــد 
ــه عفونت هــای ریــه، حساســیت های  پوســتی  مشــکات بســیاری از جمل

ــد. ــاد کن ــرطان ها را ایج و گاه س
ــص  ــرک ترخی ــه از گم ــای بهداشــتی و آرایشــی  ک ــرد: کااله ــد ک وی تأکی
می شــوند بــا نمونه بــرداری ای کــه توســط نماینــده وزارت بهداشــت از 
ــوند؛ در  ــازار نمی ش ــند وارد ب ــته باش ــکلی داش ــر مش ــود، اگ ــا می ش آن ه
ــه،  ــا ترکی ــای ورودی آن ه ــا مرزه ــه عمدت ــاق ک ــای قاچ ــه کااله ــی ک حال
ــد. ــا را ندارن ــن فاکتوره ــک از ای ــن هســتند، هیچ ی ــی و چی پاکســتان، دب

 ردپای مجرمانه فروشندگان لوازم آرایشی در قاچاق
اســت  ســازمان یافته  مــا  کشــور  در  قاچــاق  افــزود:   محمــدی 
ــدا  ــلط پی ــن تس ــه قوانی ــز ب ــون نی ــا قان ــنا ب ــان آش ــفانه قاچاقچی و متأس

کرده انــد و بــه صــورت بانــدی عمــل می کننــد. بایــد گفــت کــه هم اکنــون 
بزرگ تریــن توزیع کننــدگان  و فروشــندگان لــوازم آرایشــی در کشــور و 

ــد. ــان  در قاچــاق دســت دارن حتــی در اصفه
ــا  ــی  خانم ه ــواد مصرف ــترین م ــب را بیش ــل، رژ ل ــم، ریم ــط چش وی خ
در لــوازم آرایشــی قاچــاق دانســت و گفــت: در کشــور مــا ۴یــا ۵ کارخانــه 
ــد  ــت تولی ــه عل ــرج مســتقر هســتند ب ــران  و ک ــه در ته ــوازم آرایشــی ک ل
محــدود و البتــه انحصــاری )خانوادگــی( عمــل کــردن باعــث شــده اند کــه 
تولیــد ایــن محصــوالت در کشــور کــم باشــد و تنهــا ۵ درصــد نیــاز داخلــی 

را تأمیــن کننــد.
محمــدی افــزود: متأســفانه ســن اســتفاده از لــوازم آرایشــی در ایــران بــه 
زیــر1۳ ســال رســیده؛ در حالــی کــه درخــارج و کشــور های ســازنده ایــن 
ــه  ــرف این گون ــد مص ــان می دانن ــه آن ــرا ک ــت؛ چ ــتر اس ــیار بیش ــن بس س

ــرد زیان بخــش اســت. ــرای ســامت ف ــواد ب م
ــرک  ــرای گم ــاری ب ــال ج ــس ری در س ــتگاه ایک ــک دس ــد ی وی از خری
ــوازم  ــف ل ــزار صن ــتر از ۲ ه ــان بیش ــت: در اصفه ــر داد و گف ــان خب اصفه
ــه عمــل آمــده از  ــا آزمایش هــای ب آرایشــی و بهداشــتی وجــود دارد کــه ب
لــوازم آرایشــی قاچــاق، بعضــی از آن هــا بــه مــواد رادیواکتیــو، 
ــتند و  ــوده هس ــارچ آل ــری، ق ــنده، باکت ــای کش ویروس ه
مصــرف آن هــا می توانــد حتــی منجــر بــه نابــاروری شــود. 
ــای  ــتی  قرص ه ــی و بهداش ــوازم آرایش ــی از ل االن در بعض
ــی  ــا حت ــه بعضــی از این ه ــری وجــود دارد ک محــرک زا الغ

ــود. ــون می ش ــه جن ــر ب منج
  ادکلن های بیوتروریسم در کشور

ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: 
در  کــه  ادکلن هایــی  از  بعضــی 
ســطح شــهر به صــورت قاچــاق وارد 
ــات  ــا و تحقیق ــق گزارش ه ــده، طب ش
انجام شــده بــه موضوع بیوتروریســم 
ــرگ  ــه م ــر ب ــی منج ــوط و حت مرب
می شــوند. بــا توجــه بــه تهاجمــات 
ــه کشــور صــورت  ــه علی فرهنگــی ک
زمینــه  در  بایــد  مــردم  می گیــرد، 
هوشــیار بســیار  خــود   ســامت 

 باشند.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
در  دوم  رتبــه  اصفهــان 
آرایشــی  لــوازم  زمینــه 
قاچــاق را دارد، افــزود: تاکنــون 
مبــارزه جــدی علیــه ورود ایــن کاالهــا از 
ســوی اتحادیــه لــوازم آرایشــی قاچــاق در اســتان 
صــورت نگرفتــه اســت و معلــوم نیســت چــه 
ــان وجــود دارد کــه از ایــن موضــوع  ــرای آن منطقــی ب

می کننــد اســتنکاف 
ــورت  ــری ص ــه پیگی ــن زمین ــر در ای ــت اگ ــؤال اینجاس . س
 گرفتــه بــر اســاس کــدام دالیــل و مــدارک و پرونــده ای

 است؟

هیس ! خواب سنگین مسئوالن برای مبارزه با لوازم آرایشی قاچاق 
محصوالت آرایشی بزک کرده قاچاق، بازار را قبضه کرده است  

جای خالی اتحادیه لوازم آرایشی برای مبارزه جدی با قاچاق 

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

پیامبر اکرم )ص( :

ألِعَدة َدیٌن، َویٌل ِلَمن َوَعَد ُثَمّ أخَلَف، َویٌل ِلَمن َوَعَد ُثَمّ أخَلَف

 وعده هم نوعی ِدین است؛ وای بر کسی که وعده دهد 

و ٌخلف وعده کند؛  وای بر کسی که وعده دهد و ٌخلف وعده 

کند.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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انتشار اسامی مفسدان اقتصادی روی بیلبورد

م بر شما” نصب می شود که به افشای اسامی  ، بیلبوردها�ی با تی�ت “�ش ن در معابر عمومی چ�ی

ق بدهکاران فراری می پردازد. /م�ش


