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له
قا

رم
س »پرهیــز از زدن اتهــام غیرانقالبــی بــه افــراد«، دهمین 

توصیــه رهبــری بــه تشــکل های دانشــجویی بود.
ایشــان بــه دانشــجویان خاطرنشــان کردنــد: انقالبــی 

بــودن، مراتــب و معیارهای مشــخصی دارد و نباید کســانی 
را کــه دیدگاه هایشــان بــا شــما انطبــاق کامــل نــدارد، امــا 
دارای ایــن معیارهــا هســتند، بــه غیرانقالبــی بــودن متهــم 

. کنید
انقــالب اســالمی، مبانــی و اصــول مشــخصی دارد؛ از 
ــه ــت فقی ــرش والی ــالمی پذی ــالب اس ــی انق ــه مبان  جمل

ــانی  ــت. کس ــان اس ــت از مظلوم ــتیزی و حمای استکبارس
ــن اصــول  ــه ای ــد و ب ــی می کنن ــز زندگ ــران عزی ــه در ای  ک
انقــالب اســالمی پایبنــد هســتند، انقالبی انــد. ایــن دیدگاه 
ــوان  ــت و نمی ت ــی اس ــای سیاس ــارغ از دیدگاه ه ــز ف نی
گفــت کــدام گرایــش انقالبــی اســت و آن دیگــری انقالبــی 
ــات سیاســی کســانی  نیســت. در میــان گروه هــا و جریان
هســتند کــه همــه اصــول را پــاس می دارنــد و در تحقــق 
اهــداف، جــان خــود را فــدا می کننــد. این هــا انقالبی انــد 
و کســانی هســتند کــه خیلــی ادعــا دارنــد، امــا بــا افــراط و 

تفریــط هــا فقــط کارشــان ضربــه زدن اســت؛ ...
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اتهام ممنوع!        
ادامه از صفحه یک: 

هــر چنــد ظاهــری انقالبــی داشــته باشــند. این هــا 
ــه قولــی صــاف  بایــد توســط انقالبیــون کنتــرل و ب
شــوند و از کجروی شــان پیشــگیری بــه عمــل آیــد. 
ــع نظــام  ــح و مناف در هــر حــال کســانی کــه مصال
را می فهمنــد و از بصیــرت کافــی برخوردارنــد و 
ــد،  ــی می خوانن ــه خوب ــات را ب ــرده جریان ــت پ پش
انقالبی انــد. انقالبــی بــودن و نبــودن فقــط بــا 
شــاخص ها قابــل تشــخیص اســت، نــه اینکــه 
ــان سیاســی همــراه اســت  ــا فــالن جری ــا مــن ی ب
ــتند.  ــار نیس ــالک و معی ــخاص م ــت. اش ــا نیس ی
معیارنــد.  و  مــالک  عملکردهــا،  و  شــاخص ها 
کســانی کــه قانــون اساســی جمهوری اســالمی را در 
شــعار و شــعور قبــول دارنــد و بــه  کلیــه اصــول آن 
پایبندنــد بــه عنــوان نیروهــای داخــل انقــالب دیــده 
ــن  ــا ای ــا ب ــر م ــتند. اگ ــی هس ــوند و انقالب می ش
ــدان  ــتان و عالقه من ــره دوس ــم دای ــار کار کنی معی
بــه نظــام گســترده خواهــد شــد و صــف انقالبیــون 
ــی  ــی آنچنان ــود و غیرانقالب ــزرگ خواهــد ب بســیار ب
وجــود نخواهــد داشــت؛ مگــر عــده ای بســیار 
ــل  ــرف و عم ــا ح ــالب ب ــه روی انق ــه روب ــدک ک ان
ایســتاده اند و بــه نوعــی جیره خــوار یــا مــزدور 
بــدون مواجــب استکبارهســتند. بنابرایــن بایــد ایــن 
مطلــب را بــاور داشــت کــه همــه افــراد درون نظــام 
تعریــف می شــوند و بــه دلیــل اختالف نظرهــا نبایــد 
آن هــا را بــه انقالبــی یــا غیرانقالبی تعبیر کــرد. درون 
نظــام جمهــوری اســالمی ایــران، گروه هــا و احــزاب 
زیــادی وجــود دارنــد کــه همــه آنهــا در یــک راســتا 
تــالش می کننــد امــا صرفــا هم نظــر نیســتند. 
حتــی درون یــک جنــاح هــم اختالف نظرهایــی 
ایــن  بنابرایــن اصــوال راه انداختــن  وجــود دارد. 
ــط  ــی نیســتند، امــری غل بحــث کــه عــده ای انقالب
ــوان مــردم  ــرو و ت ــن نی اســت و موجــب هــرز رفت
ــور  ــود. چه ط ــور می ش ــیه ای کش ــایل حاش در مس
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــردی درون نظ ــود، ف می ش
ــز در  ــش نی ــام تالش های ــد و تم ــی کن ــران زندگ ای
ــن  ــی نباشــد؟ بنابرای ــا انقالب ــن راســتا باشــد ام ای
ــرای تضعیــف یکدیگــر  ــد ب ــرژی مــا نبای نیــرو و ان

خــرج شــود.
ــم  ــول داری ــش قب ــه محتوای ــا هم ــر اســالم را ب اگ
ــوده  ــای بیه ــا بحث ه ــتیم و ب ــی هس ــی انقالب یعن
ــمن  ــرد. دش ــاز ک ــمن ب ــرای دش ــه را ب ــد عرص نبای
ــا  ــرد و اتفاق ــود می ب ــات س ــن موضوع ــا از ای قطع
درون کشــور  می شــود کــه  خوشــحال  بســیار 
رســانه ها و افــراد بــا یکدیگــر اختــالف داشــته 
باشــند. لــذا بایــد اســتراتژی مــا وحــدت و همدلــی 

ــد. ــردم باش ــق م ــاع از ح ــای دف ــت احی در جه
رهبــری،  باورنــد کــه  ایــن  بــر  همــه  اکنــون 
رهبــری  وقتــی  یعنــی  اســت.  فصل الخطــاب 
ــورد  ــدان برخ ــا منتق ــد ب ــه نبای ــد ک ــه می کنن توصی
ــل  ــور عم ــد همان ط ــود، بای ــی ش ــی و تهاجم تقابل
کــرد. چراکــه منتقــدان نیــز از ســر دلســوزی 
کــه  نیســت  دلیلــی  ایــن  و  می کننــد  نقــد 
ــه نظــر می رســد  ــی هســتند. ب ــر انقالب ــم غی بگویی
ایــن روزهــا برخــی واژه  هــا دســتخوش برخــی 
افــراد  جناحــی  و  سیاســی  تسویه حســاب های 
روشــن  از مســایل  به طوری کــه  اســت  روشــن 
یــا  برداشــت  های سیاســی می شــود  و واضــح 
ــود.  ــم می ش ــب زنی فراه ــات برچس ــه موجب اینک
ــردم االن  ــه م ــد ک ــی می افت ــات در حال ــن اتفاق ای
در اوضــاع بــد معیشــتی هســتند و مطالبــات 
ایــن  رفــع  درگیــر  دولــت  و  دارنــد  اقتصــادی 
ــن  مشــکالت اســت و یکــی از راهکارهــای حــل ای
مشــکالت نیــز صبــر و وحــدت اســت. قطعــا 
ــیب  ــز آس ــای تفرقه انگی ــا حرف ه ــدت ب ــر وح اگ
ببینــد، در رونــد پیشــرفت کشــور نیــز خلــل ایجــاد 

 . د می شــو
دارد  درجاتــی  و  مراتــب  بــودن  انقالبــی  البتــه 
ــر شــما  ــا فک ــه ب ــرف اینک ــه ِص ونبایدهرکســی را ب
به طورکامــل انطبــاق نــدارد مّتهــم بــه انقالبــی 
نبــودن کــرد، امــا همیــن درجــات و مراتــب بــا چــه 

می شــود؟ ســنجیده  شــاخصه هایی 
۱- پایبنــدی بــه مبانــی و ارزشــهای اساســی اســالم 

و انقــالب
ــد  ــت بلن ــالب و هم ــای انق ــری آرمانه ۲- هدف گی

بــرای رســیدن بــه آنهــا
۳- پایبندی به استقالل کشور

۴- حساســیت در برابــر دشــمن و نقشــه دشــمن و 
عــدم تبعیــت از آن

۵- تقوای دینی و سیاسی
ــم  ــه  رهبرمعظ ــتند ک ــی هس ــاخصه های ــا ش اینه
مــاه  خــرداد  چهاردهــم  در  اســالمی   انقــالب 
مطــرح  بــودن  انقالبــی  بــرای  جــاری   ســال 

نمودند.
ــت  ــا را داش ــاخصه ه ــن ش ــی ای ــر کس ــال اگ ح
امــا در ســالیق و روش هــا متفــاوت بــود در دایــره 
انقــالب اســت ولــی اگــر در پنــج شــاخصه ی مذکور 
دچــار خدشــه و انحــراف بــود، غیــر انقالبــی اســت 
ــا او نشســت و برخاســت داشــت چــون  ــد ب و نبای
او بیــرون از دایــره انقــالب اســت بــا ایــن شــاخصه 
ــل  ــف کام ــد تکلی ــوده ان ــری فرم ــه رهب ــی ک های
ــخص و کار  ــار مش ــالک و معی ــت و م ــن اس روش
تشــخیص آســان خواهــد بــود منتهــا بایــد تقــوای 
ــالئق را.و  ــه س ــا را دیدن ــت و مالکه ــی داش سیاس
ــه  ــت تشــکلهای دانشــجویی اســت ک ــن ماموری ای
بایــد بــه آن توجــه کننــد و بــا دیــد و نــگاه وســیع به 
وظیفــه انقالبــی خــود بپردازنــد.و بــا ایــن شــناخت 
ورود بــه اتهــام نخواهــد شــد چراکــه معیــار روشــن 
اســت و وقتــی تطابــق بــا ســلیقه مــا مــردود 
اســت اتهــام غیــر انقالبــی زدن بــه کســانیکه 
ــد ــوع خواه ــتند ممن ــراه نیس ــا هم ــلیقه م ــا س  ب

 بود. 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

دانش،داده واطالعات
 محور اقتصاد شهرهای فردا

 دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
محسن طباطبایی مزدآبادی

اقتصــاد شــهری تحــت تاثیــر و کنتــرل مقولــه هــای 
کالن سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت 
ــم  ــهرها ه ــل در ش ــن عوام ــرار دارد ای ــی ق محیط

ــتند. ــاز هس ــت س ــم فرص ــده و ه ــدود کنن مح
 امــروزه شــهرها بــه رویکردهــای نوینــی نیــاز دارنــد 
کــه هــم جهانــی و هــم بومــی نگــر باشــد. شــهرها 
بایــد اقتصــاد شــهری جدیــد را در دســتور کار قــرار 
ــهری،  ــاد ش ــه اقتص ــد ب ــرد جدی ــد.  در رویک بدهن
ــدا  ــوری پی ــگاه مح ــات جای ــش، داده و اطالع دان
مــی کننــد و محصــوالت و خدمــات دانــش محــور 
تقاضاهــای  نویــن  شــهری  اقتصــاد  هســتند، 
جدیــدی را بــرای مهارتهــا، خالقیــت هــا و تخصــص 
هــا ایجــاد مــی کنــد و بــه تمامــی ارکان شــهر اجــازه 
مــی دهــد کــه بــه دنبــال راه حلهــای نوآورانه باشــند. 
ــا و  ــش، داده ه ــر دان ــی ب ــهری متک ــاد ش در اقتص
اطالعــات در ســطح شــهرها در حــال رشــد هســتند 
ــد داد. ــه خواهن ــن رشــد ادام ــه ای ــز ب ــاکان نی و کم
ــه  ــهرها ب ــادی ش ــده اقتص ــد آین ــم جدی در پارادای
ظرفیــت آنهــا  بــرای جــذب ، تولیــد ، حفــظ و 
پــرورش اســتعداد، خالقیــت، دانــش و نــواوری 
ــرمایه  ــاد و س ــدن اقتص ــی ش ــتگی دارد. جهان بس
ــه  ــد. ب ــی زن ــن م ــر دام ــن ام ــه ای ــز ب ــذاری نی گ
ماننــد  اجتماعــی  هــای  شــبکه  مثــال  عنــوان 
ــازند  ــی س ــادر م ــران را ق ــبوک کارب ــر و فیس توئیت
 کــه اطالعــات خــود را روزانــه بــا بیــش از ۱٫۳ 
اشــتراک  بــه  در ســطح جهــان  نفــر  د  میلیــار 
بگذارنــد کــه ایــن امــر پتانســیل باالیــی بــرای 
ــه  ــت ک ــی اس ــا و اطالعات ــیال داده ه ــش س چرخ
ــار دو  ــا هــر ســه ســال یکب در شــرایط کنونــی تقریب
برابــر مــی شــوند. همــه اینهــا بــه ایجــاد نــوآوری و 
ــا در شــهرها منجــر شــده و  تجــاری ســازی فرصته
ــه ســاماندهی مجــدد  ــاز ب ــای کســب و کار نی مدله
پیــدا مــی کنند.جایــگاه خالقیــت و نــواوری در 
ــه  ــت ک ــه ای  اس ــه گون ــهری ب ــن ش ــاد نوی اقتص
ــر واقعیتــی  ــا بمی ــوآوری کــن ی ــا ن امــروزه شــعار ی
ــع،  ــیاری از صنای ــش روی بس ــکار پی ــل ان ــر قاب غی
خدمــات و محصــوالت در شهرهاســت. اقتصــاد 
ــا  ــد ب ــهرها بای ــه ش ــان دارد ک ــهری اذع ــد ش جدی
ــای  ــت ه ــوند و فعالی ــه ش ــالق مواج ــب خ تخری
شــهری منســوخ را محــو کــرده و فضــا را بــرای 
ــا ســازند  ــد مهی ــکارات جدی ــا و ابت یادگیــری مهارته
ایــن راهیســت کــه پیــش روی شــهرهای فــردا 
قــرار دارد. فنــاوری هــای ارتباطــات و اطالعــات مــی 
ــذار از  ــرای گ ــوی ب ــه ق ــروی محرک ــک نی ــد ی توانن
 اقتصــاد متکــی بــه منابــع بــه اقتصــاد دانــش بنیــان 

باشند.

یادداشت اقتصادی

خرابکارها در حال ایجاد تونل برای 
رسیدن به نیروهای سپاه بودند!

مرزیــه در ارتبــاط بــا خبــر دســتگیری اعضــای یــک 
تیــم خرابــکاری در شهرســتان خــاش گفــت: یــک 
ــورد نظــر کشــف  ــالم جنگــی از محــل م ســری اق
شــده و در مجمــوع 7 نفــر در ایــن رابطــه دســتگیر 

شــدند.
بــه گــزارش افکارنیــوز، »محمــد مرزیــه« بــا اشــاره 
ــر دســتگیری اعضــای  ــی ب ــری مبن ــه انتشــار خب ب
و  تیــم خرابــکاری در شهرســتان خــاش  یــک 
جزئیــات انهــدام ایــن تیــم گفــت: افــرادی در یــک 
ــق ۲0  ــه عم ــی ب ــر گودال ــا حف ــکونی ب ــزل مس من
ــی  ــتگاه برق ــا دس ــی ب ــاد تونل ــال ایج ــر، در ح مت
بــرای حرکــت بــه ســمت محــل اســتقرار نیروهــای 

ــد.  ــداران بودن ــپاه پاس ــی و س نظام
ــز در  وی ادامــه داد: یــک ســری اقــالم جنگــی نی
ایــن محــل پیــدا شــده اســت و تحقیقــات پیرامــون 
ــد و  ــوز قص ــه هن ــه دارد چراک ــوع ادام ــن موض ای
نیــت ایــن افــراد مشــخص نشــده اســت و در مرکــز 
ــده در دســت  اســتان سیســتان و بلوچســتان پرون

بررســی و پیگیــری اســت. 
دادســتان عمومــی و انقــالب زاهــدان در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع 7 نفــر در ایــن رابطــه 
دســتگیر شــدند و تحقیقــات پیرامــون ایــن پرونــده 

ــه دارد. ادام

زلزال ۳ به قلب پایگاه هوایی 
عربستان نشست

ارتــش یمــن بــا یــک فرونــد موشــک بالســتیک از 
ــع در  ــی عربســتان واق ــگاه هوای ــزال ۳ پای ــوع زل ن

نجــران در جنــوب ایــن کشــور را هــدف قــرار داد.
بــه گــزارش گــروه بیــن الملــل خبرگــزاری دانشــجو 
بــه نقــل از شــبکه خبــری المیادیــن، ارتــش و 
کمیتــه هــای مردمــی یمــن یــک فرونــد موشــک 
بالســتیک از نــوع زلــزال ۳ بــه پایــگاه هوایــی 
ــوب ایــن کشــور  عربســتان در نجــران واقــع در جن
شــلیک کردنــد. همچنیــن نیروهــای ارتــش و 
ــک  ــتگاه تان ــک دس ــن ی ــی یم ــای مردم کمیته ه
آبرامــز ارتــش ســعودی را در مرکــز نظامــی الشــرفه 
در منطقــه نجــران در خــاک عربســتان منهــدم 
کردنــد. ایــن عملیــات در پاســخ بــه حمــالت هوایی 
ــن  ــف یم ــتان های مختل ــه اس ــعودی ب ــش س ارت
ــالع  ــتاد اط ــال، س ــن ح ــت. در همی ــورت گرف ص
ــات و  ــی از تلف ــه های ــن صحن ــگ یم ــانی جن رس
ــعودی را  ــاوزان س ــه متج ــده ب ــارتهای وارد ش خس
ــر و صحنه هــا بیانگــر  ــن تصاوی ــرد. ای ــر ک منتش
ــن در  ــی یم ــای مردم ــه ه ــش و کمیت رشــادت ارت
مقابلــه بــا متجــاوزان بــا وجــود پشــتیبانی هوایــی 
ــت. ــی اس ــای آپاچ ــا و بالگرده ــا هواپیم ــا ب از آنه

خبر

ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــابق آم ــر س ــاون وزی مع
ــر مجموعــه  ــاره شــرکتهای زی اینکــه عرائــض مــن درب
ــاش در  ــرد: کف ــان ک ــود خاطرنش ــره ب ــدوق دخی صن
یــک فرافکنــی رقــم ۱60میلیــون پــاداش هیــات مدیــره 
صنــدوق را مطــرح کــرده و گفتــه اســت ایــن رقــم در 
ــر در  ــا اگ ــت ام ــته اس ــود داش ــز وج ــی نی ــت قبل دول
ــم ســخن  ــم بخواهی ــدوق ه ــره صن ــات مدی ــورد هی م
بگوییــم، بایــد مبالــغ دیگــری را هــم بــه پــاداش 
ــاداش از  ــهم پ ــرد و آن س ــه ک ــان اضاف ــی از اقای برخ

ــت. ــایر شرکتهاس س
محمــد رضــا محــدث خراســانی، معــاون وزیــر ســابق 
خبرنــگار  بــا  گفــت و گــو  در  پــرورش  و  آمــوزش 
ــا؛ در واکنــش  اجتماعــی شــبکه اطــالع رســانی راه دان
بــه برخــی از ادعاهــای مطــرح شــده از ســوی معــاون 
پرورشــی آمــوزش و پــرورش از ســوی کفــاش و 
ــر  ــرکت های زی ــی ش ــای میلیون ــاداش ه ــب پ تکذی
مجموعــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان  توســط وی 
اظهــار داشــت: بنــای پاســخ بــه مصاحبــه آقــای 
ــدارم امــا از آنجایــی کــه افشــاگری هــای  کفــاش را ن
ــد  ــده اســت بای ــه مــرا کــذب محــض خوان خیرخواهان

چنــد نکتــه را بــرای روشــن شــدن افــکار عمومــی بیــان 
ــم.  کن

وی بــا بیــان اینکــه بهتــر بــود آقــای کفــاش در حــوزه 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــت کنن ــود صحب ــود خ تخصصــی خ
ــر  ــد بهت ــح ده ــاش توضی ــای کف ــت آق ــرار اس ــر ق اگ

اســت دربــاره اقدامــات تأثــر برانگیــز خــود مبنــی 
ــد و  ــه دهن ــی را ارائ ــر تشــکیل پیشــاهنگی توضیحات ب
ــاب  ــورد عت ــات، م ــن اقدام ــال ای ــه دنب ــه ب ــد ک بگوین
ــه ســخنان  ــا آقــای کفــاش نســبت ب قــرار گرفتنــد؛  آی
ضعفهــای  پیرامــون  خودشــان  منصــوب  مدیــرکل 

ــخی  ــته پاس ــال گدش ــه س ــی در س ــی و پرورش تربیت
دارد؟  

ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــابق آم ــر س ــاون وزی مع
ــر مجموعــه  ــاره شــرکتهای زی اینکــه عرائــض مــن درب
ــاش در  ــرد: کف ــان ک ــود خاطرنش ــره ب ــدوق دخی صن
یــک فرافکنــی رقــم ۱60میلیــون پــاداش هیــات مدیــره 
صنــدوق را مطــرح کــرده و گفتــه اســت ایــن رقــم در 
ــر در  ــا اگ ــت ام ــته اس ــود داش ــز وج ــی نی ــت قبل دول
ــم ســخن  ــم بخواهی ــدوق ه ــره صن ــات مدی ــورد هی م
بگوییــم، بایــد مبالــغ دیگــری را هــم بــه پــاداش برخی 
ــایر  ــاداش از س ــهم پ ــرد و آن س ــه ک ــان اضاف از آقای
شرکتهاســت. محــدث خراســانی ضمــن یــادآوری 
ــان بســیار خوشــحال می شــوند  ــه معلم ــه ک ــن نکت ای
ــان را  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــی صن ــش حقوق ــر فی اگ
ــه  ــر مجموع ــای زی ــرکت ه ــرد: ش ــح ک ــد، تصری ببینن
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان پــاداش هــای چنــد صــد 
میلیونــی دریافــت مــی کننــد کــه الزم اســت، پــاداش 
پرداختــی در ســه ســال اخیــر شــرکتهای زیــر مجموعــه 
ــرمایه و  ــک س ــم، بان ــاختمانی معل ــوص، س ــه خص ب

ــالم شــود. ــان اع ــذاری فرهنگی ســرمایه گ

معاون سابق وزیرآموزش و پرورش مطرح کرد:

پاداش های نجومی در زیر مجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان

ــت:  ــرا گف ــی اصولگ ــال سیاس ــگار و فع ــی، روزنامه ن ــر ایمان ناص
جــزو کاندیداهــای  وجــه  هیــچ   بــه  احمدی نــژاد  محمــود 
اصولگرایــان نخواهــد بــود. اصولگرایــان در ســال ۹6 مطلقــا 
از وی حمایــت نمی کننــد و بحثــی پیرامــون حمایــت از وی 
ــژاد  ــور احمدی ن ــرای حض ــدی ب ــای ج ــدارد. مخالفت ه ــود ن وج
ــه  ــن ک ــود دارد.در ای ــان وج ــان اصولگرای ــات ۹6 در می در انتخاب
ــد شــک کــرد.  ــژاد دارای رای خاصــی اســت، نبای آقــای احمدی ن

ــتند  ــان هس ــن از اصولگرای ــور یقی ــه ط ــژاد ب ــداران احمدی ن طرف
امــا وجــود حامیــان موجــب نخواهــد شــد کــه اصولگرایــان 
ــی  ــن بحث ــا چنی ــد و اساس ــت کنن ــات ۹6 حمای از وی در انتخاب
ــای  ــی از کاندیداه ــر یک ــا باهن ــای محمدرض ــت. آق ــرح نیس مط
ایشــان گزینــه شناخته شــده ای هســتند  اصولگــرا هســتند. 
ــذار ــده تاثیرگ ــت جمهوری آین ــات ریاس ــد در انتخاب ــه می توانن  ک

 باشند.

ــات  ــزاری انتخاب ــخ برگ ــن تاری ــت: تعیی ــان گف ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــن  ــان تعیی ــوری ســال ۹6 در جلســه بعــدی شــورای نگهب ریاســت جمه
می شــود.به گــزارش افکارنیــوز، عباســعلی کدخدایــی ســخنگوی شــورای 
نگهبــان در اولیــن نشســت خبــری خــود پــس از انتصــاب بــه ایــن ســمت 
ضمــن تقدیــر و تشــکر از فقهــای شــورای نگهبــان و نماینــدگان مجلــس 
ــس و  ــکاری مجل ــرد هم ــم ک ــالش خواهی ــد ت ــرد: در دوره جدی ــار ک اظه
ــد  ــش یاب ــعه و افزای ــات توس ــن و انتخاب ــوزه تقنی ــان در ح ــورای نگهب ش
تــا همــکاری خوبــی باهــم داشــته باشــیمکدخدایی در پاســخ بــه ســوال 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان دربــاره اینکــه آیــا دســتوری مبنــی بــر احــراز 

ــی خواهــد  ــات آت ــه انتخاب ــر ب ــد تغیی ــا ایــن رون صالحیت هــا در شــورا مــورد توجــه اســت و آی
رســید یــا خیــر؛ گفــت: هــر گونــه تغییــر در قانــون انتخابــات نیازمنــد همــکاری قــوای مختلــف 
ــا اشــاره بــه  و همینطــور مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام است.ســخگوی شــورای نگهبــان ب
ــای  ــا در انتخاب ه ــت نامزده ــی صالحی ــرات آن در بررس ــی و تاثی ــای نجوم ــوع حقوق ه موض
بعــدی گفــت: بنــده نمی توانــم پیش بینــی خاصــی در ایــن مــورد داشــته باشــم امــا اگــر چنانچــه 
تخلفــی توســط شــخصی صــورت گرفتــه باشــد ایــن موضــوع در زمــان تعییــن صالحیت هــا مــورد 

نظــر اعضــای شــورای نگهبــان قــرار خواهــد گرفــت؛ امیدواریــم ایــن 
مــوارد در قانــون جامــع انتخابــات مــد نظــر قــرار بگیــرد.

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه چــرا اگــر تعییــن 
صالحیــت هــا در شــورای نگهبــان بــر اســاس کار کارشناســی انجــام 
می شــود چــرا رد صالحیت هــا بــا ذکــر دلیــل بیــان نمی شــود اظهــار 
داشــت: بنــده قبــول دارم در بخــش اطالع رســانی در شــورای نگهبــان 
ضعف هایــی وجــود دارد و بــه خوبــی انجــام نشــده اســت امــا ایــن 

کــه نظــر شــورا کارشناســی نبــوده موافــق نیســتم.
وی بــا اشــاره بــه بحــث حضــور احمدی نــژاد در انتخابــات و اعــالم رد 
صالحیــت وی از ســوی برخــی اشــخاص تاکیــد کــرد: بنــده اطالعــی از پرونده هــای احمدی نــژاد 
در قــوه قضاییــه ندارم.ســخنگوی شــورای نگهبــان بیــان داشــت: گمانه زنــی در مــورد آنکــه چــه 
تصمیمــی در مــورد احمدی نــژاد صــورت بگیــرد اکنــون زود اســت و نمی توانــد مبنــای درســتی 
داشــته باشــد، البتــه هــر شــخصی می توانــد در ایــن مــورد اظهــار نظــر کنــد امــا هیــچ کــدام از 
نظــرات اشــخاص نبایــد منتســب بــه شــورای نگهبــان قلمــداد شــود زیــرا ایــن شــورا نظــر نهایــی 

خــود را نســبت بــه اشــخاص بعــد از ثبت نــام و احــراز صالحیت هــا بیــان خواهــد کــرد.

حجــت االســالم ســید صــادق طباطبائــی نــژاد 
اردستان

 حمیدفرخی 
داشــت  گرامــی  مراســم  در  جمعــه  شــامگاه 
شــهدای مدافــع حــرم و ۵ شــهید دفــاع مقــدس روســتاهای 
جعفرآباد،حیدرآبــاد، دولــت آبــاد و رحمــت آبادبنــام شــهدای 
ورزشــکار در حســینه حضــرت ابوالفضــل)ع( رحمــت آبــاد بــا بیــان 
ــبی  ــایش نس ــش و آس ــور آرام ــه در کش ــت ک ــت اس ــه درس اینک
ــه  ــا در جبه ــه تنه ــر ن ــال حاض ــا در ح ــرد: ام ــار ک ــود دارد اظه وج
اقتصــادی بلکــه در جبهــه هــای فرهنگــی و سیاســی در حــال نبــرد 

با استکبار هستیم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــردم شهرســتان اردســتان در مجل ــده م نماین
برجــام تأثیــر الزم را درمســائل معیشــتی،اقتصادی و زندگــی مــردم 
نداشــته اســت وخــود دولــت هــم مــی دانــد تصریــح کــرد: ایــن بــه 
معنــای ایــن نیســت کــه نبایــد بــه پــای میــز مذاکــره مــی رفتیــم و 
بایــد از ایــن مســیر عبــور مــی کردیــم امــا نبایــد بــه برجــام امیــدوار 

بــود ودل بســت.
ــوری  ــه جمه ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ــرار دارد  ــران در حــال حاضــر در محاصــره اقتصــادی ق اســالمی ای
ــه  ــبت ب ــا نس ــت ه ــایی ظرفی ــا شناس ــد ب ــرد: بای ــان ک خاطرنش

ــم. ــدام کنی ــتغال و کار اق ــاد اش ایج
اقــدام  اقتصــاد مقاومتــی،  اینکــه  بیــان  بــا  نــژاد  طباطبائــی 
وعمــل فقــط از طریــق مســئولین انجــام نمــی شــود ویــک 
ــدام و  ــی، اق ــاد مقاومت ــرد: اقتص ــد ک ــی الزم دارد تاکی ــزم مردم ع
عمــل یعنــی بســیج عمومــی دولت،مســئولین وملــت بــرای 
تقویــت اقتصــاد بــر حســب ظرفیــت هــا و آن زمینــه هــای 
 موجــود آن منطقــه وایــن یعنــی ایــن کــه روی پــای خــود

 بایستیم.
ــر  ــه غی ــوری اســالمی ب ــه در حــال حاضــر جمه ــان اینک ــا بی وی ب
ــادی  ــی واقتصــادی زی ــای فرهنگ ــه ه ــا هجم ــی ب ــه نظام از هجم
ــای  ــه مرزه ــی ب ــرد: دشــمن جــرات نزدیک ــار ک ــرو اســت اظه روب

ــدارد ــا را ن ــی م جغرافیای

حمیــد ابوطالبــی معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــوری در توئیتــر خــود 
 نســبت بــه ســخنان اخیــر وزیــر امــور خارجــه عربســتان واکنــش نشــان

 داد. 
ــاون سیاســی  ــی مع ــد ابوطالب ــا، حمی ــزاری برن ــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگ ب
دفتــر رئیــس جمهــوری در توئیتــر در واکنــش بــه ســخنان اخیــر وزیــر امــور خارجــه 
ــه »مذکــره النصیحــه« نوشــته و  ــی کــه در مدین عربســتان ســعودی نوشــت: زمان
پــدران شــما افــراط و تــرور را براســاس آن صــادر و امــام بــرای دنیــا تعییــن کردنــد، 
ــو درآمــدن و اتمــام بودجــه نفتــی شــما زمــان الزم  ــه زان ــا ب شــما کــودک بودید.ت
اســت، فشــار مالــی بــرای هزینه هــای حمایــت از تــرور، افــراط و آدم کشــی نتیجــه 
می دهد.ســه دهــه رابطــه پــدران شــما و ایــران دوســتانه بــوده؛ کــودکان کــه وزیــر 

ــداری اســت. ــزرگ پن ــد؛ ایــن خــود ب می شــوند، ابتــدا پدرانشــان را نقــد می کنن
ــه  ــیدن ب ــا رس ــه ای ت ــای منطق ــما در دخالت ه ــای ش ــش هزینه ه ــان افزای در زم

ــد. ــد آم ــو خواهی ــرای گفتگ ــاد اســت، ب ــا زی ــان، صبرم نقطــه بحرانی ت

»وزیــر امــور خارجــه ایــران روز جمعــه بــا انتشــار مطلبــی در توئیتــر خــود، آمریــکا و 
متحدانــش را بــه خاطــر »دورویــی شــان« ســرزنش کــرده و واشــنگتن را بــه ســکوت 
ــده شــدن ســر یــک کــودک توســط شورشــیان ســوری  ــا بری ــده در رابطــه ب کــر کنن

تحــت حمایــت ایــاالت متحــده متهــم کــرد.«
بــه گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـــوز، توئیــت محمــد جــواد ظریــف، 
ــر  ــدن پس ــربریده ش ــه س ــرب ب ــش غ ــاره واکن ــورمان درب ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
 ۱۲ ســاله ســوری، مــورد توجــه برخــی پایــگاه هــای آمریکایــی قــرار گرفتــه 

است.
ــا انتشــار گزارشــی  ــکا )CBS News( ب ــی اس آمری ــری شــبکه ســی ب ــگاه خب  پای
تحــت عنــوان »ایــران آمریــکا را بــه ســکوت کــر کننــده دربــاره پســر ســر بریــده متهــم 
ــر انگلیســی خــود  ــه اســت.ظریف در حســاب توئیت ــن موضــوع پرداخت ــه ای کــرد« ب
ــک پســربچه ۱۲ ســاله توســط تروریســت های  ــدن ی ــرد: »ظاهــرا ســر بری ــوان ک عن

مــورد حمایــت غــرب موضــوع عــادی جدیــدی اســت.««

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به تایید یا رد صالحیت احمدی نژاد در انتخابات نماینده مردم اردستان: 
 دشمن جرات نزدیکی به مرزهای 

جغرافیایی ما را ندارد

در توییتر صورت گرفت؛ 
واکنش ابوطالبی به اظهارات عادل الجبیر 

پایگاه آمریکایی؛
ایران آمریکا را متهم کرد

ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان در واکنــش 
بــه اظهــارات بــی پایــه و تکــراری عــادل الجبیــر 
گفــت: وزیــر خارجــه ســعودی گمــان مــی کنــد 
ــان  ــی جه ــد افکارعموم ــی توان ــی م ــا فرافکن ب
ــه  ــورش ب ــان کش ــی پای ــای ب ــوایی ه را از رس
عنــوان پــدر القاعــده و داعــش منحــرف کنــد.

قاســمی  بهــرام  افکارنیــوز،  گــزارش  بــه 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان در 
ــه و  ــی پای ــخیف، ب ــارات س ــه اظه ــش ب واکن
تکــراری عــادل الجبیــر وزیــر خارجــه ســعودی 
در بــاره کشــورمان اظهــار داشــت: عــادل الجبیــر 
ــاک کــردن  ــن روزهــا ســخت ســرگرم پ کــه ای
جــای پــای دخالــت هــای ســران، مقامــات  و 
ــات  ــورش در عملی ــمی کش ــای رس ــازمان ه س
ــر  ــه اخی ــد ده ــون تروریســتی چن ــای گوناگ ه
اســت، گمــان مــی بــرد بــا فرافکنــی مــی توانــد 
ــی  ــان را از رســوایی هــای ب افــکار عمومــی جه
ــه عنــوان پــدر القاعــده و  پایــان کشــورش ب

ــد. ــرف کن ــش منح داع
وی افــزود: البتــه قابــل درک اســت کــه  وزیــر 
خارجــه ســعودی روزهــای ســختی را در آســتانه 
ــه ١١ ســپتامبر ســپری  انتشــار گــزارش محرمان

ــار  ــز انتظ ــری را نی ــخت ت ــای س ــرده و روزه ک
مــی کشد.ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ادامــه 
تبعــات چنیــن  ابعــاد و  بــدون تردیــد  داد: 
اطالعــات مهمــی در مــورد منابــع کشــور حامــی 
تروریســم از دیــدگاه افــکار عمومــی دنیــا و 
ملــت هــای قربانــی تروریســم در ســال هــای 
پــس از ١١ ســپتامبر ٢٠٠١ مخفــی نخواهــد ماند.

ــا بیــان اینکــه عــادل الجبیــر ظاهــرا  قاســمی ب
هــر موقــع دچــار ســرخوردگی  مــی شــود 
ــه  ــورمان ب ــورد کش ــی را در م ــخنان مضحک س
ــه در  ــرد ک ــه ک ــه وی توصی ــی آورد، ب ــان م زب
ــاب ورزد  ــر اجتن ــار نظ ــی از اظه ــن مواقع چنی
 و بــه عواقــب ســخنان خــود کمــی بیشــتر 

بیندیشد.

ایران جواب الجبیر را داد

ــرا  ــا اج ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی ــس ب ــهر در مجل ــده شاهین ش نماین
نکــردن تعهداتشــان در برجــام وقاحــت را بــه حــد اعلــی رســانده اند گفــت: 
ــه  ــل در توافــق هســته ای بایــد مقابل ــه بدعهــدی طــرف مقاب ــا توجــه ب ب
ــی  ــای وطــن، حســینعلی حاجی دلگیان ــه گــزازش کیمی ــل کنیم.ب ــه مث ب
نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه 
ــه ســازمان  ــس ب ــد رئیــس مجل ــدات ۱+۵ در برجــام و تأکی نقــض تعه
ــار  ــه هســته ای، اظه ــدازی کارخان ــرح راه ان ــه ط ــرای تهی ــی ب ــرژی اتم ان
داشــت: برجــام در واقــع یــک قــرارداد دوطرفــه بیــن ایــران و ۱+۵ اســت، 
بــه ایــن معنــا کــه اگــر مــا قدمــی در راســتای اجــرای برجــام برداشــتیم، 

طــرف مقابــل هــم بایــد قدمــی بــردارد. 
ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــام، جمه ــرای برج ــان اج ــزود: در جری وی اف
تمــام تعهداتــش عمــل کــرد امــا طــرف مقابــل بــه تعهداتــش عمــل نکــرد 
ــه تعهداتشــان  ــا ب ــه تنه ــان ن ــه آن ــی شــده ک ــه صورت ــروز شــرایط ب و ام
ــم  ــدی را ه ــای جدی ــری تحریم ه ــی یکس ــه حت ــد، بلک ــل نمی کنن عم
علیــه ایــران اعمــال کرده انــد کــه همــه ایــن مــوارد نقــض صریــح برجــام 

اســت.
ــد:  ــادآور ش ــاس ی ــن اس ــر همی ــس ب ــهر در مجل ــده شاهین ش  نماین
آمریکایی هــا در عمــل نکــردن بــه تعهداتشــان در برجــام وقاحــت را به حد 
اعلــی رســانده اند، طبــق برجــام بــا توجــه بــه بدعهــدی طــرف مقابــل، باید 
 مقابلــه بــه مثــل کنیــم تــا بتوانیــم از حــق و حقــوق ملــت ایــران صیانــت

 کنیم.

نماینده شاهین شهر در مجلس:
باید با بدعهدی آمریکا در برجام مقابله به مثل کرد

باهنر گزینه اصولگرایان در انتخابات 96 است 

حتما بخوانید!
واکنش ابوطالبی به اظهارات عادل... یکشنبه  3  مردادماه   21395
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 فوالد مبارکه لوح تقدیر 
شرکت برتر بهره ور را دریافت کرد

لــوح  کیمیای وطن   
برتــر  شــرکت  تقدیــر 
چهارمیــن  در  بهــره ور 
جایــزه  همایــش 
ــع  ــه مجتم ــره وری ب به
ــان  ــه اصفه ــوالد مبارک ف
اهــدا شــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه، چهارمیــن همایــش جایــزه 
بهــره وری معــادن و صنایــع معدنــی توســط ســازمان 
توســعه معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( و بــا 
ــدن و  ــت مع ــران صنع ــاالن و مدی ــدادی از فع ــور تع حض

فوالد برگزار شد. 
فــوالد مبارکــه اصفهــان در بیــن شــرکت های بخــش 
ــن  ــب باالتری ــه کس ــق ب ــوالدی موف ــی ف ــع معدن صنای

امتیــاز در شــاخص های مالــی بهــره وری شــد. 
ــس  ــور رئی ــا حض ــره ور ب ــر به ــرکت برت ــر ش ــوح تقدی ل
ایــران  معدنــی  صنایــع  و  معــادن  توســعه   ســازمان 
و رئیــس ســازمان ملــی بهــره وری ایــران بــه مدیــر عامــل 

شــرکت فــوالد مبارکــه اهــدا شــد. 
در متــن ایــن لــوح آمــده اســت: افزایــش ســهم بخــش 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــی در تولی ــع معدن ــدن و صنای مع
شــاخص های  عملکــرد  بهبــود  نتیجــه  در  و   )GDP(
بهــره وری  شــاخص های  رشــد  نیازمنــد  کالن کشــور 
ــری  ــان رقابت پذی ــه بنی ــه مثاب ــره وری ب ــت. به بنگاه هاس
کارآمــد  اســتفاده  نتیجــه  مقاومتــی،  اقتصــاد   در 
تولیــد  ارزشــمند  نهاده هــای  از  بنگاه هــا  اثربخــش  و 
 اســت. ســازمان ایمیــدرو هــر ســاله شــرکت برتــر بهــره ور 
را در مجموعه هــای تحــت پوشــش خــود بــر اســاس 
 )TFP( رشــد شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد

می کنــد.  انتخــاب 
ــه  ــزوده ای ک ــزان ارزش اف ــای می ــر مبن ــاخص ب ــن ش ای
بنــگاه اقتصــادی از یــک واحــد ســرمایه و نیــروی انســانی 
ــه  ــوالد مبارک ــد و ف ــت می آی ــه دس ــود، ب ــل می ش حاص
ــد  ــرکت ها از رش ــایر ش ــه س ــبت ب ــاخص نس ــن ش در ای
ــر  ــوح تقدی ــور ل ــن منظ ــود؛ بدی ــوردار ب ــمگیری برخ چش
شــرکت برتــر بهــره ور بــه فــوالد مبارکــه اهــدا شــد و امیــد 
اســت ایــن رونــد هــر ســال بــا همــت و تــالش کارکنــان 

ــداوم داشــته باشــد. ت

بازداشت عضو شورای شهرخمینی 
شهر به اتهام مالی

دادســتان خمینی شــهر از دســتگیری یکــی از اعضــای 
شــورای شــهر و کارمنــدان شــهرداری بــه دلیــل جرائــم 

ــر داد.  ــی در شــهرداری خمینی شــهر خب مال
حجت االســالم محمدعلــی غالمــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه اخیــرا شــایعات زیــادی درخصــوص فســاد 
مالــی در شــهرداری در شــبکه های اجتماعــی و بعضــی 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــرح ش ــمی مط ــانه های غیررس رس
داشــت: از ایــن رو بــه منظــور جلوگیــری از توســعه ایــن 
شــایعات بــه انــدازه ای کــه قانــون اجــازه می دهــد ایــن 
پرونــده را بــرای جلوگیــری از تشــویش اذهــان عمومی 

ــم.  ــریح می کن تش
وی بــا بیــان اینکــه درخصــوص پرونــده جرائــم مالــی 
ــورای  ــای ش ــی از اعض ــهر یک ــهرداری خمینی ش در ش
ــه  ــهرداری ب ــدان ش ــی از کارمن ــن یک ــهر و همچنی ش
دلیــل معاونــت در جــرم دســتگیر شــده اند، ابــراز 
داشــت: در حــال حاضــر نیــز عضــو شــورای شــهر راهــی 
ــا قــرار وثیقــه آزاد شــده  ــدان و کارمنــد شــهرداری ب زن
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهر ب ــتان خمینی ش ــت. دادس اس
ــهر در  ــتانی خمینی ش ــی در دادس ــم مال ــده جرائ پرون
ــس  ــزود: پ ــت، اف ــی اس ــی های مقدمات ــال بررس ح
ــی  ــرای بررس ــده ب ــه پرون ــات اولی ــل تحقیق از تکمی
ارســال  دادگاه  بــه  قطعــی  رأی  صــدور  و   نهایــی 

خواهد شد. فارس

 مبارزه با قاچاق 
عامل اصلی حمایت از تولید داخل

دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
ــواع  ــا ان ــارزه ب ــه منظــور مب ضــرورت ایجــاد همدلــی ب
قاچــاق کاال و ارز گفــت: مبــارزه بــا قاچــاق کاال، عامــل 

اصلــی حمایــت از تولیــد داخــل اســت. 
احمــد ترحمــی در کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگــی 
و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان یــزد، با 
اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد زمینه هــای جــذب مشــارکت 
 عمومــی در راســتای مبــارزه بــا انــواع قاچــاق کاال 
ــی  ــاق کاال و ارز، یک ــا قاچ ــارزه ب ــرد: مب ــار ک و ارز اظه
از مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه کمتــر دســتخوش 
ــده  ــی ش ــف سیاس ــات مختل ــا و گرایش جناح بندی ه
ــادی ورودی  ــع مب ــکالت و موان ــع مش ــت. وی رف اس
ــون  اســتان بررســی نحــوه  توقیــف محموله هــای مظن
ــه  ــن زمین ــق در ای ــون دقی ــال قان ــاق و اعم ــه قاچ  ب
را ضــروری دانســت و بیــان کــرد: دســتگاه های مرتبــط 
در امــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دارای هدفــی 
 واحــد و مشــخص هســتند و همگــی بــر حــوزه  مبــارزه 

و کنترل قاچاق هم نظر هستند.
ــا قاچــاق کاال و ارز اســتان  ــارزه ب ــر کمیســیون مب  دبی
ــی از  ــی و همگرای ــل، هماهنگ ــا تعام ــرد: ب ــح ک تصری
بارانــداز شــدن قاچــاق کاال در اســتان و ارائــه کاالی 

ــود.  ــری می ش ــه جلوگی ــطح عرض ــاق در س قاچ
ــا قاچــاق کاال و ارز را مهــار  ــارزه ب ترحمــی هــدف از مب
ــد  ــت از تولی ــور و حمای ــاد کش ــالی اقتص ــاق، اعت قاچ
داخــل دانســت و خاطرنشــان کــرد: دســتگاه های 
مرتبــط بــا پرهیــز از هرگونــه رقابــت بــا یکدیگــر، باید در 
چارچــوب قانــون بــرای مبــارزه بــا قاچــاق برنامه ریــزی 
کننــد. ایــن مقــام مســئول در پایــان ســخنانش افــزود: 
همــکاری و همدلــی میــان دســتگاه ها و اولویت بنــدی 
ــای  ــب ارتق ــاق کاال و ارز موج ــا قاچ ــارزه ب ــطوح مب س
کیفیــت مبــارزه و برخــورد مناســب در مبــادی ترانزیتی 

ــود. ــتان می ش و ورودی اس

اخبار کوتاه

ــا در  ــن روزه ــور ای ــل کش ــازار موبای  ب
سرویس اقتصاد
 دامون رشیدزاده

رجیســترینگ  طــرح  شــوک 
تلفن هــای همــراه بــه ســر می بــرد؛ طرحــی کــه قــرار 
بــود از ســوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
اجرایــی شــود و گوشــی های قاچــاق را از بــازار ایــران 
برچینــد؛ امــا ایــن طــرح، نه تنهــا بــازار موبایــل 
قاچــاق را متحــول نکــرد، بلکــه آن گونــه کــه از شــواهد 
ــا  پیداســت در همــان گام اول شکســت خــورد و تنه
دســتاوردش، گــران و کمیاب شــدن موبایــل اپــل 

بود. 
ــازار  ــی در ب ــل، در حال ــازار موبای ــوب ب ــیب، محب س
ــد  کمیــاب شــده کــه 3 نمایندگــی فــروش ایــن برن
در تهــران بســته شــدند و در شهرســتان ها اتفــاق 
خاصــی رخ نــداد؛ امــا همیــن حرکــت کوچــک 
ــکار  ــه احت ــت ب ــودجویان دس ــا س ــد ت ــه ای ش  بهان
و گــران کــردن ایــن گوشــی پرفــروش بزننــد. در عیــن 
ــش  ــن پرس ــل ای ــف موبای ــای صن ــال اتحادیه ه  ح
ــل  ــترینگ موبای ــرا رجیس ــه چ ــد ک ــرح کرده ان را مط
ــرده  ــدا ک ــل پی ــون تقلی ــد آیف ــی های برن ــه گوش  ب
و صرفــا از ایــن برنــد خواســته شــده نمایندگــی 
رســمی در داخــل کشــور معرفــی کنــد؛ در حالــی کــه 
بنــا بــه گفتــه فعــاالن بــازار تنهــا معــدودی از برندهــای 
موبایــل در بــازار موبایــل ایــران بــه فعالیــت مســتقیم 
ــای موجــود  ــده نمایندگی ه ــد و بخــش عم می پردازن

نیــز نمایندگــی اصلــی برنــد نیســتند.
  سناریوهای موجود

ــود  ــا وج ــت، ب ــال اجراس ــرح در ح ــن ط ــد ای هرچن

ایــن تازه تریــن خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــدگان س ــکل از نماین ــه ای متش کمیت
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــاق کاال و ارز، وزارت صنع قاچ
ــراه تشــکیل شــده  ــای تلفن هم ــوری و اپراتوره رگوالت
ــرای جزئیــات اجــرای طــرح رجیســتری  ــا ب اســت ت

کننــد. تصمیم گیــری 
ارائــه شــده کــه  دو ســناریو  اســاس  ایــن  بــر   
ســناریوی اول مــردود و ســناریوی دوم در دســتور کار 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق
طــرح  مجــری  دســتگاه های  بــه  اول  ســناریوی 
روی  ســیم کارت  می کنــد کــه  حکــم  رجیســتری 
ــن  ــا ای ــود؛ ام ــع ش ــاق قط ــی های قاچ ــی گوش تمام
مقــررات  تنظیــم  اعــالم ســازمان  طبــق  ســناریو 
ــی رد شــده اســت و ســناریوی دوم  ارتباطــات رادیوی
ــتگاه های  ــه دس ــه ب ــرار گرفت ــرش ق ــورد پذی ــه م ک
ــه  ــی ب ــات ارتباط ــه خدم ــد ک ــم می کن ــی حک اجرای

غیرقاچاقــی کــه  و  قاچــاق  تمامــی گوشــی های 
تــا قبــل از اجــرای طــرح رجیســتری خریــداری 
ارائــه  ممنوعیــت  ایــن  و  شــود  ارائــه  شــده اند، 
قاچاقــی  گوشــی های  بــرای  فقــط  خدمــات 
 اجــرا شــود کــه از ایــن پــس بــه بــازار عرضــه 

می شوند.
از  موبایلــی کــه  اســاس، گوشــی های  ایــن  بــر   
ــده اند ــور وارد ش ــه کش ــمی ب ــای رس ــق مجراه  طری

ــد  ــن ک ــوند؛ ای ــی می ش ــد اختصاص ــک ک ــب ی صاح
ــط  ــود و توس ــت می ش ــت ثب ــامانه وزارت صنع در س
ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات و اپراتورهــای 
موبایــل بررســی و تطبیــق داده می شــود. در صورتــی 
کــه ایــن ســامانه گوشــی مدنظــر را شناســایی نکنــد 
ــات ارتباطــی  ــه آن، خدم ــراه ب ــن  هم ــای تلف اپراتوره

ارائــه نمی دهنــد.
  سرنوشت مبهم اپل

ــوه  ــه نح ــود ک ــالم می ش ــی اع ــوع درحال ــن موض ای
ــرای  ــوز ب ــل هن ــی اپ ــا گوش ــران ب ــازار ای ــورد ب برخ

بســیاری از کاربــران عالمــت ســؤال اســت. 
ــد  ــی می توان ــا در صورت ــل تنه ــته اند اپ ــانه ها نوش رس
ــی  ــه نمایندگ ــران حضــور داشــته باشــد ک ــازار ای در ب
ــرح  ــه ط ــرایطی ک ــاال در ش ــد و ح ــر کن ــمی دای رس
رجیســتری کلیــد خــورده اســت، ایرانی هــا هنــوز 
ــوان  ــم می ت ــوز ه ــا هن ــه آی ــد ک ــتی نمی دانن به درس
ــازار  ــا ب ــود ی ــدوار ب ــل امی ــی های اپ ــد گوش ــه خری ب
کشورشــان تــا مــدت نامعلــوم بــا ایــن گوشــی 

ــت؟ ــرده اس ــی ک ــی خداحافظ ــدار آمریکای پرطرف

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

سرنوشت مبهم اپل

ــژه  ــا به وی  ــیاری از گروه ه ــی بس ــل اصل ــی از دالی ــکن، یک مس
ــت.  ــور اس ــروج از کش ــرت و خ ــرای مهاج ــوان ب ــای ج گروه ه
ــد:  ــرا می گوی ــگاه الزه ــاد دانش ــتاد اقتص ــر، اس ــین راغف حس
 بــا افزایــش ســوداگری زمیــن و مســکن، عمــال مســکن 

از ســبد مصــرف بســیاری از خانوارهــای جدیــد 
حــذف شــد و از آن پــس دیگــر ازدواج بــه 
ــان  ــرا جوان ــود؛ زی ــام نمی ش ــی انج ــداد کاف تع
ــکن  ــاره مس ــن اج ــه تأمی ــادر ب ــی ق ــر حت  دیگ
و رهــن آن نیســتند؛ بــه همیــن دلیــل بخــش در 
ــد وارد  ــه می خواهن ــی ک ــی از جوانان ــور توجه خ
ــی در  ــه  دلیــل ناتوان زندگــی مشــترک شــوند، ب
ــه  ــد در خان ــکن، ناگزیرن ــاره مس ــا اج ــد ی خری

والدیــن خــود بماننــد. 
نقــش مســکن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اقتصــاددان  ایــن 
ــط  ــم مرتب ــران ه ــهر ته ــا ش ــور ی ــل کش ــر داخ ــه فق ــط ب فق
نمی شــود بلکــه مســکن یکــی از دالیــل اصلــی بســیاری 
مهاجــرت  بــرای  جــوان  گروه هــای  به وی ــژه  گروه هــا   از 

و خــروج از کشــور اســت، گفــت: امــروزه جوانــان امــکان 
موطــن  کــه  را  کالن شــهرها  در  به وی ــژه  خانــه،  خریــد 
 آن هاســت و چشــم انداز روشــنی بــرای دسترســی بــه مســکن 
در  مهاجــرت  دالیــل  از  یکــی  مســکن  بنابرایــن  ندارنــد؛ 
ســال های اخیــر شــده اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل هــم هســت کــه مســئله مســکن در 
تمــام دنیــا یــک مســئله کامــال سیاســی اســت 
ــرقی -  ــه ش ــی و چ ــه غرب ــا - چ و حکومت ه
بــا هــر گرایشــی، مســئله مســکن را در اولویــت 
حمایت هــا و برنامه هــای اجتماعــی خــود قــرار 

می دهنــد. 
در  صنعتــی  کشــورهای  در  گفــت:  راغفــر 
سیاســت های بخــش عمومــی بــرای کنتــرل قیمــت مســکن و 
تأمیــن امکانــات و تســهیالت بــا نــرخ  بهــره بســیار کــم )حــدود 
4 درصــد( بــرای افــرادی کــه بــرای بــار اول مســکن خریــداری 
ــا  ــد آن ه ــه کمــک می کن ــم اســت ک ــی فراه ــد، امکانات می کنن

ــه ســهولت صاحــب مســکن شــوند. ایســنا ب

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد:

مسکن، یکی از دالیل مهاجرت جوانان به خارج از کشور
ــا ارائــه پیشــنهاد خریــد بنزیــن  ناصــر رئیســی فر، مقــام مســئول ب
ــا اعمــال کم هزینه تریــن  ــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی گفــت: ب ب
از  تغییــرات در ســامانه هوشــمند و پــوز جایگاه هــا، می تــوان 
کارت بانکــی بــرای خریــد بنزیــن اســتفاده کــرد. ناصــر رئیســی فر 

ــت در  ــن قابلی ــون ای ــه هم اکن ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــا  ســطح ســامانه هوشــمند ســوخت وجــود دارد ت
ــای  ــوز در کارت ه ــر پ ــی و تغیی ــال تغییرات ــا اعم ب
بانکــی و همچنیــن پــوز جایگاه هــای ســوخت بــرای 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــدام کنن ــرح اق ــن ط ــرای ای اج
ســوخت گیری بــا کارت بانکــی بــه جــای کارت 
ــد دســتاوردهای متعــدد  ســوخت شــخصی می توان
اقتصــادی بــرای دولــت و مــردم بــه همــراه داشــته 

باشــد. وی بــا بیــان اینکــه افزایــش امنیــت، کاهــش فســاد، تســریع 
ــه پــول کاغــذی  در زمــان ســوخت گیری خودروهــا و کاهــش مبادل
ــن دســتاوردهای عرضــه  ــوان از مهم تری ــژه اســکناس را می ت و به وی
بنزیــن بــا کارت هــای بانکــی نــام بــرد، یــادآور شــد: از ســوی دیگــر 
ــود  ــخصی خ ــی ش ــوال کارت بانک ــردم معم ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــتفاده از  ــا اس ــال ب ــد، عم ــرار نمی دهن ــر ق ــراد دیگ ــار اف را در اختی
ســوخت گیری بــا کارت بانکــی می تــوان اطالعــات متعــدد، مســتند 
ــای  ــال طرح ه ــی اعم ــوخت گیری و حت ــوه س ــرای نح ــفافی ب و ش
مدیریــت مصــرف ســوخت در ســطح کشــور اســتخراج کــرد. 
رئیســی فر بــا اعــالم اینکــه هم اکنــون بــا توجــه بــه 
افزایــش نــرخ بنزیــن معمولــی و ســوپر بــه لیتــری 
یــک هــزار و یــک هــزار و ۲۰۰ تومــان، پرداخــت پــول 
 بنزیــن معمــوال بــا مشــکالتی همچــون پــول خــرد 
و یــا تهیــه اســکناس همــراه می شــود، تأکیــد کــرد: 
ــون  ــه هم اکن ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب ــی دیگ ــه عبارت ب
تجــارت الکترونیکــی بــا توســعه کارت هــای بانکــی 
در تمامــی فروشــگاه ها و مراکــز تجــاری رایــج 
ــد.  ــه همــراه دارن ــا خــود ب شــده اســت، مــردم کمتــر پــول نقــد ب

ــا  ــد ب ــت می توان ــاس وزارت نف ــن اس ــر ای ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــم  ــمند ه ــامانه هوش ــذف س ــنهادی از ح ــرح پیش ــن ط ــرای ای اج
خــودداری کنــد؛ ضمــن آنکــه بــا اجــرای آن هیــچ اختاللــی در عرضه 

بنزیــن در ســطح کشــور ایجــاد نخواهــد شــد. ربیــع

وگاه خورشیدی در آران و بیدگل ی از نخستین نیر بهر ه بردار
ق متصــل شــد. ایــن  یــع بــر ی توز وگاه فتوولتائیــک آران و بیــدگل بــا ظرفیــت ۲۰ کیلــو وات بــه شــبکه سراســر نخســتین نیــر
ی آران و بیــدگل احــداث  ی بخــش خصوصــی و در محــل فرمانــدار وگاه بــا ظرفیــت ۲۰ کیلــو وات بــه طــور کامــل بــا ســرمایه گذار نیــر

شــده اســت. عکــس: تزئینــی

در قاب تصویر

کوتاه از اقتصاد

آب آشامیدنی قاچاق هم آمد
بســته بندی  آب هــای 

وارداتــی در بــازار داخلــی کــه 
عرضــه  مجــوز  بــدون 
می شــوند، بــه خــودی خــود 
ــا  ــتند؛ ام ــز هس بحث برانگی
وقتــی  موضــوع  ایــن 
کــه  می شــود  عجیب تــر 
ایــن آب هــای بســته بندی آشــامیدنی کــه بایــد گفــت بــه 
ــه  ــان ب ــزار توم ــا ۷۰ ه ــده اند و ت ــاق وارد ش ــورت قاچ ص
ــه  ــه را ب ــت جامع ــالمت و بهداش ــند، س ــروش می رس ف
مخاطــره می اندازنــد. در ایــن میــان جــای ســازمان های 
ــا  ــازره ب ــتاد مب ــن س ــذا و دارو و همچنی ــتاندارد، غ اس
ــان  ــا متخلف ــورد ب ــع آوری و برخ ــرای جم ــاق کاال ب قاچ

خالی است.
انجمــن  رئیــس  اذعــان  بــه  کــه  حالــی  در   
معدنــی آب هــای  صادرکننــدگان  و   تولیدکننــدگان 
آب  تولیدکننــده   ۱4۰ حــدود  از  آشــامیدنی  و 
کمتــر  تولیدکننــده   ۱۱۰ داخلــی  بســته بندی 
گوشــه  در  می کننــد،  تولیــد  خــود  ظرفیــت   از 
برخــی  و  لوکــس  نســبتا  فروشــگاه های  کنــار  و 
معدنــی  آب هــای  کافه هــا،  و   رســتوران ها 
و آشــامیدنی بــا برندهــای خارجــی کــه ورودشــان 
نشــده ثبــت  ایــران  اســالمی   در گمــرک جمهــوری 

مشاهده می شود. 
ــت  ــده، قیم ــام ش ــات انج ــق تحقیق ــر طب ــوی دیگ از س
فــروش آب آشــامیدنی بســته بندی یکــی از ایــن برندهــا 
ــر قیمــت واقعــی اش اســت؛  ــران دســت کم دو براب در ای
بــه طــوری کــه هــر بطــری 3۷۵ میلی لیتــری آب 
ــگاه ها  ــان در فروش ــزار توم ــی 3۰ ه ــامیدنی در حال آش
ســایت های  و  لوکــس  نه چنــدان  رســتوران های  و 
ــش  ــت آن بی ــه قیم ــد ک ــروش می رس ــه ف ــی ب اینترنت
ــر اســاس  ــان( اســت و ب ــزار توم از ۵ دالر )حــدود ۱۷ ه
توضیحاتــی کــه دربــاره ایــن محصــول داده شــده، علــت 
گرانــی آن، طراحــی خــاص بســته بندی اســت و 3۰ 
درصــد از قیمــت آن هــم بــه عنــوان ســود شــرکت لحــاظ 
ــد  می شــود. البتــه بعضــی از محصــوالت دیگــر ایــن برن
کــه آب آشــامیدنی محســوب می شــود بــا مخلــوط 
قطعــات میــوه تــا ۷۰ هــزار تومــان بــه فــروش می رســد!

در بازدید رئیس دانشگاه اصفهان از مجموعه روابط 
عمومی شهرداری اصفهان مطرح شد

شهرداری گام های مثبتی برای آموزش  
فرهنگ شهروندی برداشته است

رئیــس دانشــگاه اصفهــان در بازدیــد از بخش هــای 
مختلــف روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان از اقدامــات 
ایــن نهــاد در راســتای ارتقــای فرهنــگ شــهروندی تقدیــر 

کــرد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، 
ــه  ــان ب ــگاه اصفه ــس دانش ــی رئی ــنگ طالب ــر هوش دکت
همــراه معاونیــن خــود از مجموعــه روابــط عمومــی 
ــد  ــف آن بازدی ــمت های مختل ــان و قس ــهرداری اصفه ش

ــل آورد. ــه عم ب
رئیــس دانشــگاه اصفهــان خواســتار تعامــل و همــکاری 
بیشــتر میــان دانشــگاه و مجموعــه روابــط عمومــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــد و تاکی ــان ش ــهرداری اصفه ش
ــته و  ــگاه داش ــن دانش ــه ای ــی ک ــیار مجرب ــاتید بس اس
می تواننــد محتواهــای مختلــف علمــی و آموزشــی را 
ــات  ــوان ارتباط ــد می ت ــرار دهن ــهروندان ق ــار ش در اختی
بســیار خوبــی در راســتای افزایــش آگاهــی شــهروندان در 

زمینه هــای مختلــف برقــرار کــرد.
وی در ادامــه ایــن دیــدار بــا قدردانــی از شــهردار اصفهــان 
بــه جهــت نگاهــی کــه در حــوزه رســانه داشــته و اهمیتــی 
کــه بــرای مجموعــه روابــط عمومــی قائــل اســت، گفــت: 
از اینکــه امــکان چنیــن دیــداری از ســوی روابــط عمومــی 
شــهرداری بــرای مســئوالن دانشــگاه اصفهــان فراهم شــد 

کمــال تشــکر را دارم.
طالبــی ضمــن مثبــت ارزیابــی کــردن فعالیت هــای 
ــه را  ــن مجموع ــان ای ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم رواب
ــه در  ــرد ک ــف ک ــه توصی ــا برنام ــه روز و ب ــه ای ب مجموع
ــهروندی  ــگ ش ــوزش  فرهن ــانی و آم ــتای اطالع رس راس
ــت. ــته اس ــی برداش ــیار مثبت ــای بس ــا و گام ه فعالیت ه

رشد 24 درصدی بارش های کشور نسبت 
به سال گذشته

ــی جــاری  ــدای ســال آب ــای کشــور از ابت حجــم بارش ه
ــه  ــید ک ــر رس ــه ۲33 میلی مت ــون ب ــاه 94( تاکن )مهرم
ــد  ــته ۲4 درص ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

ــت.  ــتر اس بیش
گــزارش وضعیــت بارندگــی شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ایــران از ابتــدای مهرمــاه گذشــته تــا پایــان هفتــه گذشــته 
نشــان می دهــد کــه میــزان بارش هــای ســال آبــی 9۵- 
94 در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال آبــی گذشــته، 
ــد  ــدت ۲ درص ــه درازم ــبت ب ــش و نس ــد افزای ۲4 درص

کاهــش داشــته اســت.
نســبت  ایســتگاهی  بارندگــی  تغییــرات  بیشــترین 
اســتان  در  واقــع  شبســتر  در  درازمــدت  بــه 
افزایــش  درصــد   69 بــا  شــرقی   آذربایجــان 
نســبت  ایســتگاهی  بارندگــی  تغییــرات  و کمتریــن 
ــتان و  ــتان سیس ــع در اس ــار واق ــدت در چابه ــه درازم ب
ــوده اســت. ــراه ب ــا 8۰ درصــد کاهــش هم بلوچســتان ب

 دلیل کاهش صادرات برق 
اعالم شد

معــاون وزیــر نیــرو دربــاره نوســانات فعلــی در صــادرات 
ــد  ــی می توان ــران به راحت ــال حاضــر ای ــت: در ح ــرق گف ب
ــد و  ــر صــادر کن ــه کشــورهای دیگ ــرق ب ــگاوات ب ۱۵۰۰ م
وجــود ایــن نوســانات بــه هیــچ عنــوان بــه توانمندی هــای 

ــوط نمی شــود. ــرق مرب صنعــت ب
هوشــنگ فالحتیــان درخصــوص علــت کاهــش صــادرات 
ــال  ــار در ح ــن آم ــاس آخری ــر اس ــرد: ب ــار ک ــرق اظه ب
حاضــر میــزان صــادرات بــرق بــه کشــور عــراق بیشــتر از 
ســال گذشــته اســت؛ امــا دربــاره ترکیــه بــه دلیــل عــدم 
ــه رو  ــا کاهــش صــادرات روب ــرق ب ــه ب ــاز ایــن کشــور ب نی
ــرق را  ــه ب ــه ب ــاز ترکی ــش نی ــل کاه ــده ایم. وی دلی ش

ــن کشــور دانســت. ــوه ای ــی انب ــع آب افزایــش مناب

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 209 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای وارداتی 

سوناتا

)new face( 1۸9 میلیون تومانتوسان

12۶ میلیون تومانالنترا

1۶۸ میلیون توماناسپورتیج

130 میلیون تومانسراتو

1۸۸ میلیون توماناپتیما )فول(

RAV۴235 میلیون تومان

1۷2 میلیون تومان

 جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی
 امکان پذیر است

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: در حــال حاضــر، اســتان مــا یکــی از 
اســتان های پیشــروی کشــور در زمینــه تکمیــل چرخــه 
ــر  ــه زودت ــن رابط ــکالت در ای ــم مش ــت و امیدواری ــوالد اس ف
ــرد: امســال در  ــار ک ــی اظه ــم امام برطــرف شــود. ســید نعی
راســتای تحقــق شــعار ســال مبنــی بــر »اقتصــاد مقاومتــی، 
اقــدام و عمــل« ۲9۵ واحــد صنعتــی و همیــن تعــداد واحــد 
کشــاورزی مشــکل دار بــا هــدف رونــق تولیــد، تعییــن تکلیــف 
 می شــود و بــرای فعــال کــردن آن هــا تســهیالت اعطــا 

می شود.
 وی بــا بیــان اینکــه یــک هــزار و ۲۲6 واحــد صنعتــی و 
ــداد 4۵۰  ــن تع ــزود: از ای ــود دارد، اف ــتان وج ــدی در اس تولی
واحــد کامــال تعطیــل هســتند کــه 3۵۰ واحــد از این هــا 
ــار  ــه آم ــد از جرگ ــه بای ــت ک ــا 8۰ اس ــه ۷۰ ت ــه ده ــوط ب مرب
ــتورات الزم را  ــه دس ــدن بقی ــال ش ــرای فع ــوند و ب ــارج ش خ

ــم. ــه داری در برنام
  بهره برداری از 50 واحد صنعتی

ــال و  ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــی  ــد صنعت ــال ۵۰ واح ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب بختی

بهره بــرداری  درصــد   6۰ از  بیــش  پیشــرفت  بــا  اســتان 
می شــوند، بیــان کــرد: همچنیــن امســال بهره بــرداری از 
33 طــرح ملــی در دســتور کار وزارت صنعــت و معــدن 
اســت کــه از ایــن طرح هــا 4 طــرح در اســتان مــا قــرار 
ایــن طرح هــا صــورت  بــا پیشــرفت هایی کــه در  و  دارد 
شــود.  محقــق  نیــز  هــدف  ایــن  امیدواریــم  گرفتــه 
ــرح  ــن ۲9۵ ط ــدازی ای ــرای راه ان ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب امام
می شــود پرداخــت  تســهیالت  تومــان  میلیــارد   36۰ 

واحدهــا  ایــن  راه انــدازی  بــا  کــرد:  خاطرنشــان 
ایجــاد  اســتان  در  شــغل  هــزار   8 از  بیــش 
شــغل ها   تثبیــت  آن هــا  درصــد   3۰ کــه   می شــود 

و موقعیت های فعلی است. 
  رفع موانع تولید

ــد  ــروز 4۵۲ واح ــا ام ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــن مس ای
صنعتــی معدنــی و کشــاورزی در ســامانه بهین یــاب ثبت نــام 
کرده انــد، گفــت: از ایــن تعــداد، ۱۵3 مــورد مربــوط بــه جــواز 
ــرداری  ــه بهره ب ــه پروان ــوط ب ــز مرب ــورد نی ــیس و ۲99 م تأس
بــوده اســت. از ایــن تعــداد ۱9۵ طــرح و واحــد صنعتــی بــرای 
دریافــت ۲4۵ میلیــارد تومان تســهیالت و ۷۰ طرح کشــاورزی 

ــان  ــا بی ــی ب ــده اند. امام ــی ش ــتان معرف ــای اس ــه بانک ه ب
اینکــه در حــال حاضــر بیــش از ۱۲ طــرح و واحــد صنعتــی در 
شــرف انعقــاد قــرارداد هســتند، خاطرنشــان کــرد: بــرای حــل 
مشــکالت بانکــی، تأمیــن اجتماعــی و ... واحدهــای تولیــدی 

 اســتان، تاکنــون 4۷ جلســه ســتاد تســهیل و رفع موانــع تولید 
در اســتان بــا مدیریــت اســتاندار شــامل ۲4 جلســه رســمی و 
۲3 جلســه کارشناســی تشــکیل شــده اســت. ایــن مســئول 
تأکیــد کــرد: ایــن جلســات ۲۰۱ مصوبــه داشــته اند کــه 
ــدان  ــن ب ــده و ای ــرا ش ــل اج ــورت کام ــه ص ــه آن ب ۷۰ مصوب
مفهــوم اســت کــه ۷۰ واحــد تولیــدی بــه چرخــه تولیــد 
 برگشــته اند؛ ضمــن اینکــه ۱39 مصوبــه نیــز بــرای جلوگیــری 
از تعطیلــی یــا کاهــش تولیــد واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
ــا  ــود ب ــی می ش ــرار دارد. پیش بین ــرا ق ــت اج ــتان در دس اس
ــتر از  ــی بیش ــرفت فیزیک ــرح دارای پیش ــدن ۵۰ ط ــال ش فع
6۰ درصــد بــرای یــک هــزار و ۲6 نفــر اشــتغال ایجــاد شــود. 
ــال و  ــرد: چهارمح ــح ک ــوالد تصری ــه ف ــاره ب ــا اش ــی ب امام
بختیــاری یکــی از اســتان های پیشــروی کشــور درزمینــه 
تکمیــل زنجیــره فــوالد اســت. ایــن مســئول ادامــه داد: طــرح 
اصلــی فــوالد اســتان آمــاده بهره بــرداری اســت و اســناد 
ــه  ــت ک ــده اس ــع ش ــز توزی ــوالد نی ــد ف ــرای تولی ــه ب مناقص
امیدواریــم بــا کمــک اســتاندار و رفــع مشــکل آب کــه کم کــم 
بــه یــک مســئله مشــکل زا در اســتان تبدیــل می شــود، 

ــم. ــل کنی ــوالد را تکمی ــره ف ــم زنجی بتوانی

رئیس سازمان صنعت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

چهارمحال و بختیاری، پیشرو در تکمیل چرخه فوالد کشور
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مجمــع عمومــی عــادی ذوب آهــن اصفهــان بــا حضــور 
ــره  ــای هیئت مدی ــده، اعض ــهامداران عم ــدگان س نماین
 نماینــده ســازمان حسابرســی )حســابرس مســتقل

ســازمان  نماینــده  شــرکت( ،  قانونــی  بــازرس  و 
دیگــر  از  جمعــی  و  تهــران  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ایــن شــرکت در ســالن 
صنایــع  بازرگانــی،  اتــاق  بین المللــی   همایش هــای 

معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد..
جلوگیریاززیاندهی  

ــه  ــن مجمــع، طــی ســخنانی ب مهنــدس صادقــی در ای
ــرکت  ــده ش ــای آین ــی و برنامه ه ــرایط کنون ــریح ش تش
ذوب آهــن  کوتاه مــدت  برنامــه  گفــت:  و  پرداخــت 
جلوگیــری از زیان دهــی بــود کــه در ســه ماهــه اول 
ســال جــاری محقــق شــد و خوشــبختانه امســال 
ــه  ــم، بلک ــان نداری ــا زی ــته، نه تنه ــال گذش ــاف س برخ
ســودده نیــز خواهیــم بــود. وی افــزود: ذوب آهــن 
اصفهــان توانســت بــا اتخــاذ اســتراتژی های ترکیبــی از 
ــورد  ــد محصــوالت مقاطــع ســاختمانی و م ــه تولی جمل
ــت  ــادرات، مدیری ــر ص ــز ب ــف، تمرک ــع مختل ــاز صنای نی
مؤثــر هزینه هــا، انجــام پروژه هــای بهبــود و بــا بــه 
ــگاه  ــر، جای ــرح مؤث ــن ط ــاندن چندی ــرداری رس بهره ب

ــد. ــظ کن ــی حف ــی و داخل ــه جهان ــود را در عرض خ
تالشبرایکاهشهزینهها 

مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان، تــاش بــرای کاهــش 
هزینه هــا بــه منظــور افزایــش قــدرت رقابتــی ذوب آهــن 
ــت  ــرکت دانس ــن ش ــی ای ــای اصل ــی از اولویت ه  را یک
و گفــت: در ایــن راســتا، اقدامــات گســترده ای از جملــه 
مدیریــت هزینه هــا، کاهــش مصــرف کک در کــوره 
بلنــد، تغییــر در مــواد مصرفــی در کل خطــوط و کاهــش 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــات ص ضایع
اجرایطرحتوازن2  

اصلــی  برنامه هــای  از  یکــی  صادقــی  مهنــدس 
ذوب آهــن را اجــرای طــرح تــوازن 2 دانســت و گفــت: در 
ایــن طــرح، هــدف اصلــی، تولیــد محصــوالت بــا ارزش 
افــزوده بیشــتر اســت. در طــرح تــوازن 2 کــه امیــدوارم 
ــزان مصــرف  ــدون آنکــه می ــا ســال 98 اجــرا شــود، ب ت
ــن  ــاالنه ذوب آه ــد س ــزان تولی ــد، می ــش یاب کک افزای

ــت. ــد داش ــمگیری خواه ــش چش افزای
طرحتزریقپودرزغالبهکورهبلند 

مدیــر عامــل ذوب آهــن، بــا اشــاره بــه پروژه هــای 
اجراشــده و در دســت اقــدام ایــن شــرکت گفــت: یکی از 
پروژه هــای اصلــی کــه اجــرای آن همیشــه در ذوب آهــن 
ــر  ــف امکان پذی ــل مختل ــه دالی ــا ب ــد، ام ــال می ش دنب
 )PCI( نشــد، طــرح تزریــق پــودر زغــال بــه کــوره بلنــد
ــا  ــرای آن ب ــرارداد اج ــرا ق ــبختانه اخی ــه خوش ــت ک اس
ــد  ــورو( منعق ــون ی ــه ای بســیار مناســب ) 16 میلی هزین
اولیــه ذوب آهــن  ایــن طــرح هزینــه مــواد   شــد؛ 

را بسیارکاهش می دهد.
توسعهفعالیتهایبازرگانی 

از  بین المللــی  بازرگانــی  فعالیت هــای  توســعه  وی 
طریــق شــرکت های وابســته، ایجــاد نمایندگی هــای 
فــروش بــه صــورت مســتقیم یــا از طریــق شــرکت های 
ــل  ــد شــامل ری ــرآورده جدی ــی ف ــه و بازاریاب زیرمجموع
بازنگــری  ســایزباال،  نبشــی  و  بال پهــن  تیرآهــن 
ســاختار ســازمانی شــرکت و ... را از دیگــر اقدامــات 
ــا  ــه ب ــدواری کردک ــراز امی ــوان وا ب ــن عن ــم ذوب آه مه
ــه، شــاهد  ــای صورت گرفت ــا و برنامه ه ــه طرح ه مجموع

ــیم. ــرکت باش ــن ش ــکوفایی ای ش

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

 طرح توازن 2 تا سال 98 اجرا می  شود

فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد گفــت: بایــد بــرای اشــتغال جوانــان 
ــه شــود. حمیــد ملک پــور  در ایــن اســتان برنامــه ای مــدون ارائ
در نشســت ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان شــهرکرد 
ــکات  ــال آن مش ــه دنب ــان و ب ــکات جوان ــه مش ــاره ب ــا اش ب
ــن جلســه  ــدف از تشــکیل ای ــه،: ه ایجادشــده در ســطح جامع

بــرای مشــکات جوانــان  برنامه ریــزی  را 
ــتغال و ازدواج  ــت، اش ــات فراغ ــژه اوق به وی
برنامــه ای  تدویــن  و  کــرد  اعــام  آنــان 
ــئوالن  ــط مس ــتا را توس ــن راس ــق در ای دقی
ــان  امــر ضــروری دانســت. وی افــزود: جوان
ــتند؛  ــه هس ــعه جامع ــت و توس ــور حرک مح
ــی  ــتگاه های اجرای ــت دس ــن الزم اس بنابرای
ایــن شهرســتان در راســتای بسترســازی 
ــرای رشــد و شــکوفایی اســتعداد  مناســب ب

ــان  ــا بی ــور ب ــند. ملک پ ــته باش ــی داش ــه مطلوب ــان برنام جوان
ــه تســهیل  ــژه در زمین ــور، به وی ــزی در همــه ام ــت برنامه ری اهمی
امــور جوانــان تصریــح کــرد: غنی ســازی اوقــات فراغــت جوانــان 
بســتری مناســب بــرای رشــد و شــکوفایی ظرفیت هــای مختلــف 

در جامعــه، به ویــژه اســتعداد جوانــان فراهــم خواهــد کــرد و بــه 
همیــن ســبب بایــد بــرای اوقــات فراغــت جوانــان برنامه ریــزی 
بــا اهــداف متعالــی و بــه صــورت کامــل و جامــع انجــام شــود. 
ــیاری  ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــتان ش ــدار شهرس  فرمان
 از مشــکات جوانــان بــه دلیــل نبــود برنامه ریــزی مناســب 
و عــدم بهره منــدی مفیــد از اوقــات فراغــت 
برنامه ریــزی  کــرد:  عنــوان  آن هاســت، 
ــه  ــاماندهی ب ــکان س ــدون ام ــت و م درس
امــور جوانــان را آســان تر خواهــد کــرد 
و ســبب پیشــگیری از ایجــاد مشــکات 
بیشــتر در جامعــه خواهــد شــد. وی تأکیــد 
کــرد: برنامه ریــزی، یکــی از ارکان مهــم 
توســعه و پیشــرفت جوامــع مختلــف بــوده 
و الزم اســت در شهرســتان شــهرکرد نیــز بــه 
ــتگاه های  ــه دس ــوی هم ــژه ای از س ــام وی ــم اهتم ــر مه ــن ام ای
اجرایــی صــورت گیــرد. وی خاطرنشــان کــرد: بایــد همــه 
مســئوالن بــه اشــتغال و ازدواج کــه دو مقولــه بســیار مهــم از امور 

ــند. ــته باش ــژه داش ــه وی ــت، توج ــان اس جوان

فرماندارشهرکردتأکیدکرد:
لزومارائهبرنامهمدونبرایاشتغالجوانان

شــهردار نجف آبــاد گفــت: بــه دنبــال تجهیــز کارگاه پیمانــکار 
پــروژه 12 میلیــارد تومانــی تقاطــع غیرهمســطح شــهیدان حجتــی 
ــا برداشته شــدن مجســمه شــیخ  ــاد، ب ــوب نجف آب در ورودی جن
بهائــی از مرکــز میــدان موجــود، عمــا فــاز عملیاتــی طــرح آغــاز 
شــده و طــی روزهــای آینــده همزمــان بــا اعمــال محدودیت هــای 

ــز  ــرح نی ــرداری ط ــه خاک ب ــی، مرحل ترافیک
شــروع می شــود. مســعود منتظــری شــهردار 
نجف آبــاد بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: 
»طبــق قــرارداد منعقدشــده بــا ســازمان 
اســتان  شــهرداری های  همیاری هــای 
صورت گرفتــه،  برنامه ریــزی  و  اصفهــان 
ــی  ــازه زمان ــن طــرح، ظــرف ب ــرار اســت ای ق
کــه  برســد  بهره بــرداری  بــه  یک ســاله 
ایــن امــر یکــی از نقــاط کــور ترافیکــی و 

حادثه خیــز شــهر را بــرای همیشــه برطــرف خواهــد کــرد.« 
منتظــری ادامــه داد: »تقاطــع یکــی از ورودی هــا و خروجی هــای 
ــار  ــوب کــه گاه بخشــی از ب ــا خــط کمربنــدی جن ــردد شــهر ب پرت
ــن  ترافیکــی غــرب شهرســتان و اســتان را متحمــل می شــود، ای

ــوری  ــه ط ــرده؛ ب ــردی ک ــای منحصربه ف ــز ویژگی ه ــه را حائ نقط
ــن مســیر  ــددی در ای ــات متع ــروز تصادف ــه ســالیانه شــاهد ب ک

ــتیم.« هس
 منتظــری افــزود: »بــا وجــود اینکــه ایــن نقطــه و میــدان شــهدای 
دانشــجو در نزدیکــی دانشــگاه آزاد، هــر دو در محــدوده وظایــف 
شــده اند  تعریــف  شهرســازی  و  راه   وزارت 
و معمــوال شــهرداری ها در چنیــن پروژه هایــی 
ســال  طــی  ولــی  نمی کننــد،  پیــدا  ورود 
طبــق  نجف آبــاد  شــهرداری  گذشــته، 
ــت، متعهــد شــد کــه  ــا دول موافقت نامــه ای ب
در قبــال اجــرای تقاطــع غیرهمســطح در 
ــن کار  ــابه ای ــجو، مش ــهدای دانش ــدان ش  می
را در میــدان شــهیدان حجتــی انجــام دهــد.« 
ــرای  ــوز ب ــه هن ــرد: »البت ــان ک وی خاطرنش
ــدام  ــجو، اق ــهدای دانش ــطح ش ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــرای پ اج
ــم  ــاد علی رغ ــهرداری نجف آب ــی ش ــه؛ ول ــورت نگرفت ــی ص خاص
مشــکات شــدید مالــی بــا جســارت و مدیریتــی جهــادی، اجرای 

ــه زودی آغــاز خواهــد کــرد.« ــزرگ را ب ایــن طــرح ب

برگزاریجلسهکمیته
حقوقشهروندیزرینشهر

  نخســتین جلســه کمیتــه 
اجتماعــی   فرهنگــی، 
ــهر  ــهروندی ش ــوق ش و حق
شــد.  برگــزار  زرین شــهر 
علیرضــا باقــری، مســئول 
ــهرداری  ــی ش ــط عموم رواب
نشســت  در  زرین شــهر 
کمیتــه فرهنگــی، اجتماعــی و صیانــت از حقــوق شــهروندی 
شهرســتان لنجــان اظهــار کــرد: جامعــه بشــری بــه واســطه 
زندگــی اجتماعــی خــود از ســرمایه بســیار ارزشــمند 
ــازی  ــا فرهنگ س ــد  ب ــه بای ــت  ک ــوردار اس ــی برخ اجتماع
ایــن ســرمایه ها حفــظ شــوند  ارزش هــا،   هنجارهــا و 
ــر  ــه ب ــا تکی ــامی ب ــگ اس ــای فرهن ــان ارتق ــن می و در ای
ــن  ــی از کامل تری ــا یک ــال و انبی ــد متع ــتورات خداون دس
ــال  ــه دنب ــریت را ب ــعادت بش ــه س ــت ک ــی اس فرهنگ های

داشته است.
در  موجــود  ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  باقــری   
ــه  ــرد: اگرچ ــه ک ــهر اضاف ــهرداری زرین ش ــرای ش فرهنگس
ــات  ــه مطالب ــخگویی ب ــتقیم پاس ــئول مس ــهرداری مس ش
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــت ام ــهروندان نیس ــری ش فرهنگی هن
مدیریــت شــهری بــه جهــت خألهــای موجــود و نیازهــای 
انباشته شــده مــردم در ایــن حــوزه ، پاســخگویی بــه 
اولویــت  در  را  شــهروندان  و  شــهر  فرهنگــی  نیازهــای 
مکلــف  را  خــود  و  داده  قــرار  خــود   برنامه هــای کاری 

و موظف به این امر می داند.

تولیدمرغوگوشت
دراصفهان،مازادبرمصرفاست

ــی  ــع تبدیل ــاورزی و صنای ــدات کش ــه تولی ــئول کمیت مس
ــه  ــه گفت ــاف اینک ــت: برخ ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ــه  ــوار از جمل ــی خان ــوالت اصل ــد محص ــود در تولی می ش
ــن  ــازاد ای ــا م ــده، ب ــش آم ــود پی ــت کمب ــرغ و گوش م

محصــوالت مواجهیــم.
ــا  ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــول در پاس ــی معق   مجتب
در تولیــد ایــن محصــوالت یــا واردات آن هــا مشــکلی بــه 
ــردن محصــوالت  ــکار و انبارک ــا بحــث احت ــده ی وجــود آم
ــرای گران فروشــی در میــان اســت، ادامــه داد: در حــال  ب
ــه  ــم و ن ــکلی داری ــوالت مش ــد محص ــه در تولی ــر ن حاض
ــش  ــئله افزای ــا مس ــاظ تنه ــن لح ــه همی ــردن؛ ب در واردک
تولیــدات  اســت. مســئول کمیتــه  میــان  در  قیمــت 
کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــه 
طــرح ســاماندهی گیاهــان دارویــی در اصفهــان نیــز اشــاره 
ــه زودی از ســوی کمیســیون  ــن طــرح ب ــت: ای ــرد و گف ک
ــرا  ــه اج ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــاق بازرگان ــاورزی ات کش

ــد.  ــد ش ــته خواه گذاش

اخبار کوتاه

درخواسترئیسشورایاسالمی
شهراصفهان:

زمانفرآیندشهرسازی
کوتاهشود

اســامی  شــورای  رئیــس 
ــاه  ــت: کوت ــان گف ــهر اصفه ش
ــه  ــدور پروان ــان ص ــردن زم ک
موضوعــات  از  ســاختمانی 
مهــم شــهرداری اســت کــه بــه 
برخــی  ناآگاهــی  دالیــل 
فرآیندهــای  و  متقاضیــان 
ــه  ــود. وی در جلس ــی نمی ش ــهرداری اجرای ــت وپاگیر ش دس
علنــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان اظهــار کــرد: در تکریــم 
اربــاب رجــوع در شــهرداری، به خصــوص شــهرداری های 
ــان  ــتفاده از زم ــود دارد. اس ــادی وج ــای زی ــق، گایه ه مناط
ــه  ــخگویی ب ــان پاس ــدن زم ــخگویی و طوالنی ش ــرای پاس ب
اربــاب رجــوع و نبــود اقــدام جــدی در شــهرداری های 
مناطــق درخصــوص ایــن مــورد جــدی، باعــث شــده تــا اخبار 

خوبی درباره این موضوع به گوش نرسد.
ــر نحــوه درآمدهــای شــهری اشــاره کــرد  ــه نظــارت ب  وی ب
و افــزود: امیــد اســت کــه در ایــن زمینــه نظــارت بیشــتری 
صــورت گیــرد و محاســبات مالــی بــر مبنــای منطــق انجــام 
شــود و از اعــداد غیرمصــوب اســتفاده نشــود. رئیس شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان بــه موضــوع کوتاه شــدن زمــان 
ــا نهایــت تأســف  فرآینــد شهرســازی اشــاره کــرد و گفــت: ب
بایــد اعــام کــرد فرآینــد کوتاه شــدن زمــان شهرســازی 
ــل می شــود و پروژه هــا  ــه یــک شــعار نخ نمــا تبدی کم کــم ب

ــا مشــکل مواجــه شــدند. از لحــاظ کیفیــت و کمیــت ب

استاندارکرمانمطرحکرد:
تعریفپروژههایجدید
باتوجهبهنیازمردم

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ارگان در زمینــه خدمت 
ــرای تســهیل  ــه مــردم خســتگی ناپذیر اســت، افــزود: دولــت ب ب
ــی  ــش غیردولت ــط بخ ــا توس ــرای پروژه ه ــرمایه گذاری و اج س

نهایــت تــاش و تســریع در امــور دولتــی را می کنــد.«
ــرج اول و بررســی  ــد از ب  علیرضــا رزم حســینی در حاشــیه بازدی
ــت:  ــرمایه گذاری گف ــد و س ــع تولی ــع موان ــروه رف ــات کارگ مصوب
ــد  ــب کن ــردم را جل ــاد م ــد اعتم ــی بتوان ــش خصوص ــر بخ  اگ
ــد  ــودآوری می توان ــد و س ــم در تولی ــرمایه گذاری و ه ــم در س ه
کارش را ضمانــت اجرایــی نمایــد. اســتاندار کرمــان افــزود: 
ــب  ــردم را در جل ــاد م ــد اعتم ــی بتوان ــش خصوص ــه بخ چنانچ
ــرمایه گذاری  ــرای س ــردم ب ــرد م ــای خ ــوان از پول ه ــد می ت  کن
و شــراکت اســتفاده کــرد. وی گفــت: مجموعه هــای موفــق 
ــا توجــه بــه  تجــاری بایــد بــه فکــر تعریــف پروژه هــای جدیــد ب

ــند. ــردم باش ــای روز م نیازه

اخبار کوتاه

مفادآراء
ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون هیات از صادره آرا مفاد ابالغ »آگهی
اصفهان شرق شمال  ثبت در مستقر  رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی
دراجرایمادهیکقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیوبرحسبماده3قانونمذکورآراذیلکهازطرفاینهیاتمبنیبرتاییدانتقال
عادیویاسهممفروزیمتقاضیصادرگردیدهدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمی
انتشارظرف اولین تاریخ از دارند اعتراض مذکور آرا به اشخاصیکه یا تاشخص شود
تاریخ از ماه یک مهلت در و نموده تسلیم اداره این به را خود اعتراض ماه دو مدت
تسلیماعتراضفرصتدارندنسبتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهصالحهوارایهگواهی
دادگاه ارایهحکمقطعی به ثبتموکول اقدامات و نمایند اقدام برطرحدعوی مبنی
خواهدبودودرصورتانقضامهلتوعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیت
. بود نخواهد بهدادگاه ازمراجعهمتضرر مانع صادرخواهدشدوصدورسندمالکیت

1- رای اصاحی شماره 139560302027004567 مورخ 1395/04/13 سید قاسم سادات  
فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه 194 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291365680 در 
پنج دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 123 فرعی از اصلی 

15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/29
 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

2- رای اصاحی شماره 139560302027004568 مورخ 1395/04/13 زهرا كشتكار پزوه 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 845 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291455612 در یک 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 123 فرعی از اصلی 15192 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/29 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  زارعی  حسنعلی    1395/02/07 مورخ   139560302027001251 شماره  رای   -3
رمضان بشماره شناسنامه 319 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284003426 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 209/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
دانش  خاتون  نرجس    1395/02/18 مورخ   139560302027001827 شماره  رای   -4
از مباركه بشماره ملی 5419562367 در  فرزند حسین بشماره شناسنامه 27 صادره 
از قطعه زمین پاک 10393 واقع در  بر روی قسمتی  ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027002141 مورخ 1395/02/23 عبدالرسول كمالی دهكردی 
در   4621405411 ملی  بشماره  شهركرد  از  صادره   626 شناسنامه  بشماره  حیدر  فرزند 
از قطعه زمین پاک 10393 واقع در  بر روی قسمتی  ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/28 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027003245 مورخ 1395/03/11 حسن رضائیان فرزند ایرج 
بشماره شناسنامه 51 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649847126 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/60 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی سید صادق شاهزیدی .
7- رای شماره 139560302027003248 مورخ 1395/03/11 زهرا رجایی فرزند سید علی 
بشماره شناسنامه 1194 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287933904 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/60 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی سید صادق شاهزیدی .
8- رای شماره 139560302027003269 مورخ 1395/03/12 علی حسن عباسی  فرزند 
در   1282329022 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   40095 شناسنامه  بشماره  حسین 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 7897 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 190/99 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139560302027003282 مورخ 1395/03/12 مهری رستمی دارکی فرزند 
اکبر  بشماره شناسنامه 10926 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283811138 در چهار و نیم 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9943 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 95/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027003285 مورخ 1395/03/12 براتعلی احمدی جوهرانی 
فرزند احمد  بشماره شناسنامه 97 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291326316 در یک و 
نیم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9943 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 95/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027003299 مورخ 1395/03/13 رسول فغانی پور  فرزند 
غامرضا بشماره شناسنامه 915 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291456317 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 6821 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 187/21 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027003304 مورخ 1395/03/13 ساجده امینی خوراسگانی 
فرزند کمال بشماره شناسنامه 664 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291464557 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 6821 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 266/70 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
13- رای شماره 139560302027003305 مورخ 1395/03/13 محمدرضا محمدی فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291370609 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 266/70 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027003307 مورخ 1395/03/13 بهجت محمدی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291417516 در سه دانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 266/70 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027003310 مورخ 1395/03/13 نادعلی نادری جزی  فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 6452 صادره از برخوار بشماره ملی 5110073996 در ششدانگ 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت  یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 
اصفهان به مساحت 347/97 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی خانم آغا ایروانی.
فرزند  عباسیان  پرویز   1395/03/16 مورخ   139560302027003401 شماره  رای   -16
امیرقلی بشماره شناسنامه 83 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199715344 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 275 فرعی از اصلی 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027003463 مورخ 1395/03/17 رسول عابدی خوراسگانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 10682 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283808692 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 فرعی از اصلی 
مع  خریداری  مترمربع.  مساحت 202/35  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5945

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضا قضاوی فرزند رمضان.
18- رای شماره 139560302027003464 مورخ 1395/03/17 ملیحه قیصری خوراسگانی 
فرزند رسول بشماره شناسنامه 153 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291470565 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 فرعی از اصلی 5945 
الواسطه  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 202/35 مترمربع. خریداری مع 

بصورت عادی از مالک رسمی رضا قضاوی فرزند رمضان.
19- رای شماره 139560302027003492 مورخ 1395/03/18 محمدعلی بابائی باغبادرانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 644 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283575868 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/45 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
طباطبائی  بیگم   1395/03/18 مورخ   139560302027003533 شماره  رای   -20
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   66 شناسنامه  بشماره  حسن  سید  فرزند  خوراسگانی 
1291214739 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 
6566 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 316/4 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
21- رای شماره 139560302027003536 مورخ 1395/03/18 علیرضا قاسمی قلعه نوئی 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 12572 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827621 در 

سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 6566 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 316/4 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027003548 مورخ 1395/03/19 معصومه محسنی حبیب 
آبادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 89 صادره از برخوار بشماره ملی 6609885631 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
منصوری  علی  محمد   1395/03/19 مورخ   139560302027003549 شماره  رای   -23
ملی  بشماره  برخوار  از  صادره   6027 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  آبادی  حبیب 
6609389195 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/10 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
24- رای شماره 139560302027003589 مورخ 1395/03/19 طیبه فنائی  فرزند نصراله 
در ششدانگ  ملی 1286724473  بشماره  اصفهان  از  صادره   1490 شناسنامه  بشماره 
از اصلی 12384  از قطعه زمین پاک 2 فرعی  یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محسنی  رسول   1395/03/22 مورخ   139560302027003678 شماره  رای   -25
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   13 شناسنامه  بشماره  غامرضا  فرزند  خوراسگانی 
1291392955 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 
9473 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 116/50 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
26- رای شماره 139560302027003724 مورخ 1395/03/23 طیبه فنائی فرزند نصراله 
در ششدانگ  ملی 1286724473  بشماره  اصفهان  از  صادره   1490 شناسنامه  بشماره 
از اصلی 12384  از قطعه زمین پاک 2 فرعی  یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/71 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027003804 مورخ 1395/03/24 حسین زجاجی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 435 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285408020 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 651 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/4 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
زجاجی  احمدرضا   24/03/1395 مورخ   139560302027003809 شماره  رای   -28
فرزند محمود بشماره شناسنامه 194 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287639593 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 651 فرعی از اصلی 
 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 4/58 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
فرزند  علی مسعود   مورخ 1395/03/27   رای شماره 139560302027003928   -29
بیابانک بشماره ملی 5409899253  و  از خور  عباسعلی  بشماره شناسنامه 10 صادره 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 12658 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/7 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی غامحسین سازش.
فرزند  پور  حسن  مهناز   1395/04/01 مورخ   139560302027004154 شماره  رای   -30
در   1287966667 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   517 شناسنامه  بشماره  حسین 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک _ فرعی از اصلی 
 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/05/03
»رییس منطقه ثبت اسناد واماک شمال شرق اصفهان

دادنامه
شماره  تنظیم:1395/04/02  تاریخ  دادنامه:9509970353600379  شماره 
کاسه  بایگانی:950064پرونده  شماره  پرونده:9409980359501046 
)110 جزایی سابق(- اصفهان  دادگاه کیفری دو شهر   110 9409980359501046 شعبه 

مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره -شکات:1.خانم اعظم وحیددستگردی فرزند 

حسن به نشانی شهرستان اصفهان خ فردوسی خ منوچهری پ 1 فروشگاه نوین پایتخت 
2.آقای محسن محسنی فرزند عزیزاله به نشانی شهرستان خ فردوسی جنب بازار موبایل 
فروشگاه مدیا 4متهم:آقای ناصر قنبری فرزند محمدرضا نشانی:مجهول المکان اتهام 
ها:.کاهبرداری دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام وبه شرح 
ذیر مبادرت به صدور رای می نماید:رای دادگاه:در خصوص اتهام آقای ناصر قنبری فرزند 
اعظم وحید  از طریق دستگاه پز حسب شکایت  خانم  بر کاهبرداری  دایر  محمدرضا 
دستگردی به مبلغ پانصدهزار ریال وشکایت آقای محسن حسنی به مبلغ 18/000/000ریال  
با توجه به محتویات پرونده شکایت شکات کیفر خواست صادره وعدم حضور متهم جهت 
دفاع از خود علی رغم اباغ قانونی از طریق نشرآگهی بزه انتسابی محرز ومستندا به ماده 
یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختاس وکاهبرداری متهم به تحمل دو سال 
حبس و رد مال به مبلغ پانصد هزار ریال در حق شاکیه اعظم وحید دستگردی ومبلغ 
هجده میلیون ریال در حق محسن حسنی  و به همین میزان جزای نقدی در حق صندوق 
دولت محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
همین شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان می باشد.ر... 

زاهدی فر-رییس شعبه 110 دادگاه کیفری 2 اصفهان-
شماره:12425/م الف

دادنامه
شماره  تنظیم:1395/04/11  تاریخ  دادنامه:9509970353200542  شماره 
کاسه  بایگانی:940151پرونده  شماره  پرونده:9309980366102036 
سابق(  جزایی   106( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   106 9309980366102036شعبه 
تصمیم نهایی شماره 9509970353200542 شاکی: آقای بهروز فدوی حسینی فرزند 
محمدعلی به نشانی دهاقان-بلوار گلستان –بین خ شهیدمیرباقری فرد وشهیدبشارت 
پ148 متهم:آقای مرتضی حاجی عبداللهی به  نشانی:مجهول المکان اتهام ها:1.فروش 
مال غیر.2.کاهبرداری گردشکار:دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:رای دادگاه:در خصوص کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی وانقاب اصفهان علیه آقای مرتضی حاجی عبداللهی دائر بر 
کاهبرداری  وفروش مال غیر نسبت به یک دستگاه خودروی سواری تیبا به شماره 
فرزند  حسینی  فدوی  بهروز  آقای  شکایت   53موضوع   ایران   54 511ص  انتظامی 
محمدعلی این دادگاه با ماحظه محتویات پرونده وتوجها به توضیحات ارائه شده از سوی 
شاکی در جلسه رسیدگی در جهت بیان نحوه خرید وتحویل گرفتن خودروی موصوف از 
متهم که داللت بر عدم هرگونه اقدام مجرمانه ومتقلبانه متهم در این خصوص داشته است 
لذا اتهامی را وارد ندانسته وضمن ارشاد به پیگیری موضوع از طریق حقوقی ومستندا به 
ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر واعام می دارد رای صادره ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد./ص رئیس شورای شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – محسن الهی 

نژاد-شماره:12442
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و  مشجر دو جریبی شهره 
شماره 1179 فرعی مجزی از پاک 36 اصلی واقع در قمصر بخشی یک که طبق پرونده 
ثبتی بنام حمید اذانی قمصری در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل 
نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1395/6/8 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود بروز بعد موکول خواهد شد. لذا 
بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت  از تاریخ 
صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصاح قضایی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید.
 تاریخ انتشار : 5/3/ 1395

شماره : 645/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر – محمد رضا لطفی مفرد

حتما بخوانید!
تولید مرغ و گوشت در اصفهان مازاد ...

یکشنبه  3   مردادماه   1395
ـــمـــاره 209 ســـــال دوم         ݡسݒ

در شهر

شهردارنجفآبادمطرحکرد:
آغازفازعملیاتیپروژهتقاطعغیرهمسطحشهیدانحجتی
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حتما بخوانید!
وداع با تلویزیون و بازگشت به سینما

ــوان  ــا عن ــان ب ــر رســول یون ــن اث  جدیدتری
سرویس فرهنگی
 هامون رشیدیان

»دیــر کــردی، مــا شــام را خوردیــم« هفتــه 
گذشته از سوی انتشارات نیماژ منتشر شد. 

رســول یونــان یکی از نویســندگان و شــاعران موفق ســال های 
 اخیــر اســت. کتاب هــای او از معــدود کتاب هایــی اســت کــه 

در اندک زمانی به چاپ های پنجم و ششم می رسد.
 شــعرهای رســول یونــان کــه یکــی از دالیــل موفقیــت اوســت 
ــه تســخیر  ــان را ب ــا کالمــی ســاده و عاشــقانه روح مخاطب ب
خــود درمــی آورد. تازه تریــن اثــر رســول یونــان ماجراجویــی او 
در حــوزه داســتان کوتــاه اســت. در پشــت جلــد ایــن کتــاب 

آمــده اســت:
 »تصمیــم گرفتــه بــود با کســی کاری نداشــته باشــد تا کســی 
هــم مزاحــم او نشــود. تــن بــه گفت وگــو نمــی داد. در دنیــای 
ــه آدم هــای فضــول  ــن هم ــا ای ــرد. ب ــی می ک خــودش زندگ
ــد  ــارش می کردن ــک ب ــگاه متل ــد. گاه و بی ــت بردار نبودن دس
ــک  ــتیم ی ــا می دانس ــد. م ــا خورده ان ــش را گربه ه ــه زبان ک
ــد  ــدای بلن ــا ص ــود و ب ــاق می ش ــش ط ــرانجام طاقت روز س
ــتیم.  ــن  را نمی دانس ــی، ای ــا ک ــد، ام ــه را می ده ــواب هم ج
آدم هایــی کــه ســکوت می کننــد یــک روز فریــاد می کشــند، 
ــوند؛  ــری می ش ــس دیگ ــد و ک ــرون می آین ــود بی ــد خ از جل
کســی وحشــتناک و غمگیــن و آن وقــت دیگــر کنترلشــان 
ــد سربه سرشــان گذاشــت.« از دســت خــارج می شــود؛ نبای

  28 داستان کوتاه
»دیــر کــردی، مــا شــام را خوردیم« شــامل 28 داســتان کوتاه 
ــه روی  ــردی روب ــک«، »م ــه  تاری ــا«، »نیم ــت: »حرف ه اس

دریــا«، »انتظــار«، »وقتــی کتــی می آیــد«، »آفتــاب ســفید« 
 »چیزهــای شکســته«، »جمله هایــی روی تابلــوی اعالنــات«

»پژمــردن گلدان هــای  نوشــابه های گازدار«،  در  »میشــل 
شــمعدانی«، »دیــر کــردی، مــا شــام را خوردیــم«، »از 
ــتی«  ــدن کش ــد از دور ش ــراب بع ــرس«، »اضط ــب های ت ش
»غریبــه ای از زبــان غریبــه ای دیگــر«، »زمان بیشــتری در نور 
ــاه«، »فراموشــی«، »شــبیه کابوس«،»کمــی در آســمان«  م
»یکشــنبه« عجیــب«،  »دنیــای  انگورهــا«،  از   »دفــاع 

ــور درد از  ــروس«، »عب ــدیم«، »آن دو خ ــوش ش ــا فرام »م
پیشــانی« »مــردی بــا پیژامــه«، »شــبی از پاییــز«، »دربــاره  
ایــن  نــام  پیراهــن«  در  »پرنــده ای  و  او«   عکس هــای 

داستان هاست.
 اضطراب بعد از دور شدن کشتی

در قســمتی از داســتان »اضطــراب بعــد از دور شــدن کشــتی« 
می خوانیــم:  »چــرا؟ چــرا بایــد بــه ســؤال ها جــواب بدهیــم 
ــه  ــط ب ــواب غل ــا ج ــر ب ــم؟ مگ ــش را نمی دانی ــی جواب وقت

ســؤال ها، مشــکلی حــل می شــود؟ اگــر جواب های مــان 
ســؤال هایی در تاریکــی خــود داشــته باشــند، آیــا بــه 
تعــداد ســؤال ها اضافــه نمی شــود؟ بایــد گاه  و بیــگاه در 
برابــر جــواب دادن ایســتادگی کنیــم. چــرا نمی گوییــم 
نیندازیــم؟  اشــتباه  بــه  را  تــا دیگــران  نداریــم   جوابــی 

اصال مگر چه اتفاقی می افتد جواب سؤالی را ندانیم؟«
  رسول یونان

رســول یونــان متولــد ۱۳۴8 اســت. نخســتین دفتر شــعر وی 
ــام »روز  بخیــر محبــوب مــن« در ســال ۱۳۷۷ منتشــر  ــا ن ب
 شــد. »کلبــه ای در مزرعــه برفــی« )مجموعــه داســتان(
»روزهــای چوبــی« )ترجمــه/ گزینــه شــعر جهان(»گندمــزار 
جهنــم«  در  »کنســرت  نمایشــنامه(،  )مجموعــه  دور« 
 )مجموعــه شــعر(، »بنرجــی چــرا خودکشــی کــرد؟« )ترجمه
 / رمــان – شــعر از ناظم حکمت(»یک کاســه عســل« )ترجمه

/ گزینــه شــعر ناظــم حکمــت(، »فرشــته ها« )مجموعــه 
ــید«  ــبانه رس ــه ش ــی ک ــال(، »تلگراف ــتان های مینی م داس
ــم ــی نگرانی ــت(، »خیل ــم حکم ــعر ناظ ــه ش ــه/ گزین  )ترجم

شــما لیــال را ندیدیــد« )رمــان( و »بــوی خــوش تــو« 
ــار منتشرشــده وی  ــه شــعر آذربایجــان( از آث )ترجمــه/ گزین

ــت. اس
  دیر کردی، ما شام را خوردیم

ــم«  ــام را خوردی ــا ش ــردی، م ــر ک ــتان »دی ــه داس مجموع
نوشــته رســول یونــان در ۱۰۴ صفحــه در قطــع رقعــی بــه بهای 
8 هــزار تومــان بــا شــمارگان یــک هــزار و ۱۰۰ نســخه از ســوی 

نشــر نیمــاژ منتشــر شــده اســت.

نگاهی به کتاب تازه رسول یونان

آدم هایی که سکوت می کنند

شــامگاه ۱ مردادمــاه برنامــه ســینمایی هفــت، بــا حضــور مهــران 
مدیــری بــه روی آنتــن زنــده شــبکه ســه ســیما رفــت؛ برنامه ای 
کــه در آن مهــران مدیــری خبــر از ســاخت اولیــن فیلــم 
ــون  ــه از برنامه ســازی تلویزی ــرد ک ــالم ک ســینمایی اش داد و اع

خداحافظــی کــرده اســت. 
ــر  ــالم خب ــا اع ــو ب ــن گفت وگ ــری در ای مدی
ــود  ــینمایی خ ــم س ــتین فیل ــاخت نخس س
در آینــده ای نزدیــک گفــت: تــا دو مــاه دیگــر 
دو  می ســازم.  را  خــود  ســینمایی  فیلــم 
فیلمنامــه دارم؛ یکــی کمــدی و دیگــری تلــخ 
و عجیــب. در ایــن ســال ها بــه دلیــل آنکــه 
مــدام درگیــر تلویزیــون یــا شــبکه نمایــش 
داد:  ادامــه  وی  نشــد.  بــودم،  خانگــی 
ــن  ــاختن در ای ــینمایی نس ــم س ــل فیل دلی
ســال ها، تــرس از ســاخت فیلــم ســینمایی 

کمــدی نبــود؛ تــرس از ســاخت فیلــم ســینمایی بــود. بــا وجــود 
ــرای ســینما کــم اســت  ــه کــم نیســت، امــا ب  اینکــه ایــن تجرب
و دوســت داشــتم وقتــی بــه ســینما می آیــم، خیلــی حرفــه ای 

ــازی  ــود از برنامه س ــی خ ــالم خداحافظ ــا اع ــری ب ــد. مدی  باش
در تلویزیــون، افــزود: مــن بعــد از برنامه »دور همــی« دیگر کاری 
ــاخت  ــم س ــون نخواه ــی و تلویزی ــش خانگ ــبکه نمای ــرای ش  ب
ــم.  ــت می کن ــینمایی کفای ــم س ــک فیل ــالی، ی ــد س ــه تولی و ب
مــن از ۳65 روز ســال، ۳6۰ روز ســال را کار کــرده ام و فکــر 

ــم.  ــتراحت کن ــد اس ــر بای ــم دیگ می کن
ایــن کارگــردان خاطرنشــان کــرد: مــن 
تصمیــم دارم در ادامــه مســیر فیلمســازی 
ــری در  ــر و بزرگ ت ــای تندت ــود حرف ه خ
حــوزه سیاســت و فرهنــگ و اجتمــاع بزنم 
کــه جــای ایــن حرف هــا در تلویزیــون 
ــذارد؛  ــای آن نمی گ ــت و محدودیت ه نیس
خانگــی  نمایــش  شــبکه  در  نظــر   بــه 
و ارشــاد بهتــر می شــود این هــارا بیــان 
کــرد. مدیــری بــا انتقــاد از برخــی منتقدان 
بیــان داشــت: برخــی منتقــدان بــه دلیــل اینکــه جواب تلفنشــان 
را نــدادم نقدهــای بســیار تنــدی بــه فیلم هایــم وارد کردنــد کــه 

بــه نظــرم ایــن موضــوع خیلــی غیرانســانی اســت.

مهران مدیری مطرح کرد:
وداع با تلویزیون و بازگشت به سینما

آلبــوم صوتــی و تصویــری »تــو کیســتی؟«، تازه تریــن اثــر 
حمیــد متبســم بــا صــدای ســاالر عقیلــی و بــا همــکاری گــروه 
»مضــراب« منتشــر می شــود. ایــن آلبــوم بــر اســاس اشــعاری 
از ســعدی، موالنــا، نیمــا یوشــیج و احمــد شــاملو بــا رمزگشــایی 
»تــو« در کالم ایــن شــاعران ایرانــی اســت که روز یکشــنبه ســوم 

صدرالدیــن  تهیه کنندگــی  بــه  مردادمــاه 
ــران گام«  حســین خانی توســط شــرکت »ای
و مؤسســه »نغمه ســرای روژیــن« و توســط 
پخــش »هنــر شــهر« در اختیــار عالقه منــدان 
ــم  ــد متبس ــرد. حمی ــرار می گی ــیقی ق موس
در  »تــو کیســتی؟«  تکنــواز  و  آهنگســاز 
ــا عنــوان »بــه  خالصــه نوشــتاری کوتاهــی ب
راســتی توکیســتی؟« - کــه در بروشــور ایــن 
آلبــوم بــه رشــته تحریــر درآمــده - تابســتان 

ــه  ــت: »ب ــته اس ــرش نوش ــن اث ــاره جدیدتری ــال ۱۳9۳ درب س
ــارغ از  ــو! ف ــاری؟ ت ــار و تب ــدام دی ــتی؟ از ک ــو کیس ــتی ت راس
زمانــی و مکانــی، ایــن جایــی و آن جایــی؛ کیســتی کــه شــاعر 
ــو، چشــم در  ــدر شــعر ن ــه پ ــه؟ ک ــروز ریشــه هایت را دریافت ام

راهــت؟ کــه آن رومــی، سرگشــته سلســله گشــاده ات؟ کیســتی 
کــه اســتاد ســخن را بــه هیــچ نســتانند، »ار تــو ز در برانی اش«؟ 
تــو نیســتی و می بینمــت، خامشــی و می شــنومت ... تــو 
ــی  ــوا می کن ــم نج ــام در گوش ــر ش ــت را ه ــه آهنگ ــتی ک  کیس
ــتی  ــی؟ کیس ــش می خوان ــوی خوی ــه س ــرا ب ــداد م ــر بام و ه

ــو؟« ت
ــو کیســتی؟«  ــوم »ت ــد متبســم در آلب  حمی
ــوازی  ــر، تکن ــه غیــر از آهنگســازی ایــن اث ب
ســاز ســه تار را نیــز بــر عهــده داشــته اســت؛ 
ــه  ــراب« ک ــیقی »مض ــروه موس ــای گ اعض
ــد ــرش همراهــی کرده ان ــن اث  وی را در آخری
ــه تار ــده س ــاز نوازن ــمیرا گلب ــد از: س  عبارتن
پویــان بیگلــر نوازنــده تــار )تکنــواز(، پدیــده 
ــین  ــواز(، نوش ــار )تکن ــده ت ــژاد نوازن احرارن
ــود  ــده ع ــا نوازن ــام بهنام نی ــواز(، بهن ــود )تکن ــده ع پاســدار نوازن
ــار ــده بم ت ــار، جــالل امیرپورســعید نوازن ــده بم ت ــی نوازن  آوا ایوب
افشــین بابایــی نوازنــده دایــره و کــوزه و ســینا خشــک بیجــاری 

نوازنــده تنبــک و دایــره.

 - مجیدصادق زاده از اســاتید مطرح نگارگری اصفهان
ایــن شــهر را از نظــر جریــان نگارگــری معاصــر 

دانســت. تهــران  هم پایــه 
- رضــا قدیمــی بــه ســمت معــاون فضــای مجــازی 

ســازمان صداوســیما منصــوب شــد.
ــی  ــه کارگردان ــاد 2« ب ــت ارش ــرداری »گش - فیلمب
ســعید ســهیلی در تهــران ادامــه دارد و تاکنــون 
2۰ درصــد از صحنه هــا مقابــل دوربیــن مســعود 

ــت. ــه اس ــالمی رفت س
- رئیــس شــورای مرکــزی کانــون طراحــان ومدیران 
 تبلیغــات ســینما با اعــالم خبر حذف تندیس پوســتر 
و آنونــس از هجدهمیــن جشــن خانــه ســینما تأکید 
ــاف در  ــترین اجح ــد، بیش ــه جدی ــرد در آیین نام ک

حــق اعضــای ایــن صنــف شــده اســت.
مســتند  مجموعــه  کارگــردان  صافــی،  رضــا   - 
ــرای  ــرد بخــش بازسازی شــده ب ــر« اعــالم ک »5 نف

ــد می خــورد. ــده کلی ــه آین روایــت قصــه هفت
- مجموعــه »چــرخ فلــک« از اپیزودهــای مختلفــی 
تشــکیل شــده کــه بــه گفتــه مجــری طــرح آن، نقطه 
اتصــال اپیزودهــا رفتارهــای نیــک شخصیت هاســت 

کــه از قصــه ای بــه قصــه دیگــر مــی رود.
ــی  ــیقی ایران ــده موس ــاری، خوانن ــا افتخ - علیرض
همزمــان بــا مراســم تجلیــل از بیســت و ســه 
ــاد  ــازی عم ــا آهنگس ــه را ب ــک قطع ــی، ی آزاده ایران

ــرد. ــرا ک ــدی اج توحی
- هاتــف علیمردانــی از انتخــاب همــه بازیگــران 
ــی  ــعید آقاخان ــی س ــاز نقش آفرین ــان« و آغ »آباج
ــت. ــینمایی گف ــم س ــن فیل ــی در ای ــبنم مقدم و ش

ــه  ــده ســینما، فیلمنام ــن، تهیه کنن ــد نیک بی - محم
ــه  ــم تهمین ــه قل ــه اش« را ب ــای نرفت ــی و راه ه »مل
ــه وزارت  ــاخت ب ــه س ــت پروان ــرای دریاف ــی ب میالن

ــه کــرد. ارشــاد ارائ
- یــک طــراح لبــاس، داســتان عاشــقانه »شــیرین 
و فرهــاد« را بــه  صــورت مینیاتــور روی یــک مانتــو از 
جنــس ابریشــم خــام بــه ارزش حــدود 2۰ میلیــون 

تومــان طراحــی کــرده اســت.
- علــی پاکدســت، افســانه زمانــی و بنفشــه بدیعــی 
بــه عنــوان اعضــای هیئــت انتخــاب بخــش فضــای 
تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره  از  دوره  ایــن  بــاز 
عروســکی، ۱۷ نمایــش را بــرای حضــور در جشــنواره 

ــد. انتخــاب کردن
ــازی  ــا ب ــا ب ــن روزه ــه ای ــر ک ــادی حجازی ف - ه
فیلــم  در  متوســلیان  احمــد  حــاج  نقــش  در 
پــرده سینماهاســت،  روی  غبــار«  در  »ایســتاده 
آمــاده اجــرا  بــرای  را  »مکبــث«   نمایــش 

 می کند.

  بازیگران »زاپاس«، میهمان اصفهان
عوامــل  کیمیای وطن   
فیلــم 

ســوم  امــروز  »زاپــاس« 
اصفهــان  بــه  مردادمــاه 
ــدان  ــا عالقه من ــد و ب می آین
خــود دیــدار می کننــد. امیــر 
ــر،  ــا رامین ف ــری، ریم جعف
مهران فــر احمــد  حبیبــی،  النــاز  عزتــی،   جــواد 
شــبنم مقدمــی و ماهــان نصیــری در ایــن فیلــم بــه ایفــای 
نقــش پرداخته انــد. برخــی از ایــن هنرمنــدان در ســه 
ســانس ۱8:۳۰، 2۰:۳۰ و 22:۳۰ در سینمافلســطین اصفهان 
حضــور خواهنــد داشــت و ضمــن حضــور در مراســم اکــران 
ــرد.  ــد ک ــدار خواهن ــان دی ــردم اصفه ــا م ــاس، ب ــم زاپ فیل
ــن  ــت ای ــی بلی ــت رزرو اینترنت ــد جه ــدان می توانن عالقه من

برنامه به سایت سینما تیکت مراجعه کنند.

فرماندار اصفهان:
رشد کمی و کیفی کانون های اصفهان 

تحسین برانگیز است
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

کیمیای وطن
هللا  فضــل  اصفهــان،  فرمانــداری 
از  بازدیــد  جریــان  در  اصفهــان  فرمانــدار  کفیــل 
هنرســتان هنرهــای زیبــای پســران، مجتمــع فرهنگــی 
فرهنگــی  ودبیرخانــه کانون هــای  صائــب  هنــری 
ــروز در  ــت: ام ــان گف ــتان اصفه ــاجد اس ــری مس هن
مشــکالت  جامعــه،  مشــکالت  و  مســائل  صــدر 
اجتماعــی اســت بــه گونــه ای کــه در چنــد مــاه گذشــته 
ــا  ــالب و ب ــم انق ــر معظ ــر رهب ــه در محض ــه جلس س
حضــور ســران ســه قــوه در حــوزه مســائل اجتماعــی و 
فرهنگــی شــکل گرفتــه اســت و ایشــان پیرامــون ورود 
ــات  ــی و اقدام ــیب های اجتماع ــل آس ــه ح ــدی ب ج
ویــژه ای  تاکیــد  راســتا  ایــن  در  گیرانــه   پیــش 
نقــش  بــه  اصفهــان  فرمانــدار  داشــته اند. 
ــار داشــت:  ــرد و اظه ــی اشــاره ک دســتگاه های فرهنگ
ــی  ــن موضــوع نقشــی ب دســتگاه های فرهنگــی در ای
بدیــل و تاثیرگــذار دارنــد و از جملــه آن مجموعــه 
ــگ و  ــوع فرهن ــای متن ــا ماموریته ــترده ب ــیار گس بس
هنــری  فرهنگــی  کانون هــای  و  اســالمی  ارشــاد 
ــی و  ــترش کم ــن از گس ــت. وی همچنی ــاجد اس مس
کیفــی و رشــد و ارتقــای فعالیت هــای کانون هــای 
ــکر  ــر و تش ــان تقدی ــاجد اصفه ــری مس ــی هن فرهنگ
ــیار  ــی بس ــه هماهنگ ــت: الحمدال ــار داش ــرد و اظه ک
ــای  ــف دارای کانونه ــتگاههای مختل ــن دس ــی بی خوب
ــی و  ــر در هماهنگ ــن ام ــه و ای ــکل گرفت ــی ش فرهنگ
ــوده  ــر ب ــا مؤث ــت کانون ه ــاء کیفی ــی و ارتق ــم افزائ ه

است.

اخبار کوتاه 

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳95/۰۴/2۱  تاریخ  دادنامه:95۰99۷۰۳5۳2۰۰589  شماره 
کالسه  بایگانی:95۰۰66پرونده  شماره  پرونده:9۴۰998۰۳595۰2۱۰۷ 
9۴۰998۰۳595۰2۱۰۷ شعبه ۱۰6 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰6جزایی 

سابق(تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۰۳5۳2۰۰589
دینان  درچه  اصفهان  نشانی  به  احمد  فرزند  پور  نرگس کسرائی  شاکی:خانم 
به  احمدرضاشهسواری  متهم:آقای  توکلی  یوسف  منزل  طالقانی  راه  سه 

نشانی:مجهول المکان اتهام : کالهبرداری
اعالم وبشرح  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات   باتوجه  گردشکار:دادگاه 
خصوص کیفرخواست  دادگاه:در  نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  
احمدرضا شهسواری  آقای  علیه  اصفهان  وانقالب  عمومی  دادسرای  از  صادره 
ریال موضوع شکایت خانم  میلیون  یکصدوچهل  مبلغ  به  بر کالهبرداری  دائر 
نرگس کسرائی پور فرزند احمد این دادگاه با مالحظه محتویات پرونده وتوجها 
محکمه  دلیل  هیچگونه  واینکه  رسیدگی  جلسه  در  شاکی  اظهارات  نحوه  به 
مبلغ  اخذ  در  متهم  سوی  از  ومتقلبانه  مجرمانه  اقدام  بر  داللت  پسندی که 
مذکور داشته باشد ارائه نگردیده است لذا اتهامی در این خصوص وارد ندانسته 
ماده  به  ومستندا  حقوقی  طریق  از  موضوع  پیگیری  به  شاکی  ارشاد  وضمن 
۴قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر واعالم می دارد رای صادره 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم 

تجدید نظر استان اصفهلن می باشد./ص
نژاد  الهی  محسن   – اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰6 شعبه  رئیس   

شماره:۱2۴۴۱/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:۱۳9۱/۰۷/۱8  تاریخ  دادنامه:9۱۰99۷۰۳52۴۰۱۰98  شماره 
پرونده:9۰۰998۰۳52۴۰۱2۱۴ شماره بایگانی:9۰۱22۴

خواهان:بانک ملت به مدیریت علی دیوانداری باوکالت آقای حبیب محمدی 
به نشانی ابتدای خ بزرگمهرساختمان بهشت طبقه سوم واحد۳۴خواندگان:۱.

آقای امیر حسین شیران 2.آقای داریوش شیران ۳.آقای وحید نفریان همگی 
به نشانی:مجهول المکان خواسته:مطالبه طلب گردشکار:دادگاه پس از بررسی 

محتویات  پرونده بشرح زیر  مبادرت به صدور رای مینماید.
بانک ملت  از  به وکالت  آقای حبیب محمدی  دادگاه:در خصوص دعوی  رای 
بطرفیت آقایان وحید نفریان فرزند اکبر وداریوش و امیرحسین هر دوشیران 
فرزندان محمد حسین بخواسته مطالبه مبلغ 25 میلیون ریال وجه 2 فقره 
وخسارات   26/۱/9۰ سررسیدی  26۴۱95و۱۴۷۴۴۷به  های  بشماره  سفته 
تقدیمی  دادخواست  مفاد  نظربه  واخواست  وهزینه  تادیه  وتاخیر  دادرسی 
های  وواخواست  دعوی  مستند  های  تصویر مصدق سفته  ومالحظه  خواهان 
آنها وقرارداد تنظیمی فی مابین واینکه خواندگان نسبت به خواسته خواهان 
ایراد واعتراضی بعمل نیاورده ودلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا 
قانون  قانون تجارت و۱98و5۱5و522  به مواد2۴9و۳۰۷و۳۰9  دادگاه مستندا 
بانکی  عملیات  قانون   ۱5 ماده  به  الحاقی  های  وتبصره  مدنی  دادرسی  آئین 
اصل  بابت  ریال  میلیون   25 مبلغ  پرداخت  به  رامتضامنا  خواندگان  ربا  بدون 
الوکاله  خواسته وهزینه واخواست 2درصد خواسته وخسارت دادرسی و حق 
بمیزان مقرره قانونی وخسارت تاخیر تادیه سالیانه  ۱8درصد از تاریخ 26/۱/9۰ 

لغایت تاریخ اجرای رای برابر مقررات در حق خواهان محکوم مینماید
دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  2۰روز  رای صادره غیابی است وظرف   

میباشد./ق قاسم قربانی – 
شماره  تنظیم:۱۳9۴/۰8/۰5  تاریخ  دادنامه:9۴۰99۷۰۳52۴۰۱299  شماره 
به  ملت  بایگانی:9۰۱22۴خواهان:بانک  شماره  پرونده:9۰۰998۰۳52۴۰۱2۱۴ 
خ  ابتدای  نشانی  به  حبیب محمدی  آقای  باوکالت  دیوانداری  علی  مدیریت 
بزرگمهرساختمان بهشت طبقه سوم واحد۳۴خواندگان:۱.آقای داریوش شیران 
فرزندمحمدحسین۳.آقای  شیران  امیرحسین  2.آقای  محمدحسین  فرزند 

خواسته:مطالبه  المکان  نشانی:مجهول  به  همگی  اکبر  فرزند  مغزیان  وحید 
طلب

رای دادگاه:نظربه اینکه دردادنامه 9۱۰99۷۰۳52۴۰۱۰98 صادره از این دادگاه 
نام خانوادگی احد از خواندگان به اشتباه سهوی )نفریان(قیدشده لذا دادگاه 
رابه  مذکور  خانوادگی  نام  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۳۰9 ماده  به  استناد  با 
این رای  نماید.اعطای دادنامه اصلی بدون ضمیه کردن  )مغزیان(اصالح می 

ممنوع وبی اعتبار است واین رای به تبع رای اصلی قابل اعتراض می باشد.
رئیس شعبه 2۴ حقوقی اصفهان-علی رئیسی  شماره:۱2۴2۰/م الف

دادنامه
تنظیم:۱۳95/۰۴/۱۳  تاریخ  دادنامه:95۰99۷۰۳5۴8۰۰۳9۴  شماره 
بایگانی:95۰۰86پرونده  شماره  پرونده:95۰998۰۳59۴۰۰۰۷۴  شماره 
اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱22 شعبه   95۰998۰۳59۴۰۰۰۷۴ کالسه 
شماره  نهایی  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع   – سابق(  )۱22جزایی 
فرزند  محمدآبادی  نساجی  محسن  :۱.آقای  95۰99۷۰۳5۴8۰۰۳9۴شکات 

علی به نشانی اصفهان – اصفهان محتشم کاشانی ک یاس ک مهران پ۱6
به نشانی اصفهان-اصفهان پل کشاورز خ  2.آقای جواد زردتشت فرزندکهزاد 
باغ فردوس ک بهشت ک نسیم بن دو پ آخر۳.آقای اکبر یزدانی نوگورانی 
فرزند جعفرعلی به نشانی  اصفهان-اصفهان باغ زیار بن نسیم پ  ۳۴۴.آقای 
محمد اسماعیلی فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان-اصفهان خ حسین آباد 
ک ش ۱۱ محرم پ52 5.آقای غالمحسین رمضانی هراتمه فرزند رحمت اله 
پاینده  6.آقای احسان  لنجان جنب آهن فروشی رمضانی   به نشانی مبارکه 
ایمان  به نشانی اصفهان – اصفهان دکتر حسابی ساختمان  فرزند علیمحمد 

ط ۱
–اصفهان  اصفهان  نشانی  به  فرزندنصراله  دیزیچه  بهرامی  شکوفه  ۷.خانم 
8.حمزه   659 پ   ۱5 فرعی  معرفت  خ  همایونی  علوی  بل  ولیعصر  شهرک 
بنی  9.اکبرمختاری۱۰جوادزرتشت۱۱.شهروزمحمدی۱2.جعفر  محمودی 
قلیان۱6.شاپور  خضری۱5.غالمرضاشاه  ۱۳.محمدجعفری۱۴.حمید  اثنی 
2۰.شهپر  آقاجانی  ۱9.مهدی  آقاجانی  ۱8.اقدس  پرویزی۱۷.محمدآقاجانی 
با وکالت محسن نساجی محمدآباد ی  2۱.مهران عسگری همگی  احتشامی 
متهم:آقای  پ۱6  مهران  یاس ک  اصفهان-محتشم کاشانی  ک  نشانی  به 
اتهام :معرفی مال  المکان  آبادی فرزندعزیزهللا  مجهول  رضامحمدی حسین 
ومحتویات  اوراق  مجموع  بابررسی  خود گردشکار:دادگاه  مال  عوض  به  غیر 
به  متعال  خداوند  از  استعانت  وبا  رااعالم  رسیدگی  وختم  کفایت  پرونده 
شرح زیر مبادرت به انشا وصدور رای می نماید.رای دادگاه:درخصوص اتهام 
المکان  ومجهول  متواری  عزیزهللا  فرزند  آبادی  حسین  رضامحمدی  آقای 
به  باتوجه  به عنوان مال خود ورهن گذاشتن آن  بر معرفی مال دیگری  دائر 
مبلغ2.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  باپرداخت  نساجی  وخانمها۱.محسن  آقایان  شکایت 
هللا  نعمت  ۳.مرحوم  2.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  با  پاینده  2.احسان 
باپرداخت  محمودی  ۴.حمزه  2.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  کریمی 
8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  5.اکبرمختاری  2.25۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ 
۷.محمداسماعیلی  2.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  6.جوادزرتشت 
مبلغ  باپرداخت  8.اکبریزدانی  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت 
۱.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  رمضانی  9.غالمحسین  ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 
اثنی  ۱۱.جعفربنی  ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  ۱۰.شهروزمحمدی 
مبلغ  باپرداخت  ۱2.محمدجعفری  2.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت 
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  ۱۳.حمیدخضری  ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 
پرویزی  ۱5.شاپور  95۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  قلیان  ۱۴.غالمرضاشاه 
باپرداخت مبلغ 2.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت دوواحد ۱6.محمدآقاجانی باپرداخت 
مبلغ  باپرداخت  آقاجانی  واقدس  ۱۷.شهپراحتشامی  ۱.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ 
۱.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  آقاجانی  ۱8.مهدی  ۱.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 
2۰.سپهراحتشامی   ۱.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ  باپرداخت  آقاجان  ۱9.مسیح 

باپرداخت مبلغ ۱.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 2۱.مهران عسگری وشیرین خانی باپرداخت 
مبلغ 2.۴۷5.۰۰۰.۰۰۰ ریال وقولنامه ومدارک ارائه شده از طرف شاکیان حاکی 
است  بوده  ۴25۷/۳۰و۴258/۳  شماره  ثبتی  پالکهای  مالک  متهم  اینکه  از 
ومجوز احداث 22 واحدآپارتمان مسکونی را داشته وکلیه واحدهای مسکونی 
احداثی بر روی پالک ثبتی ذکر شده را به شاکیان فروخته است وبا این وصف 
در تاریخ 9۳/۱2/26 طبق دوفقره سندرهنی به شماره های 85۰۱و85۰2 دفتر 
اسناد رسمی شماره 2۳9 اصفهان امالک فروخته شده به شاکیان را در رهن 
مغازه  وابوالحسن  بروجنی  انوشای  علی  آقایان  بنامهای  افرادی  واز  قرارداده 
اعیان  قصدتملک  ونامبردگان  پول گرفته  تومان  صدمیلیون  چند  مبلغ  عابد 
ثبتی  پالکهای  قضایی  اند که حسب دستور  داشته  مزایده  رااز طریق  مرهونه 
پالکهای  انتقال  واز  است  متوقف گردیده  مزایده  وعملیات  وتوقیف  ذکرشده 
ثبتی جلوگیری شده است ومتهم باوصف ابالغ احضاریه ونشرآگهی در دادسرا 
به  باتوجه  دادگاه  بتابراین  است  نیاورده  بعمل  ودفاعی  حاضرنشده  ودادگاه 
شکایت شاکیان وگزارشات واصله از مرجع انتظامی وتحقیقات انجام شده در 
اسناد  ناحیه شاکیان وتصویرمصدق  از  ابرازی  نامه هاومدارک  دادسراومبایعه 
وکیفرخواست  اصفهان   2۳9 خانه  دفتر  از  صادره  های  واجرائیه  ترهین شده 
از دادسرا وعدم دفاع متهم ومتواری شدن وی وسایر قرائن وامارات  صادره 
به  بااستناد  دانسته  ومسلم  رامحرز  متهم  به  انتسابی  بزه  پرونده  در  مضبوط 
معرفی  خود  مال  عوض  رابه  غیر  مال  اشخاصی که  مجازات  ۱و۳قانون  مواد 
مال  انتقال  مجازات  به  راجع  قانون  یک  2/۱۳۰8/۳۱وماده  مصوب  میکنند 
ارتشاء  مرتکبین  تشدیدمجازات  قانون  یک  وماده   ۱۳۰8/2/۳۱ مصوب  غیر 
واختالس وکالهبرداری ورعایت ماده۱۳۴ قانون مجازات اسالمی بلحاظ تعدد 
جرائم متهم موصوف را به تحمل دو فقره دوسال حبس تعزیری بجهت ترهین 
2 پالک ثبتی و پرداخت مبلغ 9.8۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت فک رهن از پالکهای 
 9.8۷۰.۰۰۰.۰۰۰ آنها در حق شاکیان وپرداخت مبلغ  ثبتی ذکرشده وآزادکردن 
مجازاتهای  از  یکی  فقط  البته  نماید  دولت محکوم می  به  نقدی  ریال جزای 
اشد قابل اجرا می باشد رای صادره غیابی وظرف 2۰روز پس از ابالغ واقعی در 
همین دادگاه قابل واخواهی است./ص سیدمهدی موسوی –رئیس شعبه۱22 

دادگاه کیفری 2 اصفهان- شماره:۱2۴۴۴/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:۱۳95/۰۴/۰8  تاریخ  دادنامه:95۰99۷6825۳۰۰۴9۴  شماره 
شعبه:9۴۱266پرونده  بایگانی  شماره  پرونده:9۴۰9986825۳۰۱۱۳9 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳۱ شعبه  کالسه9۴۰9986825۳۰۱۱۳9 
اصفهان تصمیم نهایی شماره 95۰99۷6825۳۰۰۴9۴خواهان:آقای محمدعلی 
شهر- خمینی  شهرستان   – اصفهان  استان  نشانی  به  فرزندبهروز  آبادی  ارم 

گلدره-پالک  –کوی  راجی  –خیابان  پیمان  –خیابان  بهشت  منظریه-بلوار 
2همراه۰9۱۳۷9۳۱۰۰6خواندگان:۱.خانم مژگان دارابی فرزندجلیل2.آقای بهروز 
ها:۱. خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  فرزندبهمن  فروشانی  زمانی 
مطالبه خسارت دادرسی 2.مطالبه خسارت تاخیرتادیه ۳. مطالبه وجه بابت...

گردشکار:دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبشرح زیر 
مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای محمدعلی 
ارم آبادی فرزند بهروز به طرفیت آقای بهروز زمانی وخانم مژگان دارابی مبنی 
بر مطالبه مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال وجه حواله شماره 5۴۰۴۰5 دادگاه 
نظربه اینکه اخذ توضیح از خواهان ضروری بوده وخواهان باوصف ابالغ جهت 
ادای توضیح وارائه پاسخ استعالم حاضر نشده وبدون توضیح خواهان اتخاذ 
تصمیم در ماهیت دعواممکن نیست بنابر مراتب یادشده بااستناد به ماده 95 
واعالم می  راصادر  دادخواست خواهان  قرارابطال  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
نماید.این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 

دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان است.ف/حجت اله طاهری –
رئیس شعبه ۳۱دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

شماره:۱2۳9۷/م الف

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳95/۰۴/2۰  تاریخ  دادنامه:95۰99۷۰۳52۷۰۰5۷9  شماره 
شعبه:95۰۱5۰شاکی:آقای  بایگانی  شماره  پرونده:9۳۰998۰۳65۳۰۱9۰2 
سعیدامین الرعایائی فرزند غالمحسین به نشانی شهرستان اصفهان چهارباغ 
باال کوی فرشاد ک دانش پ۳۷متهم:آقای کیکاوس عبدالمحمدی به نشانی 
رسیدگی  ختم  2.تهدیدگردشکار:دادگاه  ها:۱.توهین  اتهام  المکان  مجهول 
در خصوص  دادگاه  نماید.رای  می  رای  به صدور  مبادرت  زیر  وبشرح  رااعالم 
اتهام آقای کیکاوس عبدالمحمدی دائر بر ایجادمزاحمت تلفنی ازطریق ارسال 
تلفن همرا شاکی  وبه خط   ۰9۳5625266۱ به شماره  وباتلفن همراه  پیامک 
آقای سعید امین الرعایا مالک ومتصرف تلفن شماره ۰9۳۷25۷9۷۰9 نظربه 
محتویات پرونده شکایت شاکی وپرینت از تلفن شخص واستعالم از مخابرات 
به  مزاحم  خط  تعلق  بعالوه  محرزبوده  مزاحمت  اوالوقوع  آن  اساس  بر  که 
بودن  ومتواری  متهم  حضور  عدم  به  باشدوباتوجه  می  محرز  متهم  شخص 
از سوی ایشان را محرز دانسته مستندا به  بنابر این دادگاه وقوع بزه  ایشان 
ماده 6۴۱ از قانون تعزیرات متهم رابه تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می 
نماید در رابطه بااتهام دیگر متهم دائر بر توهین وتهدیدنظر به محتویا ت پرونده 
واینکه این جرائم فعل واحدی است که مشمول چند عنوان بزه می باشد وبزه 
فحاشی وتهدید مستقالواقع نگردیده است لهذا دادگاه مستندا به ماده۱۳۱ از 
بربرائت  آئین دادرسی کیفری رای  از قانون  قانون مجازات اسالمی وماده ۴ 
متهم دراین بخش صادرواعالم می نمایددر خصوص اتهام آقای رحمت نائبیان 
محتویات  به  توجه  از  شکایت  موضوع  تلفنی  مزاحمت  بر  دائر  محمد  فرزند 
پرونده وباتوجه به اینکه در پرونده دلیلی که وقوع بزه از سوی ایشان رااثبات 
نمایدوجودندارد لهذلدادگاه مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی وماده ۴ قانون 
آئین دادرسی کیفری رای  بر برائت متهم صادر واعالم  می نمایدرای صادره 
غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./ض 

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2اصفهان-میردامادی 
شماره:۱2۳99/م الف

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳95/۰۳/25  تاریخ  دادنامه:95۰99۷۰۳5۰9۰۰5۱۴  شماره 
حسین  بایگانی:9۴۱۳9۴خواهان:آقای  شماره  پرونده:9۴۰998۰۳5۰9۰۱2۴8 
امام علی  ولیعصر-میدان  به نشانی اصفهان-خ  ینگابادی فرزندرضا  شفیعی 
نشانی:مجهول  به  چراغی   احمد  خوانده:آقای  شفیعی  –پ۳-فروشگاه  ع 
اوراق  گردشکار:بابررسی  به   محکوم  پرداخت  از  :اعسار  خواسته  المکان 
صدور  به  مبادرت  ذیل   وبشرح  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  ومحتویات 
به  ینگابادی  شفیعی  حسین  آقای  خواهان  دادگاه:دعوی  می کند.رای  رای 
به  پرداخت محکوم  از  اعسار  به خواسته  احمد چراغی  آقای  طرفیت خوانده 
موضوع دادنامه ۱22۰-۱۳9۳/۰8/۰۱ صادر شده در پرونده کالسه 9۳۰2۴6 ح 
9 می باشد حسب دادنامه مذکور حکم محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 
با  دویست وپنج میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی صادر شده است 
توجه به دادخواست دادرسی صادر شده است با توجه به دادخواست تقدیمی 
ووباتوجه به عدم اشتغال خواهان وزندانی بودن مشارالیه وعدم داشتن درآمد 
امضا  ضامن  بعنوان  را  دعوی  اصل  موضوع  چک  الیه  مشار  اینکه  به  ونظر 
کرده است وباتوجه به شهادت شهود که همگی حکایت از اعسار خواهان در 
مدنی  قانون   2۷۷ ماده  استناد  به  دادگاه  دارد  به  محکوم  یکجای  پرداخت 
ومواد ۷و۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وآئین نامه آن حکم اعسار 
ماهیانه  می کند که  ومقرر  صادر  را  به  محکوم  یکجای  پرداخت  از  خواهان 
رای  شود  پرداخت  به  محکوم  استهالک کامل  تا  ریال  میلیون  شش  مبلغ 
 صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
اصالنی  علیرضا   – اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  رئیس   

شماره:۱2۴۳۱/م الف

امروز 3 مرداد
ساالر عقیلی با »تو کیستی؟« می آید



همه در شوک لباس المپیکی ایران
ــی  ــر رونمای ــار تصاوی انتش

کاروان  فــرم  لبــاس  از 
ایــران در مراســم افتتاحیه 
 ،2016 ریــو  المپیــک 
و  تعجــب  از  موجــی 
را در شــبکه های  حیــرت 
ایجــاد کــرده  اجتماعــی 
اســت. لباس هــای کاروان ایــران کــه شــامل 2 
ــرز  ــه ط ــروز ب ــروه ورزشــی و رســمی اســت، دی گ
محقرانــه ای بــر تــن 4 مانکــن بــه نمایــش گذاشــته 

شد و مورد انتقاد جدی قرار گرفت. 
ــه ایــن البســه وارد اســت شــامل  ایرادهایــی کــه ب
ــای  ــگ، طرح ه ــی رن ــدم همخوان ــل ع ــی مث نکات
ارائــه  مهم تــر  همــه  از  و  جــذاب  نه چنــدان 

سردســتی و بدشــکل آن اســت.
یــک  بــا  و  موضــوع  شــدن  روشــن  بــرای   
می توانیــد  اینترنــت  در  ســریع  جســت وجوی 
بــرای  تیم هــا  البســه  از  را  بســیاری  تصاویــر 
دســت بــه   2016 ریــو  افتتاحیــه   مراســم 

 بیاورید. 
تصاویــری کــه نشــان می دهــد در همــه جــای 
لبــاس  زیبایــی  و  آراســتگی  بــر  چقــدر  دنیــا 
برنامه ریــزی  و  وســواس  عمومــی  رژه   بــرای 

دارند.

 شماره 10 پانیونیوس 
به انصاری فرد رسید

ــتاره  ــرد، س ــم انصاری ف کری

فوتبــال  تیــم  ایرانــی 

پانیونیــوس در فصــل جدیــد 
ــر  ــم را ب ــن تی ــماره 10 ای ش

تن خواهد کرد.
فصــل  در  انصاری فــرد   
ــماره 11  ــن ش ــته پیراه گذش
تیمــش را بــر تــن کــرد و در لیــگ یونــان درخشــید. 
و  ســرمربی  تــا  شــد  باعــث  موضــوع  همیــن 
مســئوالن باشــگاه پانیونیــوس بــرای فصــل جدیــد 
لیــگ یونــان شــماره 10 را بــه مهاجــم ایرانــی ایــن 

ــد. ــم بده تی
ــد  ــده چن ــل آین ــرای فص ــم ب ــن تی ــد ای ــر چن  ه
ــا  ــا یونانی ه ــام داد، ام ــوب انج ــیار خ ــد بس خری
ــم  ــه کری ــد شــماره 10 را ب ــم گرفتن ــت تصمی در نهای
اصلــی  امیدهــای  از  یکــی  امســال  او  بدهنــد. 
ســرمربی پانیونیــوس در خــط حملــه خواهــد بــود.

کوتاه از ورزش

سعید عباسی:

برای اشتباهم عذرخواهی می کنم
فوتســال  تیــم  بازیکــن   
تأسیســات دریایــی کــه بــا از 
دســت دادن دو پنالتــی در 
باشــگاه های  جــام  بــازی 
آســیا، نقــش اصلــی را در 
حــذف تیمــش داشــت، از 
جامعــه فوتســال عذرخواهــی 
کــرد. تیــم فوتســال تأسیســات دریایــی ایــران در مســابقات جــام 
ــد و  ــذف ش ــی ح ــارم نهای ــه یک چه ــیا در مرحل ــگاه های آس باش
بســیاری ســعید عباســی را مقصــر اصلــی ایــن شکســت 
می داننــد؛ بازیکنــی کــه یــک پنالتــی را در جریــان بــازی و یــک 
ــا  ــا از دســت داد. عباســی ب ــت پنالتی ه ــی را هــم در ضیاف پنالت
ــن  ــل ای ــه دلی ــچ گاه او را ب ــه اینکــه هم تیمی هایــش هی اشــاره ب
ــن  ــدر بازیک ــکر آنق ــدا را ش ــت: خ ــد، گف ــت نکرده ان ــاق مالم اتف
بــزرگ و باشــخصیت در تیــم تأسیســات دریایــی وجــود دارد کــه 
هیچ کــس پــس از بــازی بــه مــن حرفــی نــزد و گوشــه و کنایــه ای 
ــاس  ــن تم ــا م ــار ب ــم چندب ــایی ه ــد شمس ــود وحی ــت. خ نگف

گرفت و دیروز هم به من سر زد.

 قهرمانی پیام صنعت اصفهان 
در هندبال ساحلی کشور

کیمیای وطن     

فــوالد  صنعــت  پیــام  تیــم 
ــی  ــوان قهرمان ــه عن ــپاهان ب س
مســابقات هندبــال ســاحلی 
ــی  ــه پایان ــید. مرحل ــور رس کش
دوره مســابقات  شــانزدهمین 
قهرمانــی  ســاحلی  هندبــال 
ــی  ــا قهرمان ــد، ب ــزار ش ــان برگ ــه در اصفه ــور ک ــگاه های کش باش
ــه پایــان رســید. در دیــدار  تیــم پیــام صنعــت فــوالد ســپاهان ب
نهایــی، تیــم پیــام صنعــت فــوالد ســپاهان بــا نتیجــه 2 بــر 1 از 
ســد تیــم ســاری گذشــت و بــر جایــگاه قــرار گرفــت و در دیــدار 
ــور را  ــهرداری ن ــر 0 ش ــه 2 ب ــا نتیج ــاد ب ــز نجف آب ــدی نی رده بن
شکســت داد و بــه مقــام ســومی بســنده کــرد. ایــن مســابقات 
ــال  ــت هندب ــی هیئ ــه میزبان ــاه ب ــنبه 24 تیرم ــه از روز پنجش ک
اســتان اصفهــان در زمیــن ســاحلی نــاژوان آغــاز شــده بــود، پــس 
از چهــار روز رقابــت بــا قهرمانــی تیــم پیــام صنعــت اصفهــان بــه 

ــید.  ــان رس پای
مراســم اختتامیــه شــانزدهمین دوره مســابقات هندبــال ســاحلی 
کشــور بــا حضــور پیشکســوتان و مدیــران ورزش اصفهــان و 
نماینــده ســازمان ورزش شــهرداری در محــل زمیــن روبــاز نــاژوان 
برگــزار شــد. گفتنــی اســت در ایــن دوره از رقابت هــا، 10 تیــم در 2 

گــروه 5 تیمــی بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد.

همگام با ورزش

دنیــای  شــده  بلبشــویی  دنیــای  چــه 
سرویس ورزشی

  اصغر قلندری
فوتبــال ایــران! بــه راســتی چــرا پــس از 
ــایعات  ــازار ش ــی، ب ــای اصفهان ــی تیم ه ــر قهرمان ــب ه کس
برکنــاری و عــزل مدیــران عامــل باشــگاه ها رواج پیــدا 
می کنــد و نقــل محافــل فوتبــال می شــود؟ در همیــن 
ــر،  ــگ برت ــپاهان در لی ــی س ــس از قهرمان ــته پ ــال گذش س
ــن  ــق ای ــل موف ــر عام ــان، مدی ــرزاد خلیلی ــزل مه ــاهد ع ش
ــدار  ــی، ســرمربی اخالق م ــاری حســین فرک  باشــگاه و برکن
و بادانــش ایــن تیــم بودیــم و امــروز، خبــر اســتعفای 
ســعید آذری، مدیــر عامــل موفــق باشــگاه ذوب آهــن پــس 
از کســب مقــام قهرمانــی در جــام حذفــی و در آســتانه 
ــت!  ــر زبان هاس ــر س ــانزدهم ب ــگ ش ــای لی ــروع بازی ه ش
واقعــا ایــن چــه رســمی اســت و چــه کســانی ایــن ســنت 
چــه  راســتی  بــه  بــاب کرده انــد؟  اصفهــان  در  را  بــد 
 دســت هایی در کارنــد و چــه کســانی خواسته هایشــان 

را عملی می کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند؟
  سعید آذری

 ســعید آذری، قهرمــان ســابق وزنه بــرداری ایران و آسیاســت 
ــی از اعضــای دلســوز  ــن برخاســته و یک ــه از دل ذوب آه  ک
و مدیــران الیــق ذوب آهــن بــه شــمار می آیــد. وی صادقانــه 
ــه  ــب ب ــی منتس ــای ورزش ــی تیم ه ــد و تعال ــت رش در جه
ــگاه  ــت در باش ــته و در دو دوره مدیری ــن گام برداش ذوب آه
شــرکت ذوب آهــن منشــأ خدمــات ارزشــمندی بــوده اســت. 
ــی  ــگاه قدیم ــل باش ــر عام ــالگی مدی ــن 36 س آذری در س
ذوب آهــن شــد و در عیــن جوانــی و بی تجربگــی قدم هــای 
ــار  ــب افتخ ــربلندی و کس ــرای س ــمندی را ب ــت و ارزش مثب

ــود  ــی خ ــت ورزش ــال )46( فعالی ــه از س ــگاه ک ــن باش  ای
را آغــاز کــرده، برداشــت و الحــق در کارش هــم توفیــق پیــدا 
کــرد و خبرســاز شــد. آذری کــه بــه دلیــل داشــتن صداقــِت 
کاری در بیــن ورزشــیان اصفهــان از محبوبیــت خاصــی 
ــتکی  ــا اس ــاد رض ــوم زنده ی ــار مرح ــود و در کن ــوردار ب برخ
ــیا، در  ــران و آس ــرداری ای ــدر وزنه ب ــی و گرانق ــان نام قهرم
ســمت ســرمربیگری تیــم وزنه بــرداری ذوب آهــن، شــهرت 
ــه  ــی را ب ــگاه بزرگ ــری باش ــکان رهب ــود، س ــرده ب ــدا ک پی
ــف  دســت گرفــت کــه حــدود نیم قــرن در رشــته های مختل

ــت دارد. ــی قدم ورزش
  اولین گام مدیریتی

اولیــن گام  در  پرانــرژی،  و  تحصیلکــرده  جــوان  آذری   

مدیریتــی، مســئولیت خطیــری را بــر عهــده گرفــت کــه کمتر 
کســی بــاور می کــرد بتوانــد توفیقــی بــه دســت آورد؛ امــا بــا 
وجــود پــاره ای مشــکالت در اوایــل کار ثابــت کــرد کــه مــرد 

ــدارد. عمــل اســت و هراســی از مشــکالت پیــش رو ن
 وی بــا کســب عناویــن ریــز و درشــت نظیــر نایب قهرمانــی 
ــور  ــردان کش ــکتبال م ــال و بس ــال، هندب ــای فوتب در تیم ه
 و کســب عنــوان قهرمانــی در والیبــال نشســته مــردان 
و والیبــال بانــوان ایــران، ثابــت کــرد کــه زیــاد هــم بی تجربــه 
نیســت و قــادر اســت بــه مــدارج باالتــری هــم صعــود کنــد. 
ــد  ــگ کردن ــر وی تن ــه را ب ــان عرص ــت چن ــران وق ــا مدی ام
 کــه ناچــار شــد بقــای ایــن مدیریــت را بــه لقایــش ببخشــد 
ــی از ایــن باشــگاه  ــرای مدت ــه اســتعفانامه خــود ب ــا ارائ و ب

جــدا شــود.
 آذری پــس از کنــاره گیــری از باشــگاه ذوب آهــن، اصفهــان 
ــپس در  ــدران و س ــاجی مازن ــدا در نس ــرد و ابت ــرک ک را ت
اســتیل آذین تهــران مدیریــت ورزشــی خــود را دنبــال کــرد؛ 
امــا همــواره دلــش بــا ذوب آهــن بــود؛ چــرا کــه وابســتگی 
و تعصــب خاصــی بــه ذوب آهــن داشــت. بــه همیــن 
ــار  ــه اصفهــان بازگشــت و از ســال 92 ب دلیــل خیلــی زود ب
دیگــر پســت مدیــر عاملــی باشــگاه ذوب آهــن را پذیرفــت 
ــود  ــا وج ــرد. او ب ــه کار ک ــروع ب ــتری ش ــت بیش ــا جدی و ب
ــی در جــام  ــوان قهرمان مشــکالت فــراوان موفــق شــد 2 عن
ــه  ــران را ب ــوپرجام ای ــی در س ــام قهرمان ــک مق ــی و ی حذف
افتخــارات گذشــته خــود و باشــگاه ذوب آهــن اضافــه کنــد.

  ذوب آهن در دوران مدیریت سعید آذری
باشــگاه ذوب آهــن در دوران مدیریــت ســعید آذری، عــالوه 
بــر کســب 3 عنــوان قهرمانــی، بازیکنــان شایســته و خوبــی 
ــه  ــرد ک ــی ک ــی معرف ــای مل ــران و تیم ه ــال ای ــه فوتب را ب
دوران ســازندگی  بهتریــن   بــه جرئــت می تــوان گفــت 
و قهرمانــی را ســپری کــرده اســت. بــا ایــن حــال و در چنیــن 
شــرایطی کــه از گوشــه و کنــار خبرهایــی مبنــی بــر اســتعفای 
ــد  ــران ارش ــت مدی ــار اس ــد، انتظ ــوش می رس ــه گ آذری ب
شــرکت ذوب آهــن کــه همــواره بــا درایــت و مدیریــت خــوب 
ــت  ــدار حمای ــی و پرطرف ــگاه مردم ــن باش ــان از ای خودش
ــی باشــگاه داشــته  ــد، ســعی در حــل مشــکالت مال کرده ان
ــع کناره گیــری وی شــوند کــه اینــک کارکشــته  باشــند و مان
ــا صداقــت و پشــتکاری  ــه ب ــه شــده اســت. وی ک و باتجرب
کــه داشــته جــزو معــدود مدیــران ســالم ورزش بــه شــمار 

می آیــد.

به بهانه شایعه استعفای سعید آذری

بدعت خطرناک فوتبال نصف جهان

آزادکار وزن ۸6 کیلوگــرم تیــم کشــتی ایــران در المپیــک گفــت: 
بــا توجــه بــه وضعیــت جســمی و روحــی مناســبی کــه تاکنــون 
کســب کــردم بــا دســت پــر از ریــو بــاز خواهــم گشــت. علیرضــا 
ــی  ــان اینکــه عملکــرد ضعیفــش در جــام جهان ــا بی کریمــی ب

آمریــکا بــه دلیــل وضعیــت جســمانی نه چنــدان 
ــج دور از  ــت: نتای ــار داش ــود، اظه ــش ب مطلوب
انتظــار مــن در جــام جهانــی بــه دلیــل ایــن بــود 
کــه مــا در اوج تمرینــات پرفشــار اســتقامتی بــه 
ــی تحــت فشــار  ــا بدن ــن ب ــم و م ــکا رفتی  آمری
و زیــر تمرینــات ســنگین در آنجــا کشــتی 
گرفتــم؛ بــه همیــن دلیــل کادر فنــی هــم دلیــل 

ــه  ــی پــس از بازگشــت ب ــرای عملکــردم پذیرفــت و حت ــرا ب م
ــه ای  ــا روحی ــا ب ــم ت ــی رفت ــه مرخص ــد روز ب ــرای چن ــران ب ای

ــردم.  ــه اردو بازگ ــب ب مناس
دارنــده مــدال برنــز رقابت هــای جهانــی 2015 الس وگاس 
ــح کــرد: خوشــبختانه طــی اردوهــای پیشــین توانســتم  تصری

ــا زمــان اعــزام بــه  بــه آن شــرایط مطلــوب برســم و مطمئنــا ت
المپیــک نیــز در اوج آمادگــی خواهــم بــود. مــن در میادین مهم 
و بزرگــی کشــتی گرفتــم و بــه خــوب می دانــم کــه مصــاف در 
المپیــک مثــل هیچ کــدام از آن هــا نیســت؛ امــا ســعی خواهــم 
ــه ایــران بازگــردم. نماینــده  ــا مــدال ب ــا ب کــرد ت
وزن ۸6 کیلوگــرم کشــتی آزاد ایــران در پاســخ به 
ایــن ســؤال کــه تــا چــه حــد از حریفــان اصلــی 
ــدان  ــک می ــت: المپی ــناخت دارد، گف ــود ش خ
تمامــی رقبــای بــزرگ و عنــوان دار کشــتی اســت 
و هیــچ گاه نمی تــوان تفاوتــی بیــن آن هــا قائــل 
ــف«، آزادکار  ــا »عبدالرشــید ســعداله ی شــد؛ ام
ــه  ــد ک ــاب می آی ــه حس ــم ب ــن حریفان ــی از توانمندتری روس
اتفاقــا در رقابت هــای جهانــی الس وگاس هــم بــا هــم کشــتی 
گرفتیــم. کریمــی خاطرنشــان کــرد: تمامــی حریفــان از جملــه 
ســعداله یف روس را بــه خوبــی توســط کادر فنــی آنالیــز کردیــم 

ــه شکســت او دارم. ورزش3 ــادی ب و مــن امیــد زی

علیرضا کریمی:
باید با مدال از المپیک بازگردم

بــه درخواســت  آزادی  از ورزشــگاه  بازدیــد   وزیــر ورزش در 
کــی روش بــرای تمریــن تیــم ملــی در ایــن ورزشــگاه اشــاره کــرد 
و گفــت: فدراســیون بایــد زمیــن مناســب را در اختیــار تیــم ملــی 
قــرار دهــد. آزادی جــای مســابقه اســت. محمــود گــودرزی، وزیــر 

ــد آماده ســازی  ــد از رون ــان در بازدی ورزش و جوان
جمــع  در  آزادی  ورزشــگاه  )صندلی گــذاری( 
خبرنــگاران گفــت: ورزشــگاه آزادی بــا راهروهایــی 
پــر از تماشــاچی، 100 هزارنفــر ظرفیــت دارد؛ امــا 
صندلی هــا بایــد فاصلــه اســتاندارد داشــته باشــد 
ــگاه ۷۸  ــن ورزش ــت ای ــر ظرفی ــال حاض و در ح
ــه  ــه ب ــت ک ــماره اس ــا ش ــی ب ــزار و 116 صندل ه

ــد.  ــک می کن ــگاه کم ــکالت در ورزش ــش مش ــی و کاه نظم ده
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا ورزشــگاه آزادی بــه بــازی 
ایــران و قطــر می رســد یــا خیــر، گفــت: دوســتان قــول داده انــد 
کــه ورزشــگاه آمــاده شــود. 20 مــرداد، ضــرب االجلــی اســت کــه 
ــه مــا فرصــت 10  ــوان شــده اســت. البت ــن موضــوع عن ــرای ای ب

ــان مــرداد  ــا پای ــرار اســت ت ــم و ق ــه آن هــا داده ای روزه ای هــم ب
و اوایــل شــهریور ورزشــگاه آمــاده شــود. گــودرزی در پاســخ بــه 
ــتقالل  ــگاه اس ــه دو باش ــگاه آزادی ب ــا ورزش ــه آی ــؤال ک ــن س  ای
و پرســپولیس واگــذار می شــود یــا خیــر، گفــت: خیــر؛ اســتادیوم 
ــه کشــور اســت. هــر دو  ــق ب ــی اســت و متعل مل
تیــم اســتقالل و پرســپولیس اســتادیوم دارنــد و 
واگــذاری ورزشــگاه آزادی بــه آن هــا معنــا نــدارد. 
ایــن ورزشــگاه متعلــق بــه تمــام تیم هــای کشــور 
و مســابقات مختلــف اســت. وی درخصــوص 
واگــذاری ورزشــگاه یــادگار امــام به تراکتورســازی 
ــن ورزشــگاه  ــرد: ممکــن اســت ای ــوان ک ــز عن نی
ــال  ــوع در ح ــن موض ــه ای ــود؛ البت ــذار ش ــازی واگ ــه تراکتورس ب
ــه  ــی روش گالی ــه ک ــوص اینک ــودرزی درخص ــت. گ ــی اس بررس
کــرده ورزشــگاه آزادی بــرای تمرینــات تیــم ملــی در اختیــار وی 
ــزاری  ــه برگ ــق ب ــگاه آزادی متعل ــت: ورزش ــرد، گف ــرار نمی گی ق

مســابقات اســت، نــه تمریــن. ربیــع

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

همه در شوک لباس المپیکی ایران یکشنبه   3   مردادماه  61395
ـــمـــاره  209 ســـــال دوم         ݡسݒ

وزیر ورزش:
آزادی را به سرخابی ها نمی دهیم

دادنامه
 : پرونده  شماره   1395/04/2۷  : تنظیم  تاریخ   95099۷36202005۷۷  : دادنامه  شماره 
94099۸3620201000 شماره بایگانی شعبه : 941020 خواهان : آقای روح اله صالحی راد فرزند 
حبیب اله به نشانی اران و بیدگل- خ جمهوری بهار نهم  خواندگان : 1- آقای علی محمد رزاقی 
فرزند حسین به نشانی آران و بیدگل – خ ولی عصر عج ا... – کوچه شهید دستفروش 2- آقای 
کورش کوکنانی قره بلطاقی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک 
گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی 
و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود.رای دادگاه در خصوص 
دعوی آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله به طرفیت آقایان 1- کوروش کوکنانی قره بلطاقی 
2- علی محمد رزاقی به ترتیب فرزندان : 1- محمود 2- حسین به خواسته مطالبه ی وجه یک 
فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ شصت و شش میلیون ریال و مطالبه خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و 
گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و 
با استظهار از اصل استصحاب ) در مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه 
خواندگان ارائه ، اقامه ویا تحصیل نشده است. بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به 
استناد مواد 19۸-502-519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماده 310-311-313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر 
اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد.شماره : 13/2/95/255/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
دادنامه

 : پرونده  شماره   1395/04/2۷  : تنظیم  تاریخ   95099۷36202005۷9  : دادنامه  شماره 
94099۸3620200999 شماره بایگانی شعبه : 941019 خواهان : اقای روح اله صالحی راد فرزند 
حبیب اله به نشانی آران و بیدگل خ جمهوری بهار نهم  خواندگان : 1- آقای حبیب اله عرب فرزند 
عین اله به نشانی مجهول المکان2- آقای علی محمد رزاقی فرزند حسین به نشانی آران و بیدگل – 
خ ولی عصر– کوچه شهید دستفروش خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : با عنایت به محتویات 
پرونده ، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می شود.
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله به طرفیت آقایان 1- حبیب 
اله عرب 2- علی محمد رزاقی به ترتیب فرزندان : 1- عین اله 2- حسین به خواسته مطالبه ی 
وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ هشتاد میلیون ریال و مطالبه خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و 
گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و 
با استظهار از اصل استصحاب ) در مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه 
خواندگان ارائه ، اقامه ویا تحصیل نشده است. بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به 
استناد مواد19۸-502- 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماده 310-311-313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت  
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر 
اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد.شماره : 13/2/95/256/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950494 شعبه دوم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب آران و بیدگل 
، متهم احمد رضا قاضی زاهدی فرزند علی اکبر به اتهام افتراء موضوع شکایت مهدی بیدار نژاد 

فرزند هادی تحت تعقیب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده ، مجهول المکان متواری 
می باشد. لذا به نامبرده ابالغ گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی در این شعبه حضور یابد، 
بدیهی است در صورت عدم حضور  یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی 
اقدام مقتضی معمول خواهد شد.شماره : 5/22/95/254/ م الف شعبه دوم دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب آران و بیدگل
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 452/۷3  متر مربع به شماره 
1421 فرعی مجزی  از شماره 219 فرعی از 25 اصلی واقع در قمصر که طبق پرونده ثبتی بنام 
ابوالفضل عزیزی و غیره در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا 
بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1395/6/20 در ساعت ۸ صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 

تعطیلی عملیات تحدید حدود بروز بعد موکول خواهد شد. 
لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت  از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار : 1395/5/3 شماره : 640/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر – 

محمد رضا لطفی مفرد
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین نیم جریبی مشهور به زمین شکری شکاری 
بشماره  فرعی 11۸0مجزی  از 36 اصلی واقع در قمصر که طبق پرونده ثبتی بنام شمسی با صفا 
در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/6/۸ در ساعت ۸ 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود 

بروز بعد موکول خواهد شد. 
لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت  از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار : 5/3/ 1395شماره : 646/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر – 

محمد رضا لطفی مفرد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۷11/95  خواهان محمد رضا مجدی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  امیری  نادر  اله محمدی خشویی 2-  ولی   -1 طرفیت 
روز........مورخ 95/6/3ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 12354/م الف مدیر دفتر شعبه 

۷مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  94099۸6۸39400101شماره  پرونده:  9510106۸39401۷55شماره  ابالغیه:  شماره 
به طرفیت  آقای سید محمد آل داود  دادخواستی  تنظیم: 1395/04/2۷ خواهان  940101تاریخ 
خواندگان آقایان 1- احسان کریمی خرمی فرزند مصطفی 2- مسیح دهقانی سامانی فرزند رحمت 
اله 3- جهانگیر چه گونی فرزند شاه محمد به خواسته مطالبه وجه  یک فقره چک به شماره 
511690-1393/09/29 به مبلغ 243/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۷ دادگاه حقوقی اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان چهارباغ باال – خیابان  شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه چهارم اتاق 460 ارجاع و به کالسه  940101 ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ  1395/06/03 و 

ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مجهول المکان 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 شوند/.شماره: 12445/م 

الف مدیر دفتر شعبه 1۷ دادگاه حقوقی اصفهان 
آگهی ابالغ

بایگانی شعبه:  پرونده: 95099۸0352200306شماره  ابالغیه: 95101003522023۸5شماره  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  زاده  بابک کاظم  شاکی   / خواهان   1395/04/13 تنظیم:  950310تاریخ 
خوانده / متهم رضا انوری و اصغر پهلوان زاده   به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه3  اتاق شماره 354  ارجاع و به کالسه  
95099۸0352200306 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/03 و ساعت 12:30تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 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.شماره: 11206/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بروجنی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-236خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت رضا عابدی زاده دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- قدرت اله رحیمی 2- بهمن رحیمی هونجانی تقدیم نموده است . 
وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/3 ساعت 11:30 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 خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی ۸165۷56441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
6شورای 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: 99۷6/م الف 

مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-255خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت رضا عا بدی زاده دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- سعید سلمانی جاجائی  2- مهدی محمد رحیمی تقدیم نموده است 
. وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/3 ساعت 10:30 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 خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی ۸165۷56441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
6شورای 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: 99۷2/م الف 

مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-25۷خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت رضا عا بدی زاده دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- رضا یزدانی گارماسه   2- مرتضی نصر تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/3 ساعت 10 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 خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
صبا – پالک 5۷ کد پستی ۸165۷56441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6شورای 
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: 99۷3/م الف 

مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-259خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت رضا عا بدی زاده دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- مصطفی قائد امینی هارونی    2- اصغر جعفری 3- حمید رضا 
جعفری 4- احمد جعفری تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/3 
ساعت 9:30 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 خیابان  
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی ۸165۷56441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6شورای 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: 99۷4/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 230/95خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت رضا عا بدی زاده دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- یوسف رجبی     2- علی فالح  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
برای روز ............. مورخه 95/6/3 ساعت 11 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 خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 
5۷ کد پستی ۸165۷56441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6شورای حل اختالف 
در صورت عدم حضور وقت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 99۷5/م الف مدیر دفتر شعبه 

6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

قهجاورستانی    بخش  جهان  مصطفی  خواهان  ح   51 ش   223/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت مصطفی جهان بخش قهجاورستانی  تقدیم نموده است . 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 95/6/3 ساعت 10 صبح تعیین گردید با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع 
( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه   101 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: 9961/م الف مدیر دفتر شعبه 101 مجتمع شماره 

سه  شورای حل اختالف اصفهان
مفاد آراء

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

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 1395603020230002۸6 مورخ 1395/03/31 آقای رجبعلی برزواصفهانی  
به شماره شناسنامه ۷4 کدملی 12۸546۷396 صادره از اصفهان  فرزند رمضان بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 19/53 متر مربع مفروزی از پالک شماره 49۸0- اصلی واقع در بخش 2 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/5/1۷ 
شماره : 12596 / م الف 

امیر حسین صفائی 
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ـــمـــاره 209 ســـــال دوم        ݡسݒ

حتما بخوانید!
صنایع دستی، جلوه گاه تاریخ هفت  ...

ــا  ــای ب ــاری از جاذبه ه ــال و بختی ــتان چهارمح ــای اس تاالب ه
ــه شــمار می آیــد و مکان هــای  ارزش طبیعــی ایــن ســرزمین ب
مناســبی بــرای گردشــگری اســت کــه بــا زیبایــی خــاص خــود 

ــد.  ــادی را جــذب می کن هــر ســاله مســافران زی
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، تاالب هــا، محیط هایــی 
هســتند کــه مشخصاتشــان چیــزی میــان خشــکی و آب اســت. 
تاالب هــا ممکــن اســت همــواره دارای آب یا گاه خشــک باشــند؛ 
ــر  ــد تغیی ــزر و م ــا ج ــز ب ــا نی ــک دری ــای نزدی ــی تاالب ه برخ
 وضعیــت می دهنــد. اســتان چهارمحــال و بختیــاری دارای 
6 تــاالب مهــم اســت نقشــی حیاتــی بــرای بســیاری از جانــوران 

و پرنــدگان دارد.
  تاالب بین المللی چغاخور

ــزار و 270  ــدود 2 ه ــاع ح ــور در ارتف ــی چغاخ ــاالب بین الملل ت
ــن  ــع شده اســت و از زیباتری ــری از ســطح آب هــای آزاد واق  مت
ــوه کالر  ــته ک ــه رش ــت ک ــتان اس ــای اس ــن تاالب ه و بزرگ تری
ــر  ــی ب ــوب غرب ــمت جن ــری از س ــزار و 830 مت ــه 3 ه ــا قل ب
ــل  ــار قب ــاالب از 960 هکت ــی ت ــاحت آب ــت. مس ــرف اس آن مش
ــد  ــار بع ــزار و 500 هکت ــک ه ــه ی ــر روی آن ب ــد ب ــداث س  از اح
از احــداث ســد افزایــش یافتــه؛ مســاحت منطقــه شــکار ممنــوع 

تــاالب، 2 هــزار و 500 هکتــار  اســت.
جــوی  نــزوالت  عمدتــا  تــاالب  آب  تأمین کننــده  منابــع    

ــه  ــه؛ از جمل ــاد منطق ــبتا زی ــی نس ــا آبده ــت ب و چشمه هاس
چشــمه ســیبک، تنــگ ســیاه، زوردگان، اورگان، ســاکی آباد، 
ــد؛  ــرار دارن ــاالب ق ــوب ت ــرب و جن ــش غ ــه در بخ ــرد ک گلوگ
ــاالب ایفــا  جریان هــای ســطحی ســهم اندکــی در تأمیــن آب ت

می کننــد.
  تاالب گندمان

ــان  ــاالب گندم ــرد ت ــه آن اشــاره ک ــد ب ــه بای ــی ک ــن تاالب  دومی
ــه  ــالغ اســت ک ــز آقب ــوان یکــی از آبگیرهــای حــوزه آبری ــه عن ب
بــا فاصلــه ای نه چنــدان دور از تــاالب چغاخــور قــرار گرفتــه؛ بــه 
ــن  ــه ای ــاالب چغاخــور ب ــه بخشــی از آب خروجــی ت طــوری ک

ــود. ــرازیر می ش ــاالب س ت
 ایــن تــاالب در نزدیکــی شــهر گندمــان از شهرســتان بروجــن در 

70 کیلومتــری شــهرکرد قــرار گرفتــه اســت.
 تــاالب گندمــان در لیســت ۱0 تــاالب برتــر پرنده نگــری در ایــران 
ــزی  ــدگان آب ــات پرن ــی تحقیق ــر بین الملل ــرار دارد و در دفت ق
ــاالب  ــن ت ــی ای ــش آب دائم ــت. پوش ــده اس ــت ش ــدن ثب لن
ــزاری  ــیده از مرغ ــراف آن پوش ــت و اط ــار اس ــدود 700 هکت ح
ــا  ــاع از غــرب ت ــر ارتف ــا 3500 مت زیباســت؛ رشــته کــوه چــرو ب
جنــوب ایــن تــاالب کشــیده شــده و انعــکاس ارتفاعــات آن در 
آب آرام تــاالب گندمــان جذابیــت فــوق العــاده ای را بــه وجــود 

ــت. آورده اس
  تاالب سولقان

 یکــی دیگــر از تاالب هــای مهــم کــه بایــد از آن نــام بــرد تــاالب 
ــع  ــا بیــش از 8 کیلومتــر مرب ســولقان )ســولگان( اســت کــه ب

مســاحت در نزدیکــی گندمــان واقــع شــده. 
تــاالب ســولقان بــا مســاحتی حــدود ۱۱5 هکتــار بــه دلیــل قــرار 
ــه  ــاری ب ــال و بختی ــاده چهارمح ــی ج ــع جنوب ــن در ضل گرفت
ــه لحــاظ گردشــگری و زیســت محیطی از اهمیــت  خوزســتان ب

ــژه ای برخورداراســت. وی
ــور  ــت و حض ــی اس ــتم های زیبای ــاالب دارای اکوسیس ــن ت  ای
عشــایر و مهاجــرت و زیســت پرنــدگان مهاجــر و رویــش 
گل هــای رنگارنــگ در بعضــی فصــول ســال زیبایــی ایــن مــکان 
ــود  ــه خ ــادی را ب ــگران زی ــت و گردش ــرده اس ــر ک ــد براب را چن
جــذب می کنــد. تــاالب از دو بخــش شــرقی و غربــی تشــکیل 

ــز شــناخته می شــود. ــگان نی ــه ول ــی ب ــاالب غرب ــه ت شــده ک
  تاالب علی آباد، چال  تر و چال خشک

ــای  ــر تاالب ه ــک، دیگ ــال خش ــر و چ ــاد، چال ت ــاالب علی آب ت
مهــم اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت. 

تاالب هــای چال تــر، چــال خشــک و علی آبــاد بــه صــورت 
ــی شهرســتان بروجــن در امتــداد کــوه  ــع جنوب زنجیــروار از ضل

ــه اســت. ــه طــرف غــرب اســتقرار یافت کالر ب

تاالب های چهارمحال و بختیاری، جاذبه هایی با ارزش طبیعی

صنایــع دســتی هــر منطقــه می توانــد نمــادی از هویــت 
 آداب، رســوم و ســنت های ســاکنان آن باشــد و توجــه 
و زنــده نگهداشــتن آن موجــب حفــظ ســندهای مهــم 

تاریخــی یــک دیــار اســت. 
شهرســتان کاشــان بــا تمــدن هفت هــزار ســاله آثــار ارزشــمند 
ــراث  ــوان می ــه عن ــی را ب ــی و مفرغ ــیای مس ــفالین و اش س

ــژه در تپه هــای  ــدان زبردســت، به وی هنرمن
ــدن  ــد تم ــوان مه ــه عن ــیلک ب ــن س که

ــود دارد.  ــهری در خ ش
کاشــیکاری های خیره کننــده و تاریخــی 
مســجدها و محراب هــای ایــن شهرســتان 
و هنرهــای تزئینــی، قالیبافــی، زری بافــی 
و  قلمزنــی  مســگری،  مخمل بافــی،  و 
شــهره بــودن کاشــان از دیربــاز بــه عنــوان 
ــا از  ــت البســه و پارچه هــای زیب شــهر باف

مــوارد جالــب توجــه در عرصــه صنایــع دســتی ایــن منطقــه 
اســت. همچنیــن زیبایــی و تنــوع منســوجات کاشــان از 
جملــه فــرش و بافته هــای ابریشــمی و مخمــل، کاشــان را در 
ــه گذشــته اند ــن منطق ــه از ای ــردان ک  ســیاحتنامه های جهانگ

ــرده اســت.  ــن ک ــی عجی ــل و قال ــام شــهر گالب، مخم ــا ن ب
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
کاشــان از فعالیــت 570 هنرمنــد صنایــع دســتی در 60 رشــته 
از جملــه رودوزی هــای ســنتی، معــرق، چــوب، طراحــی 
ســنتی، ســفال، ســرامیک، گلیم بافــی، منبــت، قلمزنــی روی 
چــوب و فلــز، چــادر شــب بافی، بافندگــی ســنتی و ... در ایــن 

شهرســتان خبــر داد.
 محســن جــاوری افــزود: 2۱ نشــان ملی 
مربــوط بــه نســاجی ســنتی، معــرق 
ــته  ــش برجس ــفال، نق ــو، س ــوب، زیل چ
و نقاشــی روی شیشــه از افتخارهــای 

ــت.  ــان اس ــتی کاش ــع دس صنای
نامــزدی کاشــان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در یونســکو بــه عنــوان شــهر جهانــی 
ــت  ــر اصال ــرد: ۱2 مه ــد ک ــاجی تأکی نس
زیلوبافــی ســفال گری،  چــون  رشــته هایی  در   یونســکو 
مخمــل ســاده، مخمــل نقــش برجســته، شــعربافی و ســاز 
ــا شــده  ــع دســتی کاشــان اعط ــدان صنای ــه هنرمن ســیاله ب

اســت. ربیــع

صنایع دستی، جلوه گاه تاریخ هفت هزار ساله کاشان
مدیــر مؤسســه قرآنــی نــور و الرحمــن شــهرکرد گفــت: دوره 
ــور  ــی ن ــه قرآن ــتانی در مؤسس ــرآن پیش دبس ــم ق ــت معل  تربی

و الرحمن شهرکرد در حال برگزاری است.
 روح انگیــز بهرامــی، مدیــر مؤسســه قرآنــی نــور و الرحمن شــهرکرد 
بــا اعــالم خبــر برگــزاری دوره تربیــت معلــم قــرآن پیش دبســتانی 
در مؤسســه قرآنــی نــور و الرحمــن شــهرکرد گفــت: طــرح تربیــت 

هــدف  بــا  قــرآن  پیش دبســتانی  معلــم 
شناســایی نیروهــای مســتعد و تربیــت آنــان 
آمــوزش  کالس هــای  در  تدریــس  جهــت 
روشــمند کــردن  و  پیش دبســتانی  قــرآن 
آموزش هــای قــرآن در ایــن مقطــع در ســطح 

ــت.  ــال اجراس ــور در ح کش
ــا بیــان اینکــه طــی اجــرای ایــن طــرح  وی ب
ــدان  ــه، عالقه من ــای مربوط ــزاری دوره ه و برگ
مقطــع  در  قــرآن  آمــوزش  تدریــس  بــه 

ــه  ــش در 66 جلس ــرایط گزین ــراز ش ــس از اح ــتانی، پ پیش دبس
ــان پــس از موفقیــت  ــد، افــزود: دواطلب آموزشــی شــرکت می کنن
تدریــس  و  دوره کارورزی  دو  انجــام  و  پایانــی  آزمون هــای   در 
ــژه مقطــع پیش دبســتانی  ــم وی ــرآن کری در دوره هــای آمــوزش ق

و تأییــد دارالقــرآن کریــم اســتان ها و مؤسســات قرآنــی بــه 
ــت.  ــد پرداخ ــس خواهن تدری

بهرامــی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد فراگیــران هــر دوره دســت کم 
ــر  ــران از محض ــرد: فراگی ــوان ک ــت، عن ــر اس ــر 25 نف ۱5 و حداکث
ــره  ــور به ــای میرزاپ ــریفی و آق ــم ش ــون خان ــری چ ــاتید برت اس
ــر  ــا تأکیــد ب ــور و الرحمــن شــهرکرد ب ــد. مدیــر مؤسســه ن می برن
اینکــه محــل تشــکیل دوره تربیــت معلــم 
ــه فشــرده  ــا توجــه ب ــرآن ب پیش دبســتانی ق
ــداد  ــا تع ــودن دوره و متناســب ب ــادی ب ــا ع ی
ــه شــده اســت  شــرکت کنندگان در نظــر گرفت

اظهــار کــرد: مقطــع زمانــی ایــن دوره در طــول 
ــر  ــرای ه ــده ب ــهمیه اعالم ش ــق س ــال طب س
فصــل یــا بــه صــورت خودگــردان تنظیــم 

می شــود. 
روان شناســی  دروس  کــرد:  تصریــح  وی 
تربیتــی و رشــد کــودک، مهارت هــای مربــی قــرآن کــودک، مبانــی 
ــودکان و روش  ــه ک ــی ب ــم دین ــرآن و مفاهی ــوزش ق ــری آم نظ
ــرآن پیش دبســتانی و حفــظ جــزو  تدریــس آمــوزش عمومــی ق

ــا ــود. ایکن ــس می ش ــن دوره  تدری ــم در ای ــرآن کری ــی ام ق س

مدرسه چهارباغ اصفهان
 
 

سرویس گردشگری
آیدین بهاری

ــان  ــاغ اصفه مدرســه چهارب
مدرســه  نــام  بــه  کــه 
ســلطانی، مدرســه مادرشاه 
و پــس از انقــالب اســالمی 
ایــران، مدرســه امــام جعفــر صــادق نیــز نامیــده می شــود 
در خیابــان چهاربــاغ عباســی اصفهــان واقــع شــده اســت.

 ســال تأســیس آن را ۱۱۱6 هجــری )دوره شاه ســلطان 
حســین صفــوی( ذکــر کرده انــد و آخریــن بنــای تاریخــی 
باشــکوه دوران صفــوی در اصفهــان اســت کــه بــه منظــور 
ــده  ــاخته ش ــی س ــوم دین ــالب عل ــم ط ــس و تعلی تدری

اســت. 
ــت.  ــی اس ــیوه اصفهان ــه ش ــا ب ــن بن ــاری ای ــبک معم س
گنبــد مدرســه چهاربــاغ از نظــر تناســب معمــاری و زیبایی 
طــرح کاشــیکاری، پــس از مســجد شــیخ لطــف هللا قــرار 
دارد؛ ولــی در نظــر اســتادان بــزرگ ایــن فــن مجلــل ایــن 
ــری  ــن شــده از لحــاظ زرگ ــره تزئی ــا طــال و نق ــه ب ــا ک بن
طــالکاری، طراحــی و قلمزنــی، شــاهکاری از صنایــع 

ــدارد.  ظریفــه اســت و نظیــر ن
مدرســه چهاربــاغ از لحــاظ کاشــیکاری هــم دارای اهمیــت 
اســت و انــواع مختلــف ایــن فــن را ماننــد کاشــی 
هفت رنــگ، معــرق، گــره چینــی، پیلــی و معقلــی در 
خــود جــای داده و در حقیقــت مــوزه کاشــیکاری اصفهــان 

اســت. 
ــدازه مدرســه  ــه ان ــان ب ــار موجــود در اصفه ــک از آث هیچ ی
چهاربــاغ )کلکســیون کاشــیکاری ایــران(، جهانگــردان 
و ســیاحان و بازدیدکننــدگان خارجــی را تحــت تأثیــر 

ــت.  ــداده اس ــرار ن ــود ق ــای خ جاذبه ه
ــوص  ــره مخص ــری، حج ــه مرم ــر یکپارچ ــراب و منب مح
مدخــل  بی نظیــر  کاشــیکاری  حســین،  شاه ســلطان 
مدرســه، خطــوط نســتعلیق کتیبه هــا و پنجره هــای چوبــی 
ــای  ــن بن ــایی ای ــب و تماش ــیار جال ــمت های بس از قس

ــت.  ــی اس ــس تاریخ نفی
درختــان چنــار کهنســال و جــوی آبــی کــه در آن جریــان 
دارد، بــر زیبایــی تزئینــات نفیــس کاشــیکاری ایــن بنــای 
 تاریخــی افــزوده و ایــن مــکان را بســیار فرح بخــش 

و روح نواز کرده است. 
ــای خارجــی آن  ــوان دارد و نم ــار ای ــاغ چه مدرســه چهارب
شــامل ســردری باشــکوه و زیباســت و هفــده طاق نمــای 
خودنمایــی  ورودی  در  اطــراف  در  آجــری  طبقــه  دو 
کم نظیــر  کتابخانــه  دارای  مدرســه  ایــن   می کننــد. 
ــی  ــوم دین ــالب عل ــار ط ــه در اختی ــت ک ــی اس  و باارزش
و ســایر پژوهشــگران و محققــان آن روزگار بــوده، امــا در 

ــود شــده اســت. ــا ناب ــه افغان ه حمل

گشت و گذار

 حسن جوهرچی:
عالقه مند به کار قرآنی هستم

و  ســینما  بازیگــر   
کــرد:  اظهــار  تلویزیــون 
قــرآن  بــه  مــا   همــه 
قرآنــی  کارهــای  و 
عالقه منــد هســتیم و هــر 
شــخص بــا توجــه بــه 
ایــن عالقــه در ایــن راه 
ــه دلیــل ایــن  قــدم برمــی دارد؛ همان طــور کــه مــن ب
عالقــه حاضــر شــدم فیلــم »او یــک فرشــته بــود« را با 

دستمزد بسیار کم و مختصر بازی کنم. 
ــه  ــون ک ــینما و تلویزی ــر س ــی، بازیگ ــن جوهرچ حس
ــرده  ــش ک ــای نق ــادی ایف ــی زی ــای مذهب در فیلم ه
اســت در پاســخ بــه اینکــه بــرای شناســاندن محافــل 
قــرآن بــه دیگــر ادیــان در صفحــات مجــازی خــود چه 
تبلیغاتــی انجــام داده اســت، گفــت: قــرآن بــه خــودی 
ــغ  ــه تبلی ــازی ب ــت و نی ــروف اس ــزرگ و مع ــود ب خ
ــان  ــم جوان ــط می توانی ــا فق ــدارد؛ م ــاندن ن و شناس
ــب  ــرآن ترغی ــن ق ــدن و یادگرفت ــه خوان ــردم را ب و م
ــی  ــم و راه های ــم. در واقــع از مــردم خواهــش کنی  کنی
را در اختیــار نوجوانــان و جوانــان قــرار دهیــم تــا بتوانند 

از ایــن فضاهــا و امکانــات قرآنــی اســتفاده کنند.

11 مرداد برگزار می شود
 آزمون اعطای مدرک تحصیلی 

به حافظان کل قرآن
آزمــون اعطــای مــدرک تحصیلــی بــه حافظــان قرآن 
کریــم از ســوی ســازمان اوقــاف و بــا همــکاری 
 ســازمان ســنجش در دانشــگاه علــوم و معــارف 
ــل  ــه نق ــود. ب ــزار می ش ــران برگ ــم ته ــرآن کری و ق
ــالم  ــه، حجت االس ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق از س
ــس  ــینی«، رئی ــی حس ــید مصطف ــلمین »س والمس
ــا اعــالم ایــن  مرکــز امــور قرآنــی ســازمان اوقــاف ب
خبــر اظهــار کــرد: آزمــون اعطــای مــدرک تحصیلــی 
 ۱5 تــا   ۱۱ روزهــای  قــرآن کریــم  بــه حافظــان 
مردادمــاه بــا حضــور ۴20 نفــر از حافظــان کل قــرآن 
ــاس  ــت: براس ــد. وی گف ــد ش ــزار خواه ــم برگ کری
ــای  ــون در روزه ــن آزم ــده، ای ــدول پیش بینی ش ج
۱۱ و ۱2 مــرداد ویــژه بــرادران و ۱3 تــا ۱5 مــرداد 
ویــژه خواهــران در دانشــگاه علــوم و معــارف و قــرآن 
ــد  ــزار خواه ــا ۱8 برگ ــاعت 8 ت ــران از س ــم ته کری
ــاف  ــی ســازمان اوق ــور قرآن ــز ام ــس مرک شــد. رئی
ــر  ــن آزمــون حــدود 250 نف ــرد: در ای خاطرنشــان ک
ــرادران شــرکت می کننــد  از خواهــران و ۱70 نفــر از ب
و توســط ۱۴ نفــر از اســاتید و داوران خواهــر و بــرادر 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب م

اخبار کوتاه 

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 سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 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 فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره ۱395603020۱800۱225 کالسه پرونده 

۱39۱۱۱۴۴020۱800۱795 آقای محمد رضا سلطان الکتابی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 909 صادره از اصفهان 

نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 250.83 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 3۱3 اصلی 

واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/05/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/05/۱8

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/۴37/الف/م به تاریخ 95/0۴/22

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 سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای شماره 

های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 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 فاصله 

۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره ۱395603020۱800۱226 کالسه پرونده 

۱39۱۱۱۴۴020۱8000۱75 آقای اصغر کالنتری فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 96 صادره از نجف آباد  نسبت 

به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 236.33 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 3۱3 اصلی واقع 

در دولت 

آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/05/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/05/۱8

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/۴3۴/الف/م به تاریخ 95/0۴/22

 آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، تا کنون به عمل 

نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک 

مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل 

عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.

امالک بخش 3 آران وبیدگل شماره های فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد

293۴ فرعی -آقای محمد عسگری راوندی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱7/50 مترمربع 

2935 فرعی -آقای محسن عسگری راوندی فرزند فریدون شماره شناسنامه 6۱90032۴5۱ ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت ۱۴۴/25 مترمربع 

۱395/5/30

شماره های فرعی از پالک های اصلی واقع در اماکن

90 فرعی مجزا از شماره ۴ فرعی از پالک 235 اصلی -خانم زهرا صباغیان ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

6۱3 مترمربع

۱93فرعی مجزی از شماره ۱9 فرعی از پالک 972 اصلی – مرتضی عباس زاده بیدگلی –ششدانگ یکبابخانه۱60.۱7 

متر مربع 

3 فرعی از پالک ۱928 اصلی آقای یونس اعظمی آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴2/37 مترمربع 

286 فرعی مجزی شده از 6فرعی از ۱965اصلی -علی پیران زارع بیدگلی وخانم شایسته مینوئی بالمناصفه –

ششدانگ قطعه زمین بمساحت 25۱.5متر مربع

2 فرعی از پالک 2077 اصلی و شماره پالک ۱ فرعی از پالک 2077 اصلی و شماره پالک ۱0 و ۱۱ فرعی از پالک 

2076 اصلی و قسمتی از مشاعات 2076 اصلی -آقای سید علی سیدی آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

257/20 مترمربع 

 8 فرعی مجزا از شماره ۱و2و3و5و6و7 و قسمتی از مشاعات از پالک 25۱5 اصلی - وراث آقای حسین فرهادیان 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱89/30 مترمربع 

۱395/5/3۱

شماره های فرعی از پالک 2637اصلی واقع درمسعود آباد

۱289 فرعی -آقای سیدرضا پردل و خانم بشارت کبرائی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 307/30 

مترمربع       

83۱0 فرعی مجزا از شماره392و393 فرعی - آقای شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان آران وبیدگل بشماره ثبت ۱7 

وشناسه ۱02600600۴6ثبت شرکتهای آران وبیدگل، ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  به مساحت3۱6.5 مترمر

بع                                                                                                                                          8353 

به  یکباب ساختمان  از  ، ششدانگ قسمتی  آرانی  آقای محمد ستاری  از شماره ۱033و۴۱0۱ فرعی  فرعی مجزا 

مساحت 9/۱۴ مترمربع 

835۴ فرعی مجزا از شماره ۱25۱ فرعی -آقای نادعلی متولی بیدگلی نسبت به 2 دانگ و آقای مجید متولی 

بیدگلی  نسبت به ۴ دانگ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱08/70 مترمربع 

8368 فرعی مجزا از شماره 908 فرعی -آقای محمد قدیری آرانی و خانم الهه نعمتی آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت ۱۴7/55 مترمربع 

8377فرعی –شهرداری آران وبیدگل - قطعه زمین  بمساحت 27.7متر مربع 

۱395/6/۱

شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد 

27۴3 فرعی -آقای ابوالفضل مرنجیان آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱35/25 مترمربع

275۱ فرعی -آقای عباس عابداف آرانی و خانم عطیه ایرانیان آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 

به مساحت 20/80 مترمربع 

2757 فرعی -آقای جواد رستار و خانم سارا قدیریان آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱5/88 

مترمربع

آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱27/75  از شماره 376 فرعی -آقای علی مرنجیان  2760فرعی مجزا 

مترمربع 

276۱فرعی -آقای اسفندیار امیری و خانم ایران خان دل )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱33/65 

مترمربع 

2762 فرعی- آقای اصغر مکاری نژاد آرانی و خانم زهرا نجارزاده آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 7۴/20 مترمربع 

یکباب  ششدانگ   ، )بالمناصفه(  آرانی  مرنجابیان  علی  آقای  و  آرانی  مرنجیان  ابوالفضل  -آقای  فرعی   276۴

ساختمان به مساحت 30 مترمربع 

۱395/6/2

شماره های فرعی از پالک 26۴0 اصلی واقع درآران دشت

۱7۴8 فرعی مجزا از شماره 288 فرعی -خانم مریم هاشمی آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱5 مترمربع

۱75۱ فرعی مجزا از شماره 302 فرعی -خانم محبوبه رسول اف آرانی و خانم مریم رسول اف آرانی )بالمناصفه( ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱90/35 مترمربع 

۱752 فرعی مجزا از شماره 352و329 فرعی -آقای حسین رسول اف ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 

۱3۱/55 مترمربع

۱753 فرعی مجزا از شماره ۱38 فرعی -آقای رحمت اله مشرقی و خانم سادات عنایتی آرانی )بالمناصفه( ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱93/75 مترمربع 

۱395/6/3

شماره های فرعی از پالک 2703 اصلی واقع دردوالب بیدگل

5۴5 فرعی  ابوطالب هوشنگی بیدگلی ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱57.36متر مربع

امالک بخش ۴ آران وبیدگل

شماره های فرعی از پالک ۴0 اصلی واقع در نوش آباد 

3829 فرعی مجزا از شماره 270۱ فرعی -آقای غالمحسین رجائی نوش آبادی و خانم طاهره صدیقی نوش آبادی   

)بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۴2/75 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک ۱2۴اصلی واقع دردانه گرد

3 فرعی -آقای سیدجواد میرمعصومی نسبت به یک دانگ و آقای امراله شائی آرانی نسبت به یک دانگ و آقای 

اصغر قدیری آرانی نسبت به ۴ دانگ ، ششدانگ یکباب مرغداری به مساحت 8300 مترمربع 

۱395/6/۴

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( 

روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:  ۱395/5/3  م الف/5/22/95/2۴6

رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل  عباس عباس زادگان 

دادنامه
شماره  پرونده:9۴09980350300۱3۱   تنظیم:۱395/03/0۴شماره  دادنامه:9509970350300328تاریخ  شماره 

بایگانی:9۴0۱58پرونده کالسه 9۴09980350300۱3۱ شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 

نهایی شماره- خواهان:آفای نصرت اله صادقی امینی فرزند سیف اله باوکالت آقای علیرضا آرش پور فرزند یحیی 

به نشانی اصفهان – دروازه شیراز خیابان آزادگان روبروی خیابان مالصدرا جنب بانک رفاه خوانده :آقای محمد علی 

شیخان سودانی فرزند حسین  نشانی:مجهول المکان خواسته ها:۱.الزام به تحویل ملک معوض2.الزام به تنظیم 

سندرسمی ملک 3.مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه:دعوی خواهان آقای نصرت هللا صادقی امینی باوکالت آقای 

علیرضا آرش پور به طرفیت خوانده آقایی محمدعلی شیخان سودانی فرزند سیف هللا به خواسته الزام انتقال رسمی 2۱ 

سهم از ۴20 سهم ملک پالک ۱۴9۱5/2۴5 واقع در بخش 5 اصفهان الزام به تحویل ملک مزبور موضوع قراردادعادی 

مورخ 20/03/052ومطالبه خسارت دادرسی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان وقراردادفوق االشاره که مبین 

فروش ملک توسط خوانده به خواهان میباشدوپاسخ استعالم واصله از اداره ثبت که مبین مالکیت رسمی خوانده 

میباشدواینکه انتقال ملک بنام خریدار وتحویل آن از الزامات ضمنی قرارداد است وخوانده ایراد ودفاعی به عمل 

نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته ومستند به مواد 2۱9و220و362 قانون مدنی و۱98و5۱5و5۱9 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال 2۱ سهم از ملک پالک یاد شده وتحویل آن به خواهان 

وپرداخت مبلغ 3۱90000 ریال بابت هزینه دادرسی و3680000 ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر واعالم می نماید رای 

صادره غیابی وظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظردر دادگاه 

 تجدیدنظر  استان اصفهان می باشد. رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید ابوالحسن موسوی

 شماره:۱2۴09/م الف

دادنامه
شماره  پرونده:9۴09980359500۱32  شماره  تنظیم:۱395/0۴/02  تاریخ  دادنامه:9509970353600۴09  شماره 

بهارستان  خ  کاوه  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  حسن  فرزند  تاب  زه  زهرا  بایگانی:9500۴8شاکی:خانم 

المکان  : مجهول  به نشانی  رفیع  الماسوندی فرزند  آقای عبداله   : اول خ طاهرزاده ک گلستان 29 پ23متهم 

اتهام:کالهبرداری اینترنتی گردشکار:دادگاه بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح زیر مبادرت 

بصدور رای می نماید.رای دادگاه:در خصوص اتهام آقای عبداله الماسوندی دائر بر کالهبرداری اینترنتی حسب 

شکایت خانم زهرا زه تاب با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه کیفرخواست صادره وعدم حضور متهم جهت 

دفاع از خود علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی بزه انتسابی محرز ومستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 

ارتشاء اختالس وکالهبرداری به تحمل دو سال حبس ورد مال به مبلغ هفت میلیون وچهارصدهزار ریال در حق 

شاکیه وبه همین میزان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد.رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان می باشد/

الف – زاهدی فر-رئیس شعبه ۱۱0 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

شماره:۱2۴23/م الف

دادنامه
شماره  پرونده:9۴09980359500۱3۱  شماره  تنظیم:۱395/0۴/03  تاریخ  دادنامه:9509970353600۴29  شماره 

بایگانی:950065پرونده کالسه 9۴09980359500۱3۱ شعبه ۱۱0 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱0 جزایی سابق(-

نشانی  به  فرزند غفار  آبادی  نهایی شماره - شاکی:آقای گودرز محمدی شمس  بهشتی تصمیم  مجتمع شهید 

شهرستان اصفهان سه راه ملک شهر خ نگارستان ک مهرگان پ8متهمین:۱.آقای فرشاد دارابی 2.آقای فریبرز 

از  وتقلب  یا سوءاستفاده  نامشروع  از طریق  اتهام ها:۱.تحصیل مال  المکان  :مجهول  به نشانی  سلمانی همگی 

امتیازات 2.کالهبرداری دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیر مبادرت به صدور 

رای می نماید:رای دادگاه:در خصوص اتهام آقایان ۱.فریبرز سلمانی 2.فرشاد دارابی دائر بر مشارکت در کالهبرداری 

اینترنتی به مبلغ 37/359/725 ریال از شاکی آقای گودرز محمدی با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی 

کیفر خواست صادره وعدم حضور متهم جهت دفاع از خود علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشرآگهی بزه انتسابی 

محرز ومستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس وکالهبرداری هر کدام از متهمین به 

تحمل دو سال حبس ومشترکا به رد مال به مبلغ 37/359/725 ریال در حق شاکی و به همین میزان جزای نقدی 

در حق صندوق دولت محکوم می گردند رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان می باشد.ر... زاهدی فر-

رییس شعبه ۱۱0 دادگاه کیفری 2 اصفهان-شماره:۱2۴2۴/م الف

دادنامه
شماره  پرونده:9009980350900۱09  شماره  تنظیم:۱390/09/27  تاریخ  دادنامه:900997035090۱385  شماره 

آپاداناوسپه  حدفاصل  سجاد  خ  اصفهان  نشانی  به  قوامین  اعتباری  و  مالی  بایگانی:900۱09خواهان:موسسه 

ساالرخوانده:آقای غالمرضا کریمی به نشانی:مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه چک 

گردشکار:دادگاه ختم رسیدگی را اعالم وبشرح ذیل  مبادرت به صدور رای مینماید.رای دادگاه:

در خصوص دعوی موسسه مالی اعتباری قوامین به طرفیت آقای غالمرضا کریمی مبنی بر مطالبه مبلغ ۱35/000/000 

ریال بابت یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه می باشدباتوجه به دادخواست تقدیمی وفتوکپی 

چک شماره ۱۱۱۱67-89/۱۱/20 عهده بانک ملی و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه وباتوجه به عدم حضور 

خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده ونظر به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل براشتغال ذمه 

صادر کننده آن می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته وبه استناد ماده 3۱3 قانون تجارت ومواد ۱98و5۱9و522 قانون 

آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصدوسی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 2/725/000 

ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک 

مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود رای صادره شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است./ف

 رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – اصالنی – شماره:۱2۴30 / م الف

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مینو میثمی دارای شناسنامه شماره 5 متولد ۱3۴3  به شرح دادخواست به کالسه 295/95ش ۱  از این 

شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا میثمی   بشناسنامه 

۴23 مورخ ۱3۱۱/3/28 در تاریخ ۱395/۴/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به دو  دختر که به شرح ذیل می باشد: ۱- مینو میثمی فرزند محمد رضا  به ش ش 5 متولد 

۱3۴3صادره از گلپایگان 2- مریم میثمی  فرزند محمد رضا  به ش ش 2۴7 متولد ۱336  صادره از گلپایگان و 

ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۱97/ م الف   رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای آرش میثمی  دارای شناسنامه شماره ۱28 متولد ۱36۱  به شرح دادخواست به کالسه 39۴/95 ش ۱  از 

این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسعود  میثمی   بشناسنامه 

5۴ مورخ ۱335/6/25  در تاریخ ۱395/۴/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به دو  پسر  پدر به شرح ذیل می باشد: ۱- امیر حسین  میثمی فرزند مسعود  به ش ش 77۴ 

متولد ۱363صادره از گلپایگان 2- آرش میثمی  فرزند مسعود  به ش ش ۱28 متولد ۱36۱  صادره از گلپایگان 

و ال غیر 3- محمد رضا میثمی فرزند علی به ش ش ۴23 متولد ۱3۱۱ صادره از گلپایگان وال غیر  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۱98/ م الف   رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم خدیجه خوب بخت  دارای شناسنامه شماره 626 متولد ۱3۴9  به شرح دادخواست به کالسه 95د397 ش ۱  

از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خوب بخت   بشناسنامه 

363 مورخ ۱3۱3/5/7  در تاریخ ۱395/2/۱9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به چهار دختر یک همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد: ۱- مقدس خوب بخت فرزند محمد  به 

ش ش 556 متولد ۱366صادره از خوانسار 2- خدیجه خوب بخت  فرزند محمد  به ش ش 626 متولد ۱3۴9  

صادره از خوانسار 3- کبری خوب بخت فرزند محمد  به ش ش 627 متولد ۱350 صادره از خوانسار ۴- لیلی خوب 

بخت فرزند محمد به ش ش ۱2۱3 متولد ۱355 صادره از خوانسار 5- هاجر اله یاری فرزند مراد علی به ش ش 

33 متولد ۱322 صادره از خوانسار و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت ماهی 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 200/ م الف   رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 9۴0۴86 اجرائی موضوع علیه آقا 

ابراهیم اسحاقیان  و له خانم سمیه توکلی  در تاریخ 95/6/۱0 به منظور فروش یک دستگاه سواری پژو پارس به 

شماره انتظامی ۴3-7۱5 ن 3۱ – به رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱386 به شماره موتور ۱2۴8607۴۱7۴ شماره 

شاسی IN-50323272  وضعیت صدا گذاری سالم – رنگ بدنه پوسته پوسته- تایر سالم از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح 

جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان اطاق 3۱3 برگزار نماید. اموال موضوع 

مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 200/000/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند 

پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 

و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و 

کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

مدیر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان

برگزاری دوره تربیت معلم قرآن پیش دبستانی در شهرکرد

معارف و گردشگری



 حجاب 
مشتی بر دهان ابرقدرت ها

کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

فرهنــگ  بــه  اصفهــان  اســتان  شــهدای  وصایــای  در 
قرآنــی حجــاب و عفــاف بســیار توجــه، بــر آن تأکیــد 
و ایــن موضــوع عمومــا در آن هــا ذکــر شــده اســت. 
ایــن تحقیــق مجموعــه وصایــای شــهدای هشــت  در 
گرفتــه  قــرار  بررســی  مــورد  مقــدس  دفــاع   ســال 
ــاب  ــوع حج ــا موض ــا ب ــن آن ه ــن و اثرگذارتری  و جذاب تری

و عفاف ارائه شده است. 
آنچــه می خوانیــد فرازهایــی از وصیــت ایــن شــهدای 

گرانقــدر در ایــن زمینــه اســت.
ناصر حوفی

خواهرانــم! شــما بایــد حجابتــان را حفــظ کنیــد و بــا حجــاب 
خــود راه مــرا ادامــه دهیــد؛ ایــن خــود مشــتی اســت کــه بــر 

ــورد. ــا می خ ــان ابرقدرت ه ده
تیمور احمدی

خواهــران! شــما نیــز بایــد دنبالــه روی زینــب)س( باشــید و 
بــا حجــاب خــود مشــت محکمــی بــر دهــان آمریــکا بزنیــد.

جعفر طباطبایی
حجــاب را رعایــت کنیــد کــه مشــتی اســت بــر دهــان 

آمریــکا.
حسین شکاری آرانی

بــر  تیــری  خواهرانــم! ســیاهی چــادر شــما هماننــد 
فــرق دشــمن، پراثرتــر از فشــنگ و گلوله هــا بــر ســر 
غــرب  و  شــرق  جهانخــواران  و  آمریکایــی  مــزدوران 
باشــید  شــهیدان  خــون  پیام رســان  زینــب وار   اســت. 
افتخــار مســلمان مایــه  و  رعایــت کنیــد  را   و حجــاب 

 باشید.
غالمرضا باباصفری رنانی

خــود  اســامی  حجــاب  خواهرانــم:  بــا  ســخنی    
ــا درس  ــا ب ــد ت ــه دهی ــتان ادام ــه درِس ــد و ب ــت کنی را رعای
ــای  ــه ابرقدرت ه ــی ب ــت محکم ــان، مش ــدن و حجابت خوان

ــد. شــرق و غــرب بزنی
ابوالفضل صبوری آرانی

خواهرانــم! از شــما می خواهــم کــه حجــاب اســامی خــود 
ــه شــرکت  ــد در جبه ــد؛ گرچــه شــما نمی توانی ــظ کنی را حف
ــود  ــی خ ــال دین ــاب و اعم ــا حج ــد ب ــا می توانی ــد، ام کنی
ــا  ــارزه ب ــی مب ــود نوع ــن خ ــد؛ ای ــام کنی ــه اس ــی ب خدمت

ــت. ــرب اس ــرق و غ ــتعمارگران ش اس
مصطفی اسالمی

از ســیاهی  جهانخــوار  آمریــکای  و  اســتعمار  خواهــرم! 
خــود  حجــاب  دارد.  واهمــه  شــدت  بــه  تــو   چــادر 
ــرزه درآوری  ــه ل ــان و دشــمنان را ب ــا منافق ــن ت ــظ ک  را حف

و مرید زینب)س( باشی.
سید علی حسینی

ــظ  ــا حف ــه ب ــد ک ــظ کنی ــود را حف ــاب خ ــم! حج خواهران
ــر دهــان اســتعمارگران شــرق  حجــاب، مشــت محکمــی ب

ــد زد. ــرب خواهی و غ
سعید خان دائی دستجردی

خواهــران! محکم تریــن ضربــه ای کــه می توانیــد بــه شــرق 
و غــرب بزنیــد، حفــظ حجابتــان اســت.

رحمت هللا رضایی
ــاب  ــا حج ــران ب ــما خواه ــه ش ــت ک ــن اس ــن ای ــام م پی
دهــان  بــر  محکمــی  مشــت  خــود  اســامی  کامــل 
ــرود  ــرب ف ــرق و غ ــای ش ــی و ابرقدرت ه ــمنان داخل  دش

آورید.
رضا رعیتی خوراسگانی

کنیــد تــا بــا رعایــت آن   خواهرانــم! حجــاب خــود را رعایــت 
مشــت محکمــی بــر دهــان متجــاوزان بزنیــد.

شهدا و حجاب و عفاف

 دندان پزشک اصفهانی 
دختر بچه 6ساله را کتک زد

ــنبه  ــی، روز سه ش ــاله اصفهان ــر 6 س ــارزاده، دخت ــنا مخت یس
ــدان  ــیدن دن ــرای کش ــادرش ب ــراه م ــه هم ــته ب ــه گذش هفت
ــه  ــد. او ک ــه می کن ــان مراجع ــکی در اصفه ــب پزش ــه مط ب
معاینــه  هنــگام  دارد،  وحشــت  بســیار  دندان پزشــکی  از 
بیقــراری می کنــد و بــا دکتــر بــرای کشــیدن دنــدان همــکاری 
ــادر یســنا  ــه از م ــد دقیق ــس از چن ــر پ ــای دکت ــد. آق نمی کن
می خواهــد کــه بــه اتــاق انتظــار بــرود تــا بــا روش خــودش 
وارد عمــل شــود. مــادر یســنا هــم بــرای تهدیــد دختــرش، بــه 
ــه دکتــر می گویــد: »اگــر یســنا اذیــت کــرد  کنایــه خطــاب ب

دعوایــش کنیــد.« پــس از رفتــن مــادر، دکتــر یســنا را کتــک 
ــدان  ــک، درد دن ــرا از درد کت ــه ظاه ــن دختربچ ــد و ای  می زن
ــار آزار  ــدن آث ــد از دی ــنا بع ــادر یس ــد. م ــوش می کن  را فرام
و کتــک روی صــورت و دســت دختــرش بــه دکتــر اعتــراض 
ــزده   می کنــد کــه پزشــک نیــز مدعــی می شــود او را کتــک ن
اســت؛ بلکــه تنبیــه کــرده  تــا دیگــر از دندان پزشــکی نترســد! 
ــد.  ــن پزشــک شــکایت کنن ــد از ای ــواده قصــد دارن ــن خان ای
ــه دلیــل پاســخگو نبــودن پزشــک، مــادر یســنا در جریــان  ب
صحبــت بــا یکــی از نزدیــکان وی متوجــه می شــود کــه ایــن 
دکتــر در وضعیــت نرمالــی قــرار نــدارد و گویــا ســابقه چنیــن 

رفتــاری را داشــته اســت.

 تصادف اتوبوس شیراز 
21 مجروح بر جای گذاشت

برخــورد یــک دســتگاه اتوبــوس مســافربری بــا تریلــر در جــاده 
ــر جــای گذاشــت. حجــت هللا  ــه شــیراز 21 مصــدوم ب شــهرضا ب
تنهایــی، رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان شــهرضا 
بــه رکنــا گفــت: ایــن تصــادف مقــارن ســاعت 5 بامــداد دیــروز 
ــهرضا روی داد.  ــاد – ش ــن آب ــاده امی ــر 4 ج ــنبه در کیلومت ش
وی افــزود: در ایــن حادثــه 21 نفــر از مســافران اتوبــوس کــه از 
تهــران عــازم شــیراز بودنــد، مصــدوم شــدند. تنهایــی گفــت: همه 
ــال  ــدادی ه ــای ام ــک نیروه ــا کم ــه ب ــن حادث ــان ای مصدوم
ــهرضا  ــتان ش ــه بیمارس ــان ب ــتان اصفه ــس اس ــر و اورژان  احم
ــان  ــن مصدوم ــر از ای ــزود: 8 نف ــدند.وی اف ــزام ش ــاده اع و آب
ــهرضا  ــن)ع( ش ــتان امیرالمومنی ــه بیمارس ــس ب ــط اورژان توس
و 13 نفــر نیــز بــه بیمارســتان امــام خمینــی)ره( آبــاده منتقــل 
ــهرضا  ــتان ش ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــدند.رئیس ش ش
ــت هــال احمــر و آتش نشــانی شــهرضا  گفــت: پرســنل جمعی
در ایــن عملیــات نقــش مؤثــری در رهاســازی مصدومــان ایفــا 
کردنــد. علــت بــروز ایــن حادثــه از ســوی کارشناســان پلیــس راه 

ــال بررســی اســت. در ح

غرق شدن 3 تن در شهرهای لنجان 
فریدونشهر و مبارکه اصفهان

لنجــان شهرســتان های  در  گذشــته  جمعــه  روز  نفــر   3 
خــود  جــان  غرق شــدن  اثــر  بــر  مبارکــه  و   فریدونشــهر 
را از دســت دادنــد. مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــه روز  ــان جمعه شــب اعــام کــرد: در ســاعت 16 و 19دقیق اصفه
جمعــه یــک مــورد غرق شــدگی در باشــگاه قایقرانــی ذوب آهــن 
ــه اورژانــس اعــام و در پــی آن واحــد امــدادی 115 بــه محــل  ب
ــن  ــی در ای ــزود: مــرد جوان ــور راســتین اف ــر غف اعــزام شــد. دکت
ــد  ــط واح ــان وی توس ــم بی ج ــه جس ــت ک ــان باخ ــه ج حادث
امــدادی اورژانــس بــه بیمارســتان شــهدای لنجــان منتقــل شــد. 
وی درخصــوص حادثــه غرق شــدگی دیگــری کــه در ســاعت 
ــاد رخ  18و 16دقیقــه همیــن روز در مبارکــه محــدوده پــل بداغ آب
ــان  ــان ج ــاله افغ ــرد 35 س ــه م ــن حادث ــرد: در ای ــان ک داد، بی
باخــت. مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اصفهــان تصریــح 
ــه  کــرد: جســم بی جــان وی توســط واحــد امــدادی اورژانــس ب
بیمارســتان محمدرســول هللا)ص( مبارکــه منتقــل شــد. وی 
ــه  ــری در ســاعت 18 و 19دقیق ــه غرق شــدگی دیگ ــزود: حادث اف
ــاق فرمــان اورژانــس 115 اعــام  ــه ات در میادگــرد فریدونشــهر ب
ــت  ــود را از دس ــان خ ــاله ج ــودک 6 س ــه ک ــن حادث ــد. در ای ش
ــرم)ص(  ــول اک ــتان رس ــه بیمارس ــان او ب ــم بی ج ــه جس داد ک
ــر پایــه آمــار پزشــکی قانونــی، بهــار  فریدونشــهر منتقــل شــد. ب
امســال 12 نفــر در اســتان اصفهــان غــرق شــده بودنــد کــه ایــن 
آمــار در پــی افزایــش دمــای هــوا رونــد رو بــه افزایشــی را نشــان 

مــی دهــد.

 زن 25ساله در تصادف 
جاده فیروزجاه بابل جان باخت 

ــاس  ــی تم ــرد: ط ــام ک ــل اع ــس باب ــی اورژان ــز فرمانده مرک
مردمــی بــا ایــن مرکــز مبنــی بــر انحــراف پیــکان و افتــادن آن 
در دره ای در جــاده فیروزجــاه بابــل، گروه هــای امــداد و نجــات 
بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. بــر اســاس ایــن گــزارش در 
 ایــن حادثــه متأســفانه زن 25ســاله کــه پنــج ماهــه بــاردار بــود
ــزی در دم جــان ســپرد.  ــت شــدت جراحــات و خونری ــه عل ب
ــی  ــای فراوان ــس115 تاش ه ــین های اورژان ــک و تکنس پزش
ــه ای  ــفانه نتیج ــی متأس ــد، ول ــام دادن ــای وی انج ــرای احی ب
ــم 22 و 24ســاله  ــه، دو خان  نداشــت. همچنیــن در ایــن حادث
و دو مــرد 2۷ و 3۰ آســیب دیدنــد کــه تکنســین های اورژانــس 
115 پــس از اقدامــات پزشــکی اولیــه، مصدومــان حادثــه را بــه 
بیمارســتان شــهید بهشــتی و شــهید یحیی نــژاد بابــل منتقــل 

کردند.
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روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1- شصت و یکمین سوره قرآن - شهری در استان خراسان 
رضوی - عظمت و اقتدار

2- کلبه علفی - اشاره به چیز مبهم و نامعین دارد - به دنیا 
آوردن بچه

3- کندن زمین - صاحب - از نیروهای سه گانه ارتش
4- دانه کوبیده شده گندم - رغبت آبستن به خوراکی ها - 

خرگوش
5- از سازهای زهی - همنشین

6- رودی در فرانسه - بشر - نادر
7- قطعه لوله خمیده برای تغییر مسیر لوله اصلی - در خور 

- پدر آذری
8- تلخ - تندرو - موی پیچیده

9- الفت - کامل کننده - شبه جزیره سردسیر در امریکای 
شمالی

10- شهرت طلب - میله جابه جایی اجسام سنگین - دنیای 
عشق و عاطفه

11- محروم - درس دادن
12- مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک عصر 

معین - ترسناک - تأثیر
13- خبره - سنگ آسمانی - نکته ها

14- دهان - نسبت دادن گناه به کسی - قاضی تحقیق
15- ناگزیر - نوعی خط ظریف اسالمی – منقار

1- از القاب موعود مهربان حضرت مهدی - سرپرستی
2- دانه تند خوراکی - بندری توریستی در بلغارستان - قابله

3- از گلهای زیبا - جانوری دو زیست
4- از مصالح ساختمانی - عامل بیماری زا - هر موجود زنده

5- خوراک ساده مجردی - از جنگ های مسلمانان و رومیان 
- کوچک ترین ذره عنصر

6- خطاب محترمانه مردانه - غیر مذهبی - مادر محمد )ص(
7- طناز و عشوه گر - دستار - مخفف اگر

8- به حالت مایع - نوشته موضوعی کمتر از بیست هزار 
کلمه - سبز تیره

9- روستا - آرزوها - درجه
10- امروزی - فرکانس - شکلک

11- همسایه - گردی براق در رنگ های مختلف برای نقاشی - 
زاهد گوشه نشین

12- در آفرینش ز یک گوهرند - یار ویس - ماه سرد
13- از پیامبران بنی اسراییل - از سلسله های پادشاهی 

ایران
14- سنگین - نرم افزاری برای طراحی و نقشه کشی - آحاد

15- توبه کننده - پیوند اقتصادی میان چند کشور برای 
خرید و فروش کاال

عمودیافقی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

امام صادق علیه  السالم:

 حنا، بوى بد عرق را از بین می  برد، چهره را شاداب، دهان 

را خوشبو و فرزند را زيبا می  کند.

 کافی)ط-االسالمیه(، ج 6، ص 484، ح 5  

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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پاسخ جدول شماره 25 سودوکو

ــه  ــان در جلس ــتان اصفه ــا اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
هــم اندیشــی مدیــران دفاتــر تجهیــز منابــع مالــی غــرب 
ــای  ــری از روش ه ــره گی ــا به ــت: ب ــز کشــور گف و مرک
مختلــف تأمیــن منابــع مالــی از قبیــل فاینانــس، بیــع 
متقابــل، BOO ، BOT و تبصــره 3 مــی تــوان امیــدوار 
بــه اجــرای موقــع پــروژه هــا و نیــز اجــرای طــرح هــای 
توســعه ای بــود در غیــر اینصــورت بــا تکیــه بــر منابــع 
مالــی دولتــی فقــط عقــب ماندگــی در عملیاتــی شــدن 

پــروژه هــا و اســتهاک تأسیســات را انتظــار داشــت .
مهنــدس هاشــم امینــی تأســیس دفاتــر تجهیــز منابــع 
مالــی را بســیار مؤثــر در پیشــبرد طــرح هــای توســعه 
ــر شــرکت  ــرد: در ســالهای اخی ــوان ک ای دانســت و عن
آبفــا اســتان اصفهــان بــا راه انــدازی دفتــر تجهیــز منابــع 
ــد  ــی همانن ــف مال ــه روشــهای مختل ــی توانســت ب مال
ــرهBOO ،3 و  ــی، تبص ــس خارج ــل، فاینان ــع متقاب بی
BOT پــروژه هــای مختلــف آب و فاضــاب در گوشــه 
و کنــار اســتان اجرایــی کنــد زیــرا بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی بهــره وری از ظرفیــت هــای موجــود چندیــن 

برابــر مــی شــود.
وی بــه راندمــان بــاالی بهــره وری در کشــورهای اروپایی 

اشــاره کــرد و بیــان داشــت : اروپــا کــه بــه دلیــل 
میانگیــن بــاالی بارندگــی بــه قــاره ســبز معــروف اســت 
ــوژی  ــا اســتفاده از تکنول ــی ب ــع آب ــور مناب ــم وف ــه رغ ب
و نیــز بهــره منــدی از ظرفیــت بخــش خصوصــی 
ــی  ــع آب ــره وری از مناب ــان به ــش راندم ــدد افزای درص
ــت اســتفاده  ــره آب نهای ــر قط ــد و از ه ــود برآمدن موج
ــه آب  ــی روی ــت ب ــی از هدررف ــه نوع ــد و ب ــی کنن را م
ــرار ــتور کار ق ــه آب را در دس ــرف بهین ــری و مص  جلوگی

 دادند.
رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آبفــا 
اســتان اصفهــان بــه تنگناهــای مالــی دولتــی پرداخــت 
و اظهــار داشــت: نمــی تــوان امیــدوار بــود بــا افزایــش 
حداکثــر 2۰ درصــد حــق انشــعاب اجــرای پــروژه 
ــه  ــی ک ــه های ــا هزین ــاب ب ــش آب و فاض ــای بخ ه
وجــود دارد بــه موقــع عملیاتــی شــود بنــا برایــن 
بــرای جلوگیــری از اســتهاک تأسیســات و اجــرای 
ــروژه چــاره ای جــز اســتفاده از روشــهای  ــع پ ــه موق ب

مختلــف مالــی دیگــر نیســت تــا بتــوان خدمــات 
ــا افزایــش رفــاه اجتماعــی  آبفــا کــه رابطــه مســتقیم ب
را دارد در مناطــق مختلــف بــه موقــع اجــرا نمــود و 
ــات ــوع خدم ــن ن ــش ای ــت پوش ــتری تح ــردم بیش  م

 قرار گیرند.
مهنــدس امینــی گفت: خوشــبختانه 3 و 4 ســال اســت 
ــا فعالیــت دفتــر تجهیــز منابــع مالــی در اســتان  کــه ب
اصفهــان اجــرای پــروژه هایــی کــه در نهایــت خدمــات 
ــتان در  ــف اس ــهرهای مختل ــال دارد در ش ــا را بدنب آبف
ــان  ــا اســتان اصفه ــه آبف ــرار گرفــت چراک دســتور کار ق
ــی  ــهرها ب ــن ش ــردم ای ــه م ــت ک ــهر اس دارای 1۰۷ ش
ــه منتظــر بهــره منــدی از خدمــات آبفــا هســتند  صبران
کــه مســلمًا بــا تزریــق قطــره چکانــی اعتبــارات دولتــی 
نمــی تــوان انتظــار ارائــه خدمــات در کوتاهتریــن زمــان 

ممکــن بــود.
وی بــه اجــرای موفــق روشــهای مختلــف تأمیــن منابــع 
مالــی در اصفهــان پرداخــت و گفــت: در ســالهای اخیــر 

بــه روش تأمیــن منابــع مالــی بیــع متقابــل شــهرهای 
ــان تحــت پوشــش شــبکه فاضــاب  ــف در اصفه مختل
و تصفیــه خانــه فاضــاب شــدند و از ســویی مســئوالن 
امــر در اســتان توانســتند بــه روش هــای مالــی تبصــره 
ــی در بخــش آب و فاضــاب را  ــای مختلف ــروژه ه 3 پ
ــد  ــی کنن ــان عملیات ــف در اســتان اصفه ــاط مختل در نق
ایــن درحالیســت کــه اجــرای روش مالــی تبصــره 3 کار 
ــت بســیاری  ــه همی بســیار دشــوار و ســختی اســت ک
ــی  ــی م ــی و اجتماع ــف سیاس ــای مختل ــه ه در عرص
ــًا  ــر اینصــورت اجــرای تبصــره 3 کار تقریب ــد در غی طلب

دشــواری اســت.
مهنــدس امینــی بــه اســتفاده از فاینانس خارجــی برای 
بازســازی شــبکه فرســوده فاضــاب اصفهــان پرداخــت 
ــًا روش  ــی تقریب ــس خارج ــتفاده از فاینان ــت: اس و گف
مالــی جدیــدی اســت کــه آبفــا اصفهان بــرای بازســازی 
شــبکه فرســوده فاضــاب شــهر اصفهــان در دســتور کار 
قــرار داده اســت کــه انتظــار مــی رود بــا اســتفاده از ایــن 
روش شــبکه فاضــاب اصفهــان کــه قدمتی بیــش از 5۰ 
 ســال دارد مــورد بازســازی در کوتاهتریــن زمــان ممکــن 

قرار گیرد.

در نشست هم اندیشی مدیران دفاتر تجهیز منابع مالی غرب و مرکز کشور مطرح شد 

شیوه های بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی


