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 »نــگاه راهبــردی بــه انقــاب و تفکــر دربــاره آینــده« 
ــه  ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی ــه حض ــن توصی آخری

ــه دانشــجویان  ــود. ایشــان ب مجموعه هــای دانشــگاهی ب
ــدگان  ــده، نماین ــای آین ــور دهه ه ــد: رؤســای جمه فرمودن
مجلــس و مســئوالن آینــده کشــور از میــان شــما عزیــزان 
انتخــاب خواهنــد شــد؛ بنابرایــن بــا نگاهــی کامــا امیدوار 
ــور  ــده کش ــال آین ــی ۲۰، ۳۰ س ــر آرمان ــاط، تصوی  و پرنش
ــاس  ــر اس ــود را ب ــروز خ ــت ام ــد و حرک ــیم کنی را ترس
ــجویان  ــدار دانش ــد. در دی ــامان دهی ــن، س ــق روش آن اف
ــه  ــه از 1۲ توصی ــن توصی ــری، آخری ــا مقــام معظــم رهب ب
ــر  ــاب و تفک ــه انق ــردی ب ــگاه راهب ــر ن ــد ب ــان تأکی ایش
ــن  ــر ای ــد ب ــرض بای ــه ف ــرای نمون ــود. ب ــده ب ــاره آین در ب
ــد  ــی، رص ــرایط فعل ــا ش ــده ب ــال آین ــزده س ــد در پان باش
ــم  ــق و منظ ــایی دقی ــی، شناس ــوالت جهان ــر و تح تغیی
ــکات  ــع و مش ــی و موان ــات اجتماع ــیب ها و انحراف آس
ســازمانی و مدیریتــی، مــا بایــد در کجــای میــدان بــازی 
جهانــی صــادرات، واردات، علــم، فنــاوری، تحقیقــات 

دانشــمند پروری، حضــور در ســازندگی...
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عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

ــر دارد  ــهر در نظ ــامی ش ــورای اس ــورخ 94/۳/17 ش ــماره 4/94/۳95 م ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری فوالدش ش

ــد. ــل می آی ــه عم ــوت ب ــل دع ــده ذی ــت شــرکت در مزای ــان جه ــه متقاضی ــذا از کلی ــد. ل ــزار نمای ــل را برگ ــده ذی مزای

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبه هــای شــماره 4/95/754 مــورخ 95/۰4/۲۲ شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد عملیــات موضوعــات 
ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایده هــای ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/5/۲۳ جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در 
مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/۰5/۲۳ جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در مزایده هــا بــه واحــد امــور 
قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 وزیــر خارجــه: رهبــر معظــم انقــاب نه تنهــا بــه بنــده لطــف 
ــا  ــد و باره ــت کردن ــه عنای ــد، بلک ــت کردن ــده حمای و از بن
ــه مــن گفتنــد کــه مــن هــر روز دعــا می کنــم. ایــن دعــا  ب
ــرای همــه مــا در مذاکــرات هســته ای  پشــتگرمی  مهمــی  ب
ــت  ــزرگ والی ــت ب ــن نعم ــدردان ای ــواره ق ــا هم ــود و م ب

ــتیم. هس
ــواد  ــوز، محمدج ــی جام نیـ ــرویس سیاس ــزارش س ــه گ ب
ــا  ــا ب ــم غن ــان مقی ــع ایرانی ــب در جم ــف، دوشنبه ش ظری
ــن ابرهــای ایران هراســی در ســال های  ــه فروریخت اشــاره ب
 گذشــته گفــت: ایران هراســی بــا هزینــه بســیار زیــاد 
ــه  ــان ب ــت ها و بدخواه ــراوان صهیونیس ــرمایه گذاری ف و س

ویــژه رژیــم ددمنــش ســعودی در حــال انجــام اســت.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان افــزود: امــروز دنیــا 
پــس از نزدیــک بــه ٣٧ ســال بــه ایــن واقعیــت پــی بــرده و 
بیــدار شــده کــه خطــر وهابیــت خطــر اصلــی اســت کــه دنیــا 
را بــا افــراط روبــه رو کــرده اســت و امــروز ددمنشــی داعشــی 

ــن  ــان در ای ــد و آن ــاله را می زن ــودک ١٢ س ــک ک ــردن ی گ
ــد، بلکــه از آن فیلــم   راســتا، نه تنهــا جنایــت انجــام می دهن
و عکــس تهیــه می کننــد. امــروز بــا فروریختــن پــرده 
ایران هراســی ایــن جنایت هــا کم کــم روشــن می شــود. 
وی اظهــار داشــت: ولــی مــردم مــا نه تنهــا مقاومــت کردنــد 

بلکــه هوشــمندانه پــای صندوق هــای رأی حاضــر شــدند و 
ــن  ــد- ای ــی کــه کردن ــد - صــرف نظــر از انتخاب نشــان دادن

ــرد.  ــدا ک ــامی  ج ــوری اس ــوان از جمه ــردم را نمی ت م
ایــن بزرگ تریــن پشــتوانه ماســت و اینکــه مــردم بــرای مــا 
تاکنــون پشــتگرمی جدی آفریدنــد و اکنــون وظیفــه ماســت 

کــه از هــر لحظــه مأموریتمــان اســتفاده کنیــم و برای نشــان 
دادن واقعیــات ایــران واقع گرایــی کنیــم.

باعــث  ایــن  افــزود:  خارجــه کشــورمان  امــور  وزیــر   
ــتادگی  ــزرگ ایس ــور ب ــش کش ــر ش ــم در براب ــا ه ــد م  ش
ــک  ــوان ی ــه عن ــران را ب ــته ای ای ــز هس ــه صلح آمی و برنام
واقعیــت معرفــی کنیــم. البتــه شــورای امنیــت می خواســت 
ایــن برنامــه را تعطیــل کنــد و آن را تهدیــدی علیــه صلــح و 
امنیــت بین المللــی می دانســت؛ ولــی امــروز ایــن موضــوع 
را نه تنهــا پذیرفــت، بلکــه کشــورها را موظــف کــرد با ایــران در 
حــوزه هســته ای همــکاری کنند. رئیس دســتگاه دیپلماســی 
کشــورمان بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر انقــاب اظهــار داشــت: 
ــده  ــف و از بن ــده لط ــه بن ــا ب ــاب نه تنه ــم انق ــر معظ رهب
حمایــت کردنــد، بلکــه عنایــت کردنــد و بارهــا بــه مــن گفتنــد 
کــه مــن هــر روز دعــا می کنــم. ایــن دعــا پشــتگرمی  مهمــی 
ــود و مــا همــواره  ــرای همــه مــا در مذاکــرات هســته ای ب  ب

قــدردان ایــن نعمــت بــزرگ والیــت هســتیم.

در جمع ایرانیان مقیم غنا

ظریف: ما قدردان نعمت بزرگ والیت فقیه هستیم

حقوق هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نوبخــت   
غیرمتعــارف بازســتانی شــده، گفــت: بــه جــای تعــدد 
قوانیــن و مقــررات دربــاره پرداخــت حقوق هــا، بایــد 
ــوری  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــل قان ــه را ذی هم
ــتمزد از  ــوق و دس ــورای حق ــذا ش ــم. ل ــع کنی تجمی
اختیــارات خــود اســتفاده کــرد و همــه دســتگاه های 
ــت  ــون خدمــات مدیری ــل قان خــارج از شــمول را ذی
ــذا هیئت هــای علمــی، قضــات ــرار داد. ل  کشــوری ق

ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــس، مرک ــدگان مجل نماین
تمــام ســازمان ها و شــرکت های زیــر نظــر مقــام 

مســتضعفان بنیــاد  جملــه  از  رهبــری   معظــم 
تشــخیص  امــداد، شــهرداری ها، مجمــع  کمیتــه 
مجلــس خبــرگان و تمــام ســازمان ها و نظام هــا 
ماننــد قــوه قضائیــه، دیــوان محاســبات، بانــک 
کلیــه  ایــران،  و  مرکــزی  بیمه هــای  مرکــزی، 
شــرکت ها و ســازمان های دولتــی، تحــت شــمول 
ــون خدمــات کشــوری  مــواد پرداخــت حقــوق در قان

ــدند. ش

ــوب  ــن مص ــت: همچنی ــخنانش گف ــه س  او در ادام
شــد تمــام مقامــات سیاســی از جملــه رؤســای ســه 
نــواب رئیــس  قــوه، معــاون اول رئیس جمهــور، 
مجلــس، وزرا، نماینــدگان، شــورای نگهبــان، معاونــان 
ــون  ــر 10 میلی ــراز زی ــات هم ت ــور و مقام رئیس جمه

ــد.  ــوق بگیرن ــان حق توم
همچنیــن مدیــران کارخانه هــا و بنگاه هــا ســقف 
خالــص پرداختی شــان نبایــد از ســقف 3 برابــر 

ــت  ــون مدیری ــاده 76 قان ــده در م ــوق تعیین ش حق
کشــوری، یعنــی 18 میلیــون و 900 هــزار تومــان 

ــد. ــتر باش بیش
ــکان  ــه پزش ــد کاران ــی مانن ــن پرداختی های  همچنی
 در بخــش دولتــی نیــز بــا نظــر شــورای حقــوق 
و دســتمزد تعییــن می شــود. بعضــی مــوارد خــاص 
ماننــد کار در مناطــق بــد آب و هــوا نیــز حداکثــر 30 
درصــد افزایــش حقــوق را خواهنــد داشــت. هــر نــوع 
ــرم  ــف و ج ــه، تخل ــن مصوب ــارج از ای ــت خ پرداخ

ــرد. ــرار می گی ــب ق ــت تعقی ــت و تح اس

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
  گفــت: ایــران اســامی  همــواره بــا گروه هــای تکفیــری 
و تروریســتی تضــاد آشــکار داشــته و هیــچ گاه بــه تکفیری هــا 

پنــاه نداده اســت.
ــای  ــاره ادع ــد ســالک درب ــای وطــن، احم ــزارش کیمی ــه گ ب
ــر اینکــه  »ســه  ــی ب ــکا مبن ــاالت  متحــده آمری مقام هــای ای
نفــر از مســئوالن گــروه تروریســتی القاعــده در ایــران زندگــی 
ــن  ــکا چنی ــه آمری ــی اســت ک ــرد: طبیع ــار ک ــد«، اظه می کنن
ادعاهــای کــذب و مضحکــی را بــه جمهــوری اســامی  ایــران 
بزنــد؛ چــرا کــه ایــن کشــور دشــمن سرســخت انقــاب 
اســامی  و مواضــع حــق  طلبانــه ایــران اســت. آمریــکا 

ــت  ــوده اس ــان ب ــر جه ــروع ب ــلطه نامش ــدد س ــواره درص  هم
زیاده خواهی هــای  برابــر  در  اســامی  همیشــه  ایــران  و 

آمریــکا ایســتادگی کــرده اســت.
وی افــزود: بنابرایــن آمریــکا هــر روز بــه دنبــال بهانه تراشــی 
دربــاره ایــران اســت تــا بتوانــد اهــداف شــوم خــود را پیــاده 
ــی راه  ــتکبار جهان ــای اس ــن تهمت ه ــک ای ــدون ش ــد. ب کن
ــن 37 ســال  ــه در ای ــور ک ــرد؛ همان ط ــد ب ــی نخواه ــه جای ب
ــود  ــت های خ ــوب سیاس ــامی  را مرع ــام اس ــتند نظ نتوانس

کننــد.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی  بابیــان 
ــری و  ــای تکفی ــا گروه ه ــران ب ــامی  ای ــوری اس ــه جمه اینک
تروریســتی تضــاد آشــکار دارد، گفــت: وقتــی ایــران اســامی 
ــارزه  ــر مب ــدا بی خب ــتی و از خ ــای تروریس ــن گروه ه ــا ای  ب
ــت  ــوده اس ــم ب ــی تروریس ــال ها قربان ــود س ــد و خ می کن
ــد اعضــای بلندپایــه گروه هــای تکفیــری و از  ــه می توان چگون
جملــه القاعــده را در خــاک خــود پنــاه دهــد؟! ایــن ادعاهــای 

غیرمنطقــی آمریــکا خنــده دار اســت.
وی بــه پنــاه دادن اعضــای منافقــان از ســوی آمریــکا و 

فرانســه اشــاره کــرد و گفــت: مدعیــان مبــارزه بــا تروریســم 
گروه هــای  خطرناک تریــن  هم اکنــون  بشــر،  حقــوق  و 
تروریســتی را در خــاک خــود پنــاه داده انــد و از آن هــا 
حمایــت آشــکار می کننــد. منافقانــی کــه در ایــران خــون 17 

ــد. ــن ریخته ان ــه زمی ــردم  را ب ــر از م ــزار نف ه
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
چنیــن  نمی توانــد  آمریــکا  بنابرایــن   خاطرنشــان کــرد: 
خــود  اســامی که  ایــران  بــه  را  بی اساســی  اتهام هــای 
ــل از انقــاب  ــد. مــا قب ــوده اســت، بزن ــی تروریســت ب قربان
ــود، مبــارزه می کردیــم و امــروز  ــا شــاه کــه نوکــر آمریــکا ب ب
ــا ــم. ایرن ــکار می کنی ــارزه آش ــکا مب ــی آمری ــاب او، یعن ــا ارب ب

جنبــش 1۴ فوریــه بــا اشــاره 
بــه اینکــه احضــار شــیخ عیســی 
ــوی  ــدام معن ــع اع ــم در واق قاس
تأکیــد  اســت،  بحریــن  ملــت 
ــر  ــش در براب ــن جنب ــه ای ــرد ک ک
گام هــای خطرنــاک آل خلیفــه 
قاســم  عیســی  شــیخ  علیــه 

ســکوت نخواهــد کــرد. 
بین الملــل  بــه گــزارش گــروه 
جنبــش  تســنیم،  خبرگــزاری 
انقــاب 1۴ فوریــه بحریــن در 

ــه شــیخ عیســی  ــان محاکم ــام زم ــه اع ــش ب واکن
قاســم، روحانــی برجســته بحرینــی، تأکیــد کــرد کــه 

ایــن اقــدام یــک گام خطرنــاک اســت.
ــح  ــه ای تصری ــدور بیانی ــا ص ــه ب ــش 1۴ فوری  جنب
کــرد: ادامــه ایــن گام هــای جنون آمیــز، امنیــت 
منطقــه را تهدیــد می کنــد و احساســات تمامــی  

ــرب  ــام و ع ــت اس ــدان ام فرزن
را برخواهــد انگیخــت و هیــچ گاه 
ــکوت  ــدام س ــن اق ــل ای در مقاب
نخواهــد شــد. ایــن جنبــش 
ــیخ  ــار ش ــه احض ــرد ک ــام ک اع
ــدام  ــع اع ــم در واق ــی قاس عیس
ــت. ــن اس ــت بحری ــوی مل معن

 ایــن جنبــش بــا اشــاره بــه 
ــن در  ــام بحری ــای نظ جنایت ه
ــزود:  ــن کشــور اف ــت ای حــق مل
کســی کــه بایــد محاکمــه شــود 
حمد بــن عیســی آل خلیفــه پادشــاه بحریــن اســت 
کــه بــا تغییــر در ترکیــب جمعیتــی دســت بــه 

خطرناک تریــن کشــتار در تاریــخ زده اســت.
آمریــکا  تأکیــد کــرد کــه  فوریــه   1۴ جنبــش    
و انگلیــس و عربســتان، پشــت پرده اقدامــات آل 

ــد. ــرار دارن ــه شــیخ عیســی قاســم ق ــه علی خلیف

وزارت اطاعــات در اطاعیــه ای ضمــن تشــکر از ملــت 
شــریف ایــران در قدردانــی از مجاهدت هــای ســربازان 
گمنــام امــام زمان)عــج( بــرای تأمیــن امنیــت کشــور 
ــا  ــج( ب ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن ــرد: س ــد ک تأکی
ضربه هــای  فهیــم کشــور،  شــهروندان  همــکاری 
ســنگینی را بــه دشــمنان وارد خواهنــد کــرد. بــه 
گــزارش روز سه شــنبه کیمیــای وطــن بــه نقــل از 
پایــگاه اطاع رســانی وزارت اطاعــات، در بخشــی 
ــه دنبــال دســتگیری  از ایــن اطاعیــه آمــده اســت: ب
ــم  ــش فیل ــش و پخ ــک داع ــتی گروه ــم تروریس تی
مســتند »در عمــق ناکامــی« درخصــوص معرفــی 
بعضــی از اقدامــات تروریســتی آن هــا، شــمار زیــادی 
ــئوالن  ــیاری از مس ــور و بس ــناس کش ــردم قدرش از م
لشــکری و کشــوری در تماس هــای تلفنــی متعــدد بــا 
مســئوالن وزارت اطاعــات و نیــز دفاتــر ســتاد خبــری 
ــی  ــب قدردان ــور، مرات ــر کش ــه در سراس ــن وزارتخان ای
خــود را از مجاهدت هــای ســربازان گمنــام امــام 

زمان)عــج( بــرای تأمیــن امنیــت کشــور و مقابلــه بــا 
ــدان  گروه هــای تروریســتی تکفیــری اعــام و از فرزن
ــدام به موقــع  ــی و اق ــل اشــراف اطاعات ــه دلی خــود ب
در راســتای امنیــت تشــکر کرده انــد. در ایــن اطاعیــه 
 ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( ضمــن تقدیــر 
و تشــکر از ملــت شــریف ایــران اعــام کردنــد بــا تــوکل 
ــام  ــم الس ــار علیه ــه اطه ــال و ائم ــد متع ــر خداون ب
و امــام عصر)عــج(، تمــام تــاش خــود را بــرای 
ــدس  ــام مق ــت نظ ــرل مخــان امنی شناســایی و کنت
ــد  ــرار دادن ــران در دســتور کار ق ــوری اســامی  ای  جمه
و بــا گســتراندن چتــر اطاعاتــی و چشــمانی همیشــه 
ــهروندان  ــکاری ش ــا هم ــران و ب ــر ای ــدار در سراس بی
فهیــم کشــور، ضربه هــای ســنگین را بــه دشــمنان وارد 
خواهنــد کــرد. در پایــان ایــن اطاعیــه تصریــح شــده 
ــوش  ــای خام ــن مجاهدت ه ــت ای ــد اس ــت: امی اس
ــه  ــرد و همیش ــرار گی ــی ق ــق تعال ــای ح ــی رض مرض

ــد رضایــت مــردم را در پــی داشــته باشــد. لبخن

در واکنش به احضار شیخ عیسی قاسم برای محاکمه 

۱۴ فوریه: در برابر گام های خطرناک آل خلیفه سکوت نخواهیم کرد 
 وزارت اطالعات 
از مردم تشکر کرد

از  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی  کدخدایــی،  عباســعلی 
ــرای بررســی  ــان ب ــه شــورای نگهب پیشــنهاد وزارت کشــور ب
ــه  ــده ب ــال آین ــم در س ــت جمهوری یازده ــات ریاس انتخاب
صــورت الکترونیکــی خبــر داد و گفــت: پیشــنهاد مقدماتــی 
ــات الکترونیکــی ریاســت جمهوری یازدهــم  برگــزاری انتخاب
ــروز  ــه ای ام و شــوراهای اســامی  شــهر و روســتا طــی نام
ــده  ــال ش ــان ارس ــورای نگهب ــه ش ــور ب ــوی وزارت کش از س

اســت.
بــه گــزارش تســنیم وی افــزود: پیشــنهاد وزارت کشــور بــرای 
ــورای  ــده ش ــات آین ــال 96 در جلس ــات س ــزاری انتخاب برگ

ــرد. ــرار می گی ــورد بررســی ق ــان م نگهب
ســخنگوی شــورای نگهبــان در نشســت خبــری شــنبه 
گذشــته )دوم مــرداد( خــود بــا خبرنــگاران رســانه های 
داخلــی و خارجــی گفتــه بــود کــه اگــر وزارت کشــور 
ــه  ــال 96 ب ــات س ــزاری انتخاب ــر برگ ــی ب ــتی مبن درخواس
صــورت الکترونیکــی بــه ایــن نهــاد ارائــه کنــد، آن را بررســی 

. می کنیــم

ــرخ  ــورم و کاهــش ن رئیــس کمیســیون اقتصــادی، کاهــش ت
ســود بانکــی را از عائــم بهبــود شــرایط اقتصــادی عنــوان کــرد 
و در عیــن حــال گفــت کــه نگرانــی دربــاره تبعــات کاهــش نــرخ 
ــار  ــی  اظه ــا پورابراهیم ــدارد. محمدرض ــود ن ــی وج ــود بانک س
کــرد: کاهــش نــرخ ســود در اقتصــاد متناســب بــا نــرخ تــورم 
و همچنیــن پیامــدش نــرخ تأمیــن مالــی از ضرورت هــای 
اقتصــاد اســت. مثــل ایــن اســت کــه بگوییــم اگــر کمــی  فشــار 
ــد  ــادل ش ــش متع ــا وزن ــرد ی ــدا ک ــش پی ــی کاه ــون کس خ

ــی داشــته باشــد. ــاری در پ ــه آث ــش باشــیم ک نگران
وی دربــاره افزایــش اجاره بهــای مســکن در پــی کاهــش نــرخ 
ــدت  ــی  در کوتاه م ــکان دارد اقدام ــت: ام ــز گف ــی نی ــود بانک س
ــی  ــود بانک ــرخ س ــش ن ــر کاه ــل اث ــد. مث ــته باش ــری داش اث
ــد.  ــاق نمی افت ــن اتف ــا در بلندمــدت ای ــر بخــش مســکن؛ ام ب
وقتــی بــه ســمت نرخ هــای پایین تــر می آییــم، یعنــی همیــن 
ــد در  ــن می دهن ــا ره ــاره ی ــکلی اج ــر ش ــه ه ــه ب ــی  ک مردم
میان مــدت ســرمایه خــود را بــه منابــع مالــی تبدیــل می کننــد 
کــه قبــا بــا 25 درصــد وام می گرفتنــد و حــاال اگــر قــرار باشــد 
در طــول یکــی دو ســال بــا 15 درصــد بگیرنــد، می تواننــد 

ــد. ــت کنن ــر پرداخ ــاط را راحت ت اقس
پایــان گفــت:  در  اقتصــادی مجلــس  رئیــس کمیســیون 
بیفتــد  اتفاقاتــی  زمانــی کوتاه مــدت  بــازه  در  دارد  امــکان 
ولــی مســیر حرکتــش مســیر  باشــد؛  آثــاری داشــته  و 
قابــل قبولــی اســت؛ بنابرایــن مــا نگــران تبعــات ناشــی 
 از کاهــش نــرخ ســود ســپرده ها در نظــام بانکــی کشــور
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ــوان دفاعــی  ــر اینکــه ت ــد ب ــا تأکی ــاع ب ــر دف وزی
افزایــش  تهدیدهــا  بــا  متناســب  را  خــود 
ــاخت  ــش س ــوان و دان ــا ت ــت: م ــم، گف می  دهی
ــه در  ــم ک ــتر را داری ــرد بیش ــا ب ــک های ب موش
زمــان مقتضــی ایــن  کار را می کنیــم. بــه گــزارش 
کیمیــای وطــن،  ســردار حســین دهقــان، وزیــر 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح روز دوشــنبه 
بــا ســفر بــه اســتان همــدان در یــادواره 10 شــهید 
ــت  ــش بزرگداش ــد، همای ــرم در نهاون ــع ح مداف
ــاد  ــن مرص ــات غرورآفری ــرکان و عملی روز تویس
ــادواره شــهدای مســجد  ــن ی و بیســت و پنجمی
بســیج اعظــم همــدان ســخنان مهمــی  را مطــرح 
ــود.  ــاره می ش ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــرد ک ک
وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه اینکــه تــوان موشــکی 

ــال های  ــا س ــه ب ــل مقایس ــامی  قاب ــران اس ای
قبــل نیســت، گفــت: ایــران اســامی  بــه عنــوان 
ــی  ــان جهان ــان و مظلوم ــه آزادی خواه ــد هم امی
ــی  ــتم دفاع ــش سیس ــز و افزای ــه تجهی ــاز ب  نی
تــوان  افزایــش  لــذا  دارد؛  و موشــکی خــود 
دشــمنان  انــدام  بــر  لــرزه  ایــران  موشــکی 

اســت. انداختــه 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث برجــام مــا از 
همــان ابتــدا بــه آمریــکا اعتمــاد نداشــتیم افزود: 
ایــران اســامی  هیــچ گاه دســت از افزایــش توان 
ــاور  ــن ب ــر ای ــرا ب ــد؛ زی ــود نمی کش ــی خ داخل
ــد  ــود دارد، بای ــم وج ــه ظل ــی ک ــا زمان ــت ت اس

ــرد.  ــر ک ــوی و قوی ت ــود را ق خ
ــی  ــیخ الزکزاک ــه ش ــاره ب ــا اش ــان ب ــردار دهق س
ــال آزادی  ــه دنب ــا ب ــر کســی در آفریق ــزود: اگ اف
و برابــری حقــوق مــردم باشــد، بایــد خانــه او را 
ــه شــهادت  ــدش را ب ــار فرزن ــد و چه خــراب کنن
ــوس  ــدان محب ــم در زن برســانند؟ خــودش را ه
کــرد؟ کجــای ایــن آزادی و دموکراســی اســت؟ 
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح 
بــا بیــان اینکــه دولــت در دو ســال گذشــته 
ــران  ــردم ای ــاه م ــرای رف ــادی را ب ــای زی تاش ه
ــه کــه شایســته  ــی آن گون انجــام داد، افــزود: ول
ــا از  ــت، م ــردم اس ــن م ــه ای ــردن ب ــت ک خدم
ــی اســت کــه  ــم؛ ایــن در حال پــس آن برنیامدی
ــل  ــرای ح ــی ب ــدام اساس ــال اق ــه دنب ــت ب دول
ــت. ــان اس ــادی جوان ــه ای و بنی ــکات ریش مش
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راهبردهای اساسی  
ادامه از صفحه یک: 

 عرصه هــای جهانــی، اصــاح الگوهــا و رفتارهــا، تقویــت 
باورهــا، رشــد شــاخص های معنــوی، تجهیــزات ِعــّده و 
ــه  ــان و غلب ــان جه ــتضعفان و مظلوم ــازی مس ــّده، آزاد س ُع
ــر  ــم. اصــل فک ــرار داری ــی ق ــای اســتکبار جهان ــر خاکریز ه ب
ــه  ــردی را ب ــگاه راهب ــارک ن ــاق مب ــم، اتف ــن مه ــه ای ــردن ب ک
دنبــال دارد کــه بــرای یــک ملــت انقابــی بایــد فراگیــر شــود؛ 
ــه آن  ــار و احادیــث هــم ب ــه ای اســت کــه در اخب ــن توصی ای
ســفارش شــده اســت. چنانچــه در حدیــث منســوب بــه مــوال 
علــی علیــه الســام آمــده اســت: »رحــم هللا امــراء علــم مــن 
ایــن و فــی ایــن و الــی ایــن« در انقــاب اســامی  امــام)ره(

بــه عنــوان معمــار و بنیانگــذار در راســتای دفــاع و پاســداری 
ــردی  ــت های راهب ــاذ سیاس ــا اتخ ــه، ب ــجره طیب ــن ش از ای
مبتنــی بــر اســام نــاب و ســیره پیامبــر اعظــم)ص( و ائمــه 
ــردن  ــه ک ــن بیم ــت ضم ــام، توانس ــم الس ــن علیه معصومی
انقــاب، دشــمنان انقــاب اســامی،  به ویــژه شــیطان بــزرگ 
ــتکبار  ــه اس ــش رود ک ــا پی ــا آنج ــد و ت ــش بکش ــه چال را ب
جهانــی علی رغــم قــدرت خیــره کننــده مــادی اش بــه عجــز و 
البــه بیفتــد و ســنگرهای اشــغال کــرده را رهــا کنــد. بنابرایــن 
ــر  ــی ب ــت های مبتن ــاذ سیاس ــون اتخ ــی انقابی ــرد اصل راهب
 ســیره نبــوی و علــوی اســت و ایــن رأس همــه راهبرهاســت 
و ایــن سیاســت راهبــردی، مــا را به سیاســت استکبارســتیزی 
رهنمــون  دیگــر،  راهبــردی  سیاســت  یــک  عنــوان  بــه 
می ســازد. یــک راهبــرد ایــن اســت کــه امــام فرمودنــد: تمــام 

مقصــد مــا مکتــب ماســت...
معنویــت  بــر  تأکیــد  و  اســام خواهی  دیگــر  راهبــرد  و 
انقــاب  اســت کــه مقــام معظــم رهبــری فرموده انــد: 
اســامی  تــا وقتــی کــه در خــط صحیــح اســام نــاب 
می کنــد  حرکــت  دقــت  بــا  امــام-  خــط   -یعنــی 
و شــما مــردم، دیــن و اســام را بــر هــر چیــز دیگــر ترجیــح 
ــای اســامی  ــاع از اســام و ارزش ه ــه دف ــد و روحی می دهی
ــته از  ــده و برخاس ــعارهای کوبن ــد و ش ــه می داری ــده نگ  را زن
متــن اســام را مــورد توجــه قــرار می دهیــد، نــه آمریــکا و نــه 
شــرق و غــرب و نــه ارتجــاع و نــه هیــچ قــدرت دیگــر، قــادر 
نخواهــد بــود کــه شــما و کشــور و نظــام جمهــوری اســامی 
 را از حرکــت بــه ســمت هدف هــای خــود بازدارنــد. )حدیــث 

ــت، ج ١، ص ٢٧4( والی
ــداری  ــز پای ــت، رم ــه معنوی ــه روی آوردن ب ــر اینک ــه دیگ نکت
انقــاب اســامی  اســت. همچنــان کــه امــام  و بقــای 
راحــل فرمــود: توّجــه همــه بــه معنویــت بــودن، توجــه 
ــرده؛  ــروز ک ــما را پی ــودن، ش ــدا ب ــن خ ــدا و دی ــه خ ــه ب هم
پیــروزی  رمــز  ایــن  ندهیــد.  دســت  از  را  توجــه  ایــن 
محکــم  را  ایــن کلیــد  اســت.  پیــروزی  اســت، کلیــد 
))58/٢/4(  ٧9 ص   ،6 ج  نــور،  )صحیفــه  نگهداریــد. 
ــد  ــت؛ بی تردی ــگی اس ــرد همیش ــک راهب ــه ی ــدت کلم وح
ــروزی  ــم پی ــول مه ــاف، از اص ــز از اخت ــت و پرهی ــاد ام  اتح
ــِه َجِمیعــًا َوالَ  ــِل الّل و حفــظ انقــاب اســت. »َواْعَتِصُمــوا ِبَحْب
َتَفرَُّقــوا« )آل عمــران: ١0٣( بــه ریســمان الهــی چنــگ بزنیــد 

و متفــرق و پراکنــده نشــوید.
 امــام راحــل بــا اتخــاذ سیاســت راهبردی اتحــاد، پیوســته آن 
را فریــاد مــی زد: رمــز پیــروزی مــا وحــدت کلمــه اســت... از 
هــر گونــه اختــاف بپرهیزیــد کــه چــون موریانــه خــوب و بــد 

را نابــود می کنــد. )صحیفــه امــام، ج 6، ص ١94(
ــت.   ــی اس ــای اساس ــز از راهبرده ــس نی ــاور و اعتمادبه نف  ب
ــن  ــت؟ ای ــی چیس ــود: راه واقع ــری فرم ــم رهب ــام معظ مق
اســت کــه جــوان ایرانــی تصمیــم بگیــرد در زمیــن خــود، بــذر 
خــود را بپاشــد. از اندوختــه و ثــروت فرهنگــی خــود اســتفاده 
کنــد. اراده خــودش را بــه کار بگیــرد. بــرای شــخصیت و 
ــت نخواهــد  ــه عاری ــل شــود. جام اســتقاِل خــود ارزش قائ
ــد.  ــه نباش ــای بیگان ــری الگوه ــه گی ــد و عاری ــال تقلی و دنب

)تاریــخ: ٢/١٢/80(
یــک راهبــرد هــم تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت اســت.  امــام 
راحــل)ره( می فرمــود: بهتریــن طریقــه دفــاع، حملــه اســت؛ 
شــما در جبهه هــا نگذاریــد دشــمن آرامــش بیابــد... نگذاریــد 
یــک شــب از اضطــراب بیرون بیایــد. )صحیفه نــور، ج ٢0، ص 
 ١٣( آن بزرگــوار ایــن سیاســت راهبردی را از پیامبــر اعظم)ع( 
و امیرمؤمنــان)ع( آموخته بود. راهبرد ارزشــی دیگر گســترش 
ــا صــدای رســا  ــه نفــوذ اســام اســت. چنانچــه امــام ب دامن
 اعــان کــرد: ما این واقعیــت و حقیقت را در سیاســت خارجی 
و بیــن الملــِل اســامی مان بارهــا اعــام نموده ایــم کــه 
ــردن  ــم ک ــان و ک ــامی  در جه ــوذ اس ــترش نف ــدد گس درص
ــران  ــر نوک ــال اگ ــتیم. ح ــوده و هس ــواران ب ــلطه جهانخ س
تفکــر  و  توســعه طلبی  را  سیاســت  ایــن  نــام  آمریــکا 
ــم  ــی نداری ــد از آن باک ــزرگ می گذارن ــوری ب ــکیل امپرات  تش
ریشــه های  اســتقبال می کنیــم. درصــدد خشــکانیدن  و 
فاســد صهیونیســم، ســرمایه داری و کمونیســم در جهــان 
عنایــت  و  لطــف  بــه  مــا تصمیــم گرفته ایــم  هســتیم. 
خداونــد بــزرگ نظام هایــی را کــه بــر ایــن ســه پایــه اســتوار 
گردیده انــد، نابــود کنیــم و نظــام اســام رســول هللا)ص( را در 
جهــان اســتکباری ترویــج نمائیــم و دیــر یــا زود ملت هــای در 
بنــد شــاهد آن خواهنــد بــود. )اندیشــه های دفاعــی حضــرت 

ــر اّول، ص 48( ــی)ص(، دفت ــام خمین ام
از راهبردهــای همیشــگی جمهــوری اســامی  صــدور انقــاب 
اســامی  اســت. در این بــاره امــام راحــل فرمودنــد: مــا بایــد 
در صــدور انقابمــان بــه جهــان کوشــش کنیــم و تفکــر اینکــه 
ــم... چــرا کــه  ــار بگذاری ــم کن ــا انقابمــان را صــادر نمی کنی م
ــه و  ــه اِال الّل ــگ ال ال ــا بان ــت و ت ــامی  اس ــا اس ــاب م انق
ــارزه  ــد، مب ــر تمــام جهــان طنیــن نیفکن محمــد رســول هللا ب
هســت و تــا مبــارزه در هــر کجــای جهــان علیــه مســتکبرین 
ــور، ج ١٢، ص ١9( شــعار  هســت، مــا هســتیم.) صحیفــه ن
»مــرگ بــر آمریــکا« صرفــا یــک شــعار نفــرت بــار از شــیطان 
ــه  ــود ک ــردی ب ــوع سیاســت راهب ــک ن ــه ی ــود؛ بلک ــزرگ نب ب
امــام)ره( بارهــا آن را یــادآور شــدند. بــه همیــن دلیــل 
ــذف آن  ــان ح ــا خواه ــا باره ــی و آمریکایی ه ــتکبار جهان اس
شــده و بــا ترفندهایــی نظیــر ترویــج کــف و ســوت در محافــل 
همپالگی هایشــان تــاش در محــو آن داشــتند. از خــدا 
ــا  ــه نه تنه ــی دارد ک ــا ارزان ــه م ــدرت را ب ــن ق ــم ای می خواهی
ــز، ناقــوس  ــان نی ــه مســلمین، کــه از کلیســاهای جه از کعب
»مــرگ بــر آمریــکا و شــوروی« را بــه صــدا درآوریم.)صحیفــه 
نــور، ج ٢0، ص ٢٣٢( از سیاســت های راهبــردی امــام راحــل 
ــود، می فرمــود: ــوان پشــتوانه انقــاب ب ــه عن حفــظ مــردم ب

ــد  ــت نمی توان ــزال مّل ــدرت ال ی ــل ق ــی در مقاب ــچ قدرت  هی
ــور، ج ٢، ص ١04( ــه ن ــد. )صحیف ــا باش پابرج

عبرت از تاریخ
ــه مــا  اســام، دیــن دانــش، تفکــر و تعقــل اســت. تاریــخ ب
ــرد  ــده ک ــش را زن ــد، ملت ــام وارد ش ــا اس ــر ج ــد ه  می گوی
ــن  ــید. ای ــا درخش ــش در آنج ــور دان ــید و ن ــات بخش و حی
ــا  ــه« ی ــم فریض ــب العل ــد »طل ــه می گوی ــت ک ــام اس اس
»اطلبــوا العلــم مــن المهــد الــی اللحــد«. یکــى از کشــورهایى 
ــور اســام بــر دل هــاى مردمــش، از میــان  ــا تابیــدن ن کــه ب
آن هــا اندیشــمندان بزرگــى برخاســتند کــه ســهمى بســزا در 
ــد و دســتاوردهاى  ــا کردن تمــدن اســامى، بلکــه بشــرى ایف
شــگرفى را بــه جهــان علــم عرضــه نمودنــد، اندلــس اســت . 

ــد:  ــى مى نویس ــرق انگلیس ــل «، مستش ــن پ »الی
ــور  ــود و ن ــلمانان ب ــت مس ــرن در دس ــت ق ــپانیا هش »اس
ــوم و ادب  ــود . . . عل ــاخته ب ــى س ــا را نوران ــدن آن، اروپ  تم
 و صنعــت، فقــط در همیــن ســرزمین اروپایــى رونــق داشــت 
و از همیــن رهگــذر بــود کــه علــوم ریاضى، فلکى، گیاه شناســى 
ــط در اســپانیاى اســامى  ــذارى فق ــخ، فلســفه و قانونگ تاری
تکمیــل شــده و نتیجــه داده بــود.« ایــن کشــور پیشــرفته بــه 
 برکــت اســام، بــا شکســت مواجــه می شــود و آثــارش دنیــا 
را بــه تعجــب وامــی دارد! امــروز هــر مســلمان بیداردلــى، بــا 
نیم نگاهــى بــه تمــدن پرشــکوه اندلــس، از خــود مى پرســد: 
چــرا اندلــس از اوج قــدرت، عظمــت و شــکوه بــه حضیــض 
ــه خــاک ســیاه نشســت.  ذلــت و خــوارى کشــیده شــد و ب
ــردش  ــا گ ــرد؟ آی ــت وجو ک ــد جس ــا بای ــت آن را در کج عل

ــا نتیجــه اعمــال؟ روزگار چنیــن اســت  ی
عنــوان  بــه  را  عامــل  دو  تاریخــى  متــون  در  پژوهــش 
ــس  ــامى اندل ــت اس ــى حکوم ــدى و اساس ــیب هاى ج آس
ــلمانان  ــن مس ــه بی ــاف و تفرق ــد؛ اول اخت ــی می کن معرف
اســت و دوم رواج فســاد اخاقــی اســت کــه ایــن دو توســط 
دشــمنان در ملــت اندلــس رواج پیــدا کــرد و خانمــان ســوز 
شــد و آن جامعــه پویــا را بــه شکســت کشــاند. در زیــر دربــاره 
ــان می شــود: ــی بی ــال مطالب ــه اجم ــل شــکننده ب ــن عام ای

ــت  ــات، امنی ــم ثب ــى از ارکان مه ــه: یک ــاف و تفرق  ١- اخت
 و پیشــرفت هــر جامعــه اى، وحــدت اســت. در طــول تاریــخ

مردمــى بــر مشــکات و گرفتاری هــا فائــق آمدنــد کــه متحــد 
شــدند. اگــر مســلمانان موفــق شــدند برق آســا شــبه جزیــره 
 ایبــرى را فتــح کننــد، در ســایه وحــدت بــود. از ایــن رو

ــات  ــه اساســى در حی ــه ایــن نکت ــم ب ــد در قــرآن کری خداون
ــا  ــل هللا جمیع ــوا بحب ــه دســتور داده اســت: »واعتصم  جامع
 و ال تفرقــوا« همگــى بــه ریســمان الهــى چنــگ زنیــد 
و متفــرق نشــوید. همان طــور کــه وحــدت مایــه ثبــات، امنیت 
پیشــرفت و ســعادت اســت، اختــاف و تفرقــه ســبب ناامنــى 
و عقب ماندگــى اســت. مهم تریــن علــت  شکســت  حکومــت 
مســلمانان در اندلــس را نیــز مى تــوان در درگیرى هــاى 
داخلــى بیــن مســلمانان، به ویــژه حاکمــان جســت وجو 
کــرد. از نخســتین روزهــاى تشــکیل حکومــت اســامى 
ــراب  ــروه از اع ــان دو گ ــمنى می ــاف و دش ــس، اخت در اندل
مضــرى و قحطانــى ســر بــر آورد و هیــچ گاه بــه پایــان نرســید 
ــاد ــى از آن دو مى افت ــت  یک ــه دس ــدرت ب ــه ق ــرگاه ک  و ه

ــکنى  ــه کارش ــل ب ــروه مقاب ــرد و گ ــتم مى ک ــرى س ــر دیگ ب
ــت  ــرن حاکمی ــت ق ــول هش ــفانه در ط ــت. متأس مى پرداخ
حکومــت  یکپارچــه  بــار  ســه  اندلــس،  بــر   مســلمانان 
ــر اختافــات، خودســرى ها و طمــع  ــر اث و مقتــدر اســامى ب
ــر  ــردى ب ــر ف ــد و ه ــتى گرایی ــه سس ــده اى ب ــاى ع ورزى ه
گوشــه اى از ایــن ســرزمین حکــم رانــد. هــر گاه کــه حکومــت 
مرکــزى واحــد از بیــن رفــت و حاکمیت هــاى متعــددى ســر 
بــر آوردنــد، ضعــف، سســتى و زبونــى بــر مســلمانان اندلــس 
 چیــره شــد کــه پــس از مدتــى بــه ناچــار بــه اتحــاد رســیدند 
 و هــر زمــان کــه حکومــت مرکــزى و یکپارچــه بــه وجــود آمــد

عــزت پیــدا کردنــد و بــه پیــروزى و پیشــرفت دســت یافتند. 
ــا شــکیت مواجــه  ــر اثــر تفرقــه ب  بارهــا حکومــت اســامی  ب
ــش  ــره آت ــا باالخ ــت؛ ام ــر افراش ــود را ب ــم خ ــدد پرچ و مج
ــر  ــه عم ــرى ب ــرى قم ــال 89٧ هج ــه در س ــاف و تفرق اخت

ــان داد.   ــس پای ــامى در اندل ــت اس ــن حکوم آخری
ــل شکســت مســلمین در  ــن عام ــى: دومی ٢- فســاد اخاق
اندلــس را مى تــوان روى کار آمــدن حاکمــان و روی آوردن 
ــت.  ــارى دانس ــى و بى بندوب ــه بى تقوای ــردم ب ــیارى از م بس
ــان  ــه، آن ــت و جامع ــر شــدن فســاد در ســطح حاکمی  فراگی
را از توجــه بــه صــاح و ســامت و پیشــرفت جامعه بازداشــت 
ــه  ــرد و آنچ ــن ب ــا از بی ــى را در آن ه ــرت دین ــت و غی و حمی
برایشــان اهمیــت داشــت، قدرت طلبــى و خوش گذرانــى 
ــت   ــرى از تح ــس از دیگ ــى پ ــهرها یک ــه، ش ــود. در نتیج ب
ــد.  ــمن درآم ــرف دش ــه تص ــد و ب ــارج ش ــان خ ــت آن حکوم
ــه  ــت ک ــش رف ــا پی ــدان ج ــا ب ــان ت ــن حکمران ــاد در بی فس
»معتصــم بــن صمــادح « حاکــم »المریــه «، عاشــق دختــرى 
ــر  ــر س ــت و ب ــدرش گرف ــه زور او را از پ ــد و ب ــیحى ش مس
همیــن موضــوع بــه جنــگ و خونریــزى در میــان مســلمانان 
دســت زد. آنــگاه کــه حاکمــان بــه عیــش و عشــرت آشــکار 
 پرداختنــد، مــردم بســیارى از پــى آنــان روانــه گشــتند 
و دشــمن مســیحى بــا طرحــى شــیطانى، ضربــه اى ســخت 
 بــر پیکــر جامعــه اســامى اندلــس وارد ســاخت. مســیحیان 
شــمال، قراردادهایــى را بــا حاکمــان مســلمان بســتند و طبــق 
آن آزادانــه بــه ایجــاد تفریــح گاه و مدرســه و انجــام تجــارت 
ــدان  ــه فرزن ــد؛ در مــدارس خــود ب ــن مســلمانان پرداختن بی
مى کردنــد  القــا  را  مســیحیت  دینــى  افــکار   مســلمان، 
ــیحى در  ــاروى مس ــران زیب ــردش درآوردن دخت ــه گ ــا ب و ب
تفریح گاه هــا، جوانــان مســلمان را بــه آنجــا مى کشــاندند و بــا 
ترویــج  خریــد و فــروش مشــروبات الکلــى، مــردم مســلمان 
ــق  را از اعتقــادات دینــى خــود دور مى ســاختند؛ از ایــن طری
فســاد را در تمــام پیکــره جامعــه اســامى رســوخ دادنــد و آن 
را از درون تهــى کردنــد. بدیــن ترتیــب بــود کــه تــوان مقاومــت 
را از آنــان گرفتنــد. بــر ایــن اســاس، اختــاف و فســاد اخاقى 
مهم تریــن علــل اضمحــال حاکمیــت مســلمانان در اندلــس 
ارزیابــى می شــود. اینــک ایــن مــا هســتیم کــه بایــد از ایــن 
 تاریــخ و سرنوشــت عبــرت بگیریــم کــه مبــادا همــان راهــی 
ــوراخ  ــک س ــن از ی ــر مؤم ــد و مگ ــان رفتن ــه آن ــم ک را بروی
ــاف  ــه و اخت ــت از تفرق ــود؟بیائیم دس ــده می ش ــار گزی دوب
ــت  ــت، دس ــدت اس ــکننده وح ــه و ش ــن روزن ــه گزنده تری ک
ــم  ــان ببری ــم و فرم ــت بچرخی ــور والی ــول مح ــم و ح برداری
تــا خــود و دیــن و حکومــت دینــی را بیمــه کنیــم. از طرفــی 
ــق  ــه از طری ــت ک ــاى ضداخــاق و عف ــا گســترش برنامه ه ب
ــذل  ــتر مبت ــى دى و پوس ــوار، س ــواع ن ــش ان ــواره، پخ ماه
ــم. ــارزه کنی ــد مب ــه ج ــد ب ــال مى کن ــى را دنب ــدف خاص ه

راســتی آیــا وقــت آن نرســیده کــه از خــواب غفلت  بیدارشــویم 
ــوند؟  و ش



گزارش

اخبار کوتاه

کوتاه از اقتصاد

  قیمــت شــکر بــا یــک رونــد غیرمنطقــی 
سرویس اقتصاد

 دامون رشیدزاده

ــاه، از 2700  ــدود 2 م ــی ح ــازه زمان در ب
ــد  ــن رون ــید. ای ــان رس ــزار توم ــدود 4 ه ــه ح ــان ب  توم
ــردن  ــر گ ــر را ب ــه تقصی ــه هم ــاد ک ــاق افت ــی اتف در حال
دیگــری می اندازنــد. دولــت، دالل هــا را بــه احتــکار 
بــه کــم کاری  را  دولــت  بازاریــان،  می کنــد؛   متهــم 
و واکنــش دیرهنــگام متهــم می کننــد؛ کارشناســان نیــز 
همــه ایــن عوامــل را مقصــر گرانــی شــکر می داننــد. هــر 
ــی  ــکر دولت ــن ش ــزار ت ــه 300 ه ــده ک ــام ش ــد اع چن
ــؤال  ــن س ــا ای ــد، ام ــد ش ــازار خواه ــه ب ــه زودی روان ب
ــه  ــکر ب ــدن ش ــه نش ــا عرض ــه آی ــود ک ــرح می ش مط
ــورت  ــا ص ــی وزارتخانه ه ــوی بعض ــدی از س ــورت عم ص
گرفتــه یــا اینکــه واکنــش ضعیــف آن هــا در شکســتن 
احتــکار ســودجویان موجــب تلخکامــی بــازار شــکر شــده 

است.
  مصرف شکر در ایران

 طبــق آمــار و مســتندات موجــود در ســال گذشــته 
۵2۱ هــزار تــن شــکر بــه کشــور وارد شــده؛ از ایــن میــزان 
۱۵7 هــزار تــن آن توســط بخــش دولتــی و 3۶4 هــزار 
ــده  ــور ش ــی وارد کش ــش خصوص ــط بخ ــن آن توس ت
ــوی  ــده از س ــار ارائه ش ــن آم ــاس آخری ــر اس ــت. ب اس
ــوار ایرانــی  بانــک مرکــزی ســرانه مصــرف شــکر در خان
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــال اس ــرم در س ــدود 2.۹ کیلوگ ح
ــرده  ــه ک ــوس را تجرب ــی محس ــل کاهش ــال های قب س

اســت.
ــان   مصــرف شــکر در ســال ۹4 بیــش از ۸2 هــزار توم
بــرای هــر خانــوار ایرانــی هزینــه داشــته کــه این رقــم در 
مقایســه بــا ســال های قبــل هــر چنــد افزایشــی انــدک 
ــه ای  ــا ســهم شــکر در ســبد هزین ــد، ام را نشــان می ه
ــل  ــه قب ــبت ب ــی نس ــن دوره زمان ــی در ای ــوار ایران خان
دســتخوش افزایــش نشــده اســت و همچنــان رقــم 0.3 

درصــد را از آن خــود کــرده اســت. 
ــار  ــن آم ــه همی ــناد ب ــا اس ــران ب ــان و تحلیلگ کارشناس
ــد  ــاب آوردن ــه حس ــی ب ــازار بزرگ ــران را ب ــکر ای ــازار ش  ب
و می گوینــد: واردات شــکر نیــز ماننــد واردات دیگــر مــواد 
غذایــی در ایــران زیــاد اســت و همیــن امــر ســبب شــده 
ــد  ــت از تولی ــرای حمای ــم واردات ب ــی حج در دوره های

داخلــی کاهــش یابــد. 

حجــم  حالــی کــه  در  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
واردات شــکر در ســال ۱3۸4 برابــر بــا ۱۹7 میلیــون 
دالر بــود، ایــن رقــم در ســال ۱3۸۵ بــه بیــش از 
یــک میلیــارد دالر افزایــش یافــت. در ســال ۱3۹۱ 
ــه جــا گذاشــته  ــوردی را از خــود ب ــز واردات شــکر رک  نی
و حجــم واردات بــه رقــم یــک میلیــارد دالر بالــغ شــده 

اســت.
  مبارزه با دالل بازی

اســت  زیــاد  ایــران  در  شــکر  مصــرف  چنــد   هــر 
ــازی  ــکر فرهنگ س ــرف ش ــش مص ــرای کاه ــد ب و بای
 گســترده صــورت گیــرد، امــا عرضــه نــا متناســب 
ــا  ــردن کااله ــران ک ــرای گ ــازار ب ــا در ب ــوالن دالل ه و ج
ــفانه  ــت. متأس ــت نیس ــل گذش ــوان قاب ــچ عن ــه هی ب
ــاره شــکر  ــا درب ــاق نه تنه ــن اتف ــر ای ــک ســال اخی در ی
بســیاری  و  ســیمان  خــودرو،  مــرغ،  دربــاره  بلکــه 
 کاالهــای دیگــر در حــال رخ دادن اســت. احتــکار کاالهــا 
پردرآمدتریــن  از  یکــی  قطره چکانــی،  عرضــه  و 
ــا  ــازار اســت؛ ام ــا در ب راهکارهــای ســودجویان و دالل ه
اقــدام هوشــمندانه دولــت در تنظیــم بــازار و عرضــه 
ــا  هدفمنــد کاالهــای اساســی می توانــد ســودجویان را ب
ضررهــای هنگفــت مواجــه کنــد و فــارغ از هــر اقدامــی 
ایــن دالل هــا را به راحتــی از اقتصــاد حــذف کنــد. 
امیدواریــم در روزهــای آینــده همان گونــه کــه وعــده داده 
شــده عرضــه شــکر دولتــی کام مــردم را شــیرین کنــد.

گزارش کیمیای وطن از آشفته بازار شکر:

طعم تلخ شکر

اســتاندار اصفهــان گفــت: آب، مســائل زیســت محیطی 
و اشــتغال از موضوع هــای مهــم، فراگیــر و اصلــی 
ایــن اســتان هســتند کــه بــرای حــل مشــکات ایــن 
بخش هــا بــه پیگیــری بیشــتر نماینــدگان اســتان نیــاز 

اســت. 
رســول زرگرپــور در اولیــن جلســه مجمــع 
افــزود:  اصفهــان  اســتان  نماینــدگان 
ــس  ــتان در مجل ــدگان اس ــع نماین مجم
شــورای اســامی بــا عالی تریــن مقامــات 
ــه  ــد ب ــت و می توان ــاط اس ــور در ارتب کش
ــرای حــل  ــازوی محکــم ب ــک ب ــوان ی عن

ــد.  ــک کن ــتان کم ــت اس ــه مدیری ــکات ب مش
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر مشــکات اســتان اصفهــان 
ملــی اســت، افــزود: ایــن مشــکات در ســطح ملــی 
ــدگان  ــرد و مجمــع نماین ــرار گی ــد مــورد بررســی ق بای
اســتان در مجلــس بایــد بــا همگرایــی در راســتای حل 

ایــن مشــکات گام بــردارد.
 زرگرپــور بــا بیــان اینکــه در بخــش اشــتغال اقدمــات 
خوبــی صــورت گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: در کارگروه 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــا اســتناد بــه آمــار ســال 
گذشــته، 2۶ هــزار شــغل تثبیــت شــده و 
ــز  ــت نی ــی دول ــرای بســته حمایت ــا اج ب

اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت. 
اســتان  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
ــتقبال از  ــن اس ــه ضم ــن جلس ــز در ای نی
پیشــنهادات اســتاندار اصفهــان، اظهــار 
داشــت: مجمــع نماینــدگان اســتان بــرای 
ــکاری  ــه هم ــر گون ــاده ه ــتان، آم ــکات اس ــل مش ح
ــمند  ــنهادات ارزش ــت و پیش ــتان اس ــت اس ــا مدیری ب
اســتاندار بــرای تشــکیل کارگروه هــای مختلــف در 
حــل مشــکات ایــن بخش هــا بســیار اثرگــذار خواهــد 

ــا ــود. ایمن ب

استاندار اصفهان تأکید کرد:

ضرورت تشکیل سه کارگروه آب، محیط زیست و اشتغال در اصفهان
وزیــر نیــرو لــزوم توجــه همه جانبــه بــه اصــاح 
ــد و گفــت: قیمــت آب  ــتار ش ــت آب را خواس قیم
ــورت  ــه در ص ــت ک ــخص نیس ــا مش ــت؛ ام ــم اس ک
افزایــش قیمــت بــا اقشــار ضعیــف را چــه بایــد کــرد. 

نخســتین  در  چیت چیــان  حمیــد 
ــان  ــا بی ــاد آب ب ــی اقتص ــش مل همای
متوســط  اخیــر  ســال های  در  اینکــه 
میلیمتــر   243 بــه   2۵0 از  بارندگــی 
کاهــش یافتــه کــه یــک ســوم متوســط 
ــزان  ــت: می ــت، گف ــان اس ــی جه بارندگ
در  کشــور  تجدیدشــونده  آب  منابــع 

ســال های اخیــر کاهــش چشــمگیری یافتــه اســت. 
ــورد  ــونده آب م ــع تجدیدش ــد مناب ــون ۸۶ درص اکن
ــد  ــه ۶0 درص ــد ب ــه بای ــرد ک ــرار می گی ــتفاده ق اس

ــد. ــش یاب کاه
ــای  ــش دو درجــه ای متوســط دم ــرو افزای ــر نی  وزی

هــوا در کشــور را باعــث تبخیــر بیشــتر منابــع موجــود 
ــه  ــونده ک ــزان آب تجدیدش ــزود: می ــرد و اف ــر ک ذک
۱30 میلیــارد متــر مکعــب بــود، اکنــون متوســط 
بلندمــدت آن بــه ۱۱۶ میلیــارد میلیــارد مکعــب 
ــال های  ــی در س ــه و حت ــش یافت کاه
ــده  ــر ش ــز کمت ــزان نی ــن می ــر از ای اخی

ــت.  اس
اقلیــم  تغییــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
موجــب شــده کــه میانگیــن تبخیــر 
لــزوم کاهــش  بــر  یابــد،  افزایــش 
مصــرف آب بــرای تحقــق توســعه پایدار 
ــت  ــزود: وضعی ــرد و اف ــد ک ــع آب تأکی ــظ مناب و حف
ــد.  ــه کاهــش مصــرف نمی کن ــی ب ــت آب، کمک قیم
قیمــت آب در کشــور بــه حــدی کــم اســت کــه کســی 
بــرای ســرمایه گذاری بــرای کاهــش مصــرف آب 

ــع ــدارد. ربی ــزه ن انگی

مدیــر امــور اجتماعــی ســازمان مدیریــت پســماند   کیمیای وطن

شــهرداری اصفهــان از تولیــد و انتشــار 4 قســمت فیلــم کوتــاه آموزشــی 
بــا عنــوان »پســماندها را از هــم جــدا کنیــم« خبــر داد و گفــت: تولیــد 
چهارمیــن قســمت از ایــن مجموعــه بــه پایــان رســیده و مجمــوع آن هــا 
ــبکه های  ــی و ش ــایت های آموزش ــران در وب س ــتفاده کارب ــت اس جه
اجتماعــی بارگــذاری و منتشــر شــده اســت. محمدحســن مردانــی بــا 
ــراف  ــیای اط ــذف اش ــا ح ــن فیلم ه ــتان محوری ای ــه داس ــان اینک بی
انســان ها در اثــر عــدم جداســازی پســماندهای خشــک و مــواد 
ــای  ــری از جلوه ه ــا بهره گی ــار، ب ــن آث ــزود: در ای ــت، اف ــی اس بازیافت
ویــژه ســینمایی تــاش شــده اســت بــه مخاطبــان یــادآوری شــود کــه 
بســیاری از اشــیای اطــراف مــا و لــوازم زندگــی، بــا اشــیای بازیافتــی 
تولیــد می شــود و تفکیــک نکــردن پســماندها، بــه معنــی حــذف ایــن 

لوازم و اتاف سرمایه های بزرگ ملی است.
ــاره از شیشــه های فرســوده   وی بازیافــت کاغــذ و مقــوا، اســتفاده دوب

پاســتیک  بــا  آشــنایی  و  مصرف شــده  فلــزات  ارزشــمندی   درک 
و بازیافــت آن را داســتان محوری ایــن مجموعــه ذکــر و تصریــح کــرد: 
ــون  ــم همچ ــش فیل ــایت های پخ ــری در وب س ــه تصوی ــن مجموع ای
ــارات و شــبکه های اجتماعــی تلفــن همــراه منتشــر شــده و تــاش  آپ
خواهــد شــد جهــت تماشــای عمــوم از رســانه ملــی نیــز پخــش شــود. 
ــه  ــد ب ــن می توانن ــه همچنی ــن مجموع ــای ای ــه تماش ــدان ب عاقه من
ــه  ــان ب ــت پســماند شــهرداری اصفه ــگاه آموزشــی ســازمان مدیری پای

ــد. ــه کنن آدرس isfwmo.ir مراجع

مدیــر ناحیــه انــرژی و ســیاالت فــوالد   کیمیای وطن

مبارکــه از کاهــش 20 درصــدی برداشــت آب از رودخانــه 
زاینــده رود در ســه ماهــه اول ســال ۹۵ خبــر داد و 
گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای تولیــد 2.4 میلیــون 
تــن فــوالد بــه ازای برداشــت 40 میلیــون متــر مکعــب 
آب در ســال طراحــی شــده بــود؛ در حــال حاضــر فــوالد 
ــوالد  ــن ف ــون ت ــد حــدود ۶ میلی ــه علی رغــم تولی  مبارک
 و اضافــه شــدن خطــوط تکمیلــی بــا اصــاح فرآیندهــا 
و انجــام اقدامــات اصاحــی در جهــت کاهــش مصــرف 
آب، میــزان مصــرف آب را در ســال گذشــته بــه کمتــر از 

0/7 میزان پیش بینی رسانده است.
  ســهم برداشــت شــرکت فــوالد مبارکــه از رودخانه 

زاینده رود
ــاره  ــا اش ــر و ب ــن خب ــام ای ــا اع ــان ب ــا بنائی محمدرض
بــه ســهم برداشــت شــرکت فــوالد مبارکــه از رودخانــه 
زاینــده رود کــه کمتــر از 2 درصــد آب کل رودخانــه 
اســت گفــت: در ایــن خصــوص اقدامــات اصاحــی از 
ــه  ــدام ب ــا و اق ــا آبف ــه ب ــوالد مبارک ــارکت ف ــه مش جمل
ــام  ــوار انج ــهرهای همج ــاب در ش ــبکه فاض ــاد ش ایج
شــد تــا بتــوان از پســاب فاضــاب ایــن شــهرها بــرای 
تولیــد آب صنعتــی مــورد نیــاز خطــوط تولیــد اســتفاده 
کــرد. در ایــن خصــوص در حــال حاضــر طــرح توســعه 

تولیــد 3000 متــر  بــرای تصفیــه و  واحــد پســاب 
ــا  ــه ت ــت ک ــام اس ــال انج ــی در ح ــب آب صنعت مکع
ــوالد  ــهم ف ــرح س ــن ط ــرداری از ای ــا بهره ب ــال ۹7 ب س
مبارکــه از برداشــت رودخانــه از ایــن مقــدار نیــز کمتــر 
ــیکل های  ــی آب در س ــازی و بازچرخان ــود؛ بهس می ش
ــتفاده  ــیکل های اس ــداد س ــش تع ــده و افزای خنک کنن
ــال  ــای انتق ــوط لوله ه ــازی خط ــض و نوس از آب، تعوی
ــت کاهــش  ــی و آشــامیدنی در جه ــع آب صنعت و توزی

ــاب  ــه پس ــدازی تصفیه خان ــل و راه ان ــات آب، تکمی تلف
در فوالدســازی و نــورد پیوســته ســبا و اســتفاده از 
بلودان هــا و ریجکت هــای واحدهــا جهــت اســتفاده 
)جهــت  کــم  کیفیــت  بــا  آب  مصرف کننــدگان 
شست وشــو، خنــک کاری ســرباره و ...(، از جملــه ایــن 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــات ب اقدام
 استفاده از پساب

محمــود عباســی، تکنســین فرآینــد انــرژی و ســیاالت 

از  افــزود:  خصــوص  ایــن  در  نیــز  مبارکــه  فــوالد 
ــه کیفیــت مناســب  ــا توجــه ب ــدای ســال جــاری، ب ابت
دویســت  و  میلیــون  یــک  حــدود  رودخانــه،  آب 
ــی  ــده خروج ــه ش ــاب تصفی ــب پس ــر مکع ــزار مت ه
بــه خطــوط  تصفیه خانــه پســاب، جهــت مصــرف 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــده اس ــال ش ــدی ارس تولی
ــه  ــا توج ــالی ب ــی آب ارس ــای کیف ــه پارامتره ــه کلی ک
ــتانداردهای آب  ــق اس ــگاه طب ــای آزمایش ــه گزارش ه ب

ــت. ــوده اس ــی ب صنعت
 پروژه های در دست مطالعه

مطالعــه  دســت  در  پروژه هــای  بــه  ادامــه  در  وی 
سیســتم های  جایگزینــی  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
خنــک کاری  سیســتم های  بــا  خنــک کاری  تــر 
ــک کاری  ــیکل های خن ــرای س ــی و اج ــک، طراح خش
نواحــی  )توســعه  توســعه  پروژه هــای  در  خشــک 
ــه  ــرم( از جمل ــورد گ ــبا، ن ــازی س ــازی، فوالدس فوالدس
ــوالد  ــرد: ف ــان ک ــی خاطرنش ــت. عباس ــن پروژه هاس ای
ــد  ــش از ۵0 در ص ــه بی ــرکتی ک ــوان ش ــه عن ــه ب مبارک
 تولیــد فــوالد کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت

ــیل های  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــد ب ــاش می کن ــواره ت هم
ــن  ــع پایین دســت را تأمی ــاز صنای  موجــود در کشــور نی

کند.

دســتاوردهای  ویــژه  اشــتغال کرمــان  و  مهــارت  نمایشــگاه  و  جشــنواره 
آموزشــگاه های آزاد افتتــاح شــد. »جهانگیــری« مدیــرکل آمــوزش فنــی و 
ــا هفتــه  حرفــه ای اســتان در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه کــه همزمــان ب
ــد،  ــام ش ــتان انج ــد اس ــولین ارش ــران و مس ــور مدی ــا حض ــارت و ب ــی مه مل
ــه  ــوزی در جامع ــارت آم ــر مه ــج ام ــگاه را تروی ــن نمایش ــزاری ای ــدف از برگ ه
و بــه نمایــش گذاشــتن تــوان و قــدرت بــاالی آموزشــگاههای آزاد فنــی و 
حرفــه ای در اســتان کرمــان دانســت. وی تنهــا راه افزایــش اشــتغال و جلوگیــری 
ــت  ــی دانس ــای مهارت ــکاری را آموزش ه ــی از بی ــات ناش ــیب ها و معض از آس
ــنین  ــان را از س ــا فرزندانش ــت ت ــدگان خواس ــن و بازدیدکنن ــه حاضری و از کلی
پاییــن تشــویق بــه امــر مهــارت آمــوزی نماینــد. »زهــرا موســی پــور« مدیــرکل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــیه ای ــز در حاش ــان نی ــتانداری کرم ــی اس اجتماع
ــگاه های  ــت از آموزش ــر حمای ــوزی ب ــارت آم ــر مه ــه ام ــژه ب ــه وی ــرورت توج ض
ــی  ــاد نمایشــگاه و فروشــگاه دائم ــه ایج ــکاری در زمین ــه ای و هم ــی و حرف فن
محصــوالت و خدمــات آنــان تاکیــد کــرد. در ایــن نمایشــگاه خدمــات و 
دســتاوردهای 4۶ آموزشــگاه آزاد فعــال از بیــن آموزشــگاه های آزاد اســتان 
ــزی، آرایــش و پیرایــش، طراحــی  ــان در حرفه هــای آشــپزی وشــیرینی پ کرم
دوخــت، هنرهــای نمایشــی و تجســمی، هنــر عکاســی و فیلمبــرداری، گل و گیاه، 
ــروش گذاشــته  ــش و ف ــرض نمای ــر در مع ــران و کامپیوت ــع دســتی و عم صنای
ــا  ــاعت ۱7 ت ــاری از س ــاه ج ــم مردادم ــا هفت ــگاه ت ــن نمایش ــت. ای ــده اس ش
ــوار  22 در محــل اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان کرمــان واقــع در بل
ــدان  ــد عاقمن ــاده بازدی ــر آم ــی شــهید باهن ــارک جنگل ــب پ ــارس جن ــج ف  خلی

است.

بــا باالگرفتــن تــب فــروش لباس هــای نامتناســب بــا فرهنــگ 
ایرانی اســامی، اتحادیــه پوشــاک اصفهــان اقــدام بــه جمــع آوری 
ــس  ــه رئی ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــازار ک ــطح ب ــا از س ــه لباس ه این گون
ایــن اتحادیــه، تاکنــون ایــن لباس هــا از 33 مغــازه جمــع آوری شــده 
ــس از  ــه اســت: پ ــن خصــوص گفت ــم خطابخــش در ای اســت. ابراهی
ــای  ــی از واحده ــه بازرس ــت ب ــروش، نوب ــای ف ــی های واحده بازرس
تولیــدی خواهــد رســید؛ البتــه اتحادیــه پوشــاک در ایــن راســتا اقــدام 
تأمل برانگیــزی هــم داشــته و آن هــم اینکــه پیــش از بازرســی از 
واحدهــای تولیــد پوشــاک بــرای تذکــر بــه ایــن واحدهــا بــرای آن هــا 
ــه  ــی ها ک ــوع بازرس ــن ن ــت. ای ــرده اس ــال ک ــز ارس ــی نی پیامک های
پیش تــر در جریــان بازرســی از بــازار لــوازم آرایشــی و بهداشــتی تهــران 
ــای  ــی مغازه ه ــازه داران در روز بازرس ــا مغ ــد ت ــبب ش ــود س رخ داده ب
خــود را ببندنــد یــا از جنــس خالــی کننــد. امــا نکتــه دیگــر درخصــوص 
ایرانی اســامی  فرهنــگ  بــا  نامتناســب  لباس هــای   جمــع آوری 
کنتــرل شــبکه های مجــازی اســت کــه خیلــی وقــت اســت بــه 
عرصــه فــروش لبــاس و عرضــه انــواع مدهــای غربــی وارد شــده اند و 
کانال هــای تلگرامــی در این خصــوص بــه شــدت فعــال بــوده و همــان 
لباس هــای نامتعــارف را بــا قیمت هــای مناســب تری نســبت بــه 
ــم  ــود را ه ــاص خ ــتری های خ ــانند و مش ــروش می رس ــه ف ــازه ب مغ
دارنــد. آیــا بــرای برخــورد بــا بازارهــای مجــازی نیــز چــاره ای اندیشــیده 
شــده اســت و قــرار اســت طرحــی کــه حفــظ فرهنــگ ایرانی اســامی 
ــود  ــاز ش ــم ب ــازی ه ــای مج ــه فض ــش ب ــت، پای ــه اس ــانه گرفت  را نش
ــورد در  ــرای برخ ــی ب ــدرت کاف ــط از ق ــئوالن ذی رب ــا مس ــا اساس و آی

ــاک ــه؟ تابن ــا ن ــتند ی ــوردار هس ــازی برخ ــای مج فض

ورود جداسازی پسماند به دنیای انیمیشن

مدیر ناحیه انرژی و سیاالت فوالد مبارکه عنوان کرد:

کاهش 20 درصدی برداشت آب از رودخانه زاینده رود

بازرس بازارهای مجازی کیست؟افتتاح جشنواره مهارت و اشتغال در کرمان

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 212 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان مطرح کرد:

سیگار بهمن جعلی در اصفهان 
سرویس  اقتصاد

زهرا نصیری

 مدیــر بازرســی و نظــارت 
اصفهــان  اســتان  اصنــاف 
جمــع آوری  و  کشــف  از 
ــن  ــاق بهم ــیگارهای قاچ س
تقلبــی  و  جعلــی  نــوع  از 
ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر 
محمولــه بــزرگ قاچــاق در اولیــن روزهــای مردادمــاه 
دربازرســی از یــک واحــد صنفــی باربــری در اصفهــان 

کشــف شــد. 
بــا  گفت وگــو  در  فشــارکی،  محمــدی  جــواد 
ــه  ــار تأســف از اینک ــا اظه ــای وطــن، ب ــگار کیمی خبرن
 محصــوالت قاچــاق به راحتــی وارد بــازار می شــود 
و هنــوز بــرای پیشــگیری از ورود اجنــاس قاچــاق 
عــزم همگانــی از ســوی همــه دســتگاه ها وجــود 
ــخ  ــزار ن ــه، 300 ه ــن محمول ــه داد: در ای ــدارد، ادام ن
ســیگار بهمــن بلنــد از نــوع قاچــاق )جعلــی( و تقلبــی 
ــپ  ــون پی ــدد توت ــرگ، 200 ع ــیگار ب ــخ س ــزار ن 2 ه
 و 300 عــدد پیــپ خارجــی و قاچــاق نیــز کشــف

 شد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن محمولــه بیــش از 
4۶0 میلیــون ریــال بــوده اســت، تصریــح کــرد: هفتــه 
ــک  ــده از ی ــل آم ــه عم ــی ب ــی بازرس ــز ط ــته نی گذش
ــرم  ــان، ۱۱۵ کیلوگ ــار در اصفه ــه ب ــی تخلی ــد صنف واح
پارچــه چــادری قاچــاق هنــدی بــه ارزش ۱۱0 میلیــون 
ریــال و تعــداد ۶ دســتگاه چــرخ خیاطــی ژانومــه 
ــه ارزش 40 میلیــون ریــال کشــف  قاچــاق تایلنــدی ب
ــع  ــه مراج ــی ب ــل قانون ــام مراح ــت انج ــط و جه ضب

ــل داده شــد.  ذی صــاح تحوی
بــه  بازرســی  در  همچنیــن  داشــت:  بیــان  وی 
در  باربــری  صنفــی  واحــد  یــک  از  آمــده  عمــل 
خارجــی  گــردوی  کیلوگــرم   ۱000 نیــز،  اصفهــان 
ریــال  میلیــون   300 ارزش  بــه  چینــی،  قاچــاق 
ــط  ــف و ضب ــاف کش ــت اصن ــان مدیری ــط بازرس  توس

شد. 
ورود  از  جلوگیــری  بــرای  بایــد  تأکیــد کــرد:  وی 
قاچــاق، همــه دســتگاه ها و وزارتخانه هــا بــا هــم 
ــه  ــی ک ــوان از ورود محصوالت ــا بت ــوند ت ــگ ش هماهن
ــری  ــردم مضــر هســتند، جلوگی ــرای ســامت م گاه ب
بــا  بتوانیــم  مقاومتــی  اقتصــاد  ســال  در  و  کــرد 
بــه  داخلــی  تولیــدات  و  محصــوالت  از  حمایــت 
کمــک فعالیــت  و  کار  بــازار  و  اشــتغال   رونــق 

 کنیم.

اصفهان و یزد در صدر کم بارش ها 
 کیمیای وطن

 از ابتــدای مهرمــاه ســال 
ــاه  ــان تیرم ــا پای ــته ت گذش
میــزان  جــاری   ســال 
بارندگــی در ۹ اســتان کشــور 
آبــی  ســال  بــه  نســبت 
گذشــته بــا کاهــش روبــه رو 

بــوده اســت. 
از ابتــدای مهرمــاه ســال گذشــته تــا 30 تیرمــاه ســال 
ــزد، اصفهــان  جــاری،  میــزان بارندگــی در ۹ اســتان ی

بختیــاری  و  چهارمحــال  بلوچســتان،  و  سیســتان 
آذربایجــان  کرمــان،  گیــان،  جنوبــی،  خراســان 
ــا 4۱ درصــد کاهــش داشــته  شــرقی و ســمنان از ۱ ت

است. 
بــر پایــه همیــن گــزارش در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
در ســال گذشــته، اســتان یــزد بــا 4۱ درصــد، اصفهــان 
ــا 2۱ درصــد  ــا 24 درصــد، سیســتان و بلوچســتان ب ب
چهارمحــال و بختیــاری بــا ۱۸ درصــد، خراســان 
جنوبــی بــا ۱۸ درصــد، گیــان بــا ۹ درصــد، کرمــان ۸ 
ــا یــک  ــز ب درصــد و آذربایجــان شــرقی و ســمنان نی
درصــد کاهــش بارندگــی نســبت بــه پارســال مواجــه 

بوده انــد.

حذف یارانه کارگران تکذیب شد
رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت 
صــدور  بــا  اجتماعــی 
یارانــه  اطاعیــه ای حــذف 

کارگران را تکذیب کرد.
آمــده  اطاعیــه  ایــن  در   
اســت: اخیــرا عــده ای بــا 
اذهــان  تشــویش  هــدف 
عمومــی و تخریــب اقدامــات حمایتــی دولــت تدبیــر 
ــچ  ــدون هی ــران ب ــه کارگ ــی حــذف یاران ــد، مدع و امی

هســتند. مســتندی 
رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت  می شــود کــه  تأکیــد   
اجتماعــی برنامــه ای بــرای حــذف یارانــه کارگــران 
یارانــه  حــذف  بــا  می کنــد  تــاش  بلکــه  نــدارد؛ 
افــراد برخــوردار، منابــع الزم را بــه ســمت اجــرای 
اقشــار کم درآمــد هدایــت از   طرح هــای حمایتــی 

 کند.
ــرای  ــه اج ــت ک ــده اس ــد ش ــه تأکی ــن اطاعی  در ای
طــرح بیمــه همگانــی بــرای بیــش از ۱0 میلیــون 
نفــر، ارائــه بســته های حمایــت غذایــی، تصویــب 
ــه  ــورم از جمل ــش از ت ــران بی ــتمزد کارگ ــزان دس می
در  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  اســت کــه  اقداماتــی 
رســانده انجــام  بــه  رفاهــی  سیاســت   اجــرای 

 است.

 مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

افزایش مشترکان گاز طبیعی
 استان اصفهان 

مدیرعامــل   کیمیای وطن

شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
جــاری  ســال  در  گفــت: 
بیــش از 2۵ هــزار مشــترک 
بــه دامنــه مشــترکین گاز 
اضافــه  اســتان  طبیعــی 
حــال  در  شــد.  خواهنــد 
حاضــر برنامه ریــزی بــرای نصــب بیــش از ۱7 هــزار و 

۵00 علمک صورت گرفته است.
 ســید مصطفــی علــوی همچنیــن از فعالیــت کمیتــه 
اقتصــاد مقاومتــی در ایــن شــرکت خبــر داد و افــزود: 
 در ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل، برنامه هــا 
و پروژه هــای مختلــف ایــن شــرکت در راســتای تحقــق 
منویــات مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( در 
ــی  چهارچــوب سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اجرای

خواهنــد شــد. 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بیــان داشــت: 
 24 از  شــرکت  ایــن  مقاومتــی  اقتصــاد  کمیتــه 
ــت  ــده و فعالی ــکیل ش ــاری تش ــال ج ــاه س خردادم
ــازی  ــر بهینه س ــی نظی ــای مختلف ــود را در بخش ه خ
عملیات هــای  و  خانگــی  مصــارف  در  انــرژی 
ــت  ــزات نصــب شــده جه ــری تجهی ــانی، بازنگ گازرس
کنتــرل نشــت ها و جلوگیــری از هدررفــت گاز، شــروع 

ــت.  ــرده اس ک
وی درخصــوص پایــداری شــبکه گازرســانی در ســطح 
ــی گاز  ــوط اصل ــیل خط ــه پتانس ــه ب ــا توج ــتان ب اس
ــرای  ــای الزم ب ــی و پیش بینی ه ــرد: بررس ــح ک تصری
فراهــم کــردن تأمیــن گاز از چنــد مســیر هماننــد شــهر 
ــرای دیگــر شهرســتان ها و مناطــق اســتان  ــان ب اصفه

ــری و انجــام اســت.  در دســت پیگی
هــزار  از 2۵  بیــش  در ســال جــاری  افــزود:  وی 
ــتان  ــی اس ــترکین گاز طبیع ــه مش ــه دامن ــترک ب مش
ــزی  ــر برنامه ری ــال حاض ــد؛ در ح ــد ش ــه خواهن اضاف
بــرای نصــب بیــش از ۱7 هــزار و ۵00 علمــک صــورت 

ــت. ــه اس گرفت

 کشف 40 هزار کیلو 
مواد غذایی فاسد در اصفهان

بهداشــت  مرکــز  مدیــر   
شــماره یــک اصفهــان گفــت: 
طــی ۵ مــاه اخیــر، 40 هــزار 
ــی  ــواد غذای ــواع م ــو ان کیل
مصــرف  تاریــخ   و  فاســد 
ــان کشــف  گذشــته در اصفه

و ضبط شد. 
ــفند  ــدای اس ــت: از ابت ــار داش ــرک زاده اظه ــد ت حمی
ــی  ــازه زمان ــاه ۹۵ در ب ــان تیرم ــا پای ــته ت ــال گذش  س
۵ ماهــه، نزدیــک بــه 40 هــزار کیلــو انــواع مــواد غذایی 
ــان  ــط بازرس ــته توس ــرف گذش ــخ مص ــد و تاری فاس
توقیــف  و  اصفهــان کشــف  در  محیــط   بهداشــت 

شد. 
وی بیــان داشــت: بیشــتر ایــن مــواد غذایــی بــا توجــه 
ــت  ــا رضای ــف ب ــل کش ــودن در مح ــادپذیر ب ــه فس ب
متصــدی معــدوم شــد؛ بیــش از ۱0 هــزار کیلوگــرم نیــز 
ــط  ــت محی ــای بهداش ــی در انباره ــواد غذای ــن م از ای
نگهــدای و بــا تنظیــم صورت جلســات مربوطــه و 
دریافــت تأییدیــه معدوم ســازی از دادســرای عمومــی 
شهرســتان و بــا مســاعدت و همــکاری شــهرداری 
منطقــه، انبارهــا تخلیــه و بــرای معدوم ســازی بــه 

ــل شــد. ــه شهرســتان منتق ــن زبال محــل دف

 بیمارستان بروجن 
تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: 
ــا  ــه ب ــم ک ــی می کنی پیش بین
و  بهداشــت  وزارت  کمــک 
بیمارســتان  پــروژه  درمــان 
بروجــن تــا پایــان امســال بــه 

بهره برداری برسد. 
ــان  ــدی در جری ــاس آخون عب
ــگاران  ــع خبرن ــن، در جم ــتان بروج ــد از بیمارس بازدی
اســتان، از پیشــرفت ۸7 درصــدی بیمارســتان بروجــن 

ــر داد.  خب
بــا کمــک  افــزود: پیش بینــی می کنیــم کــه  وی 
وزارت بهداشــت و درمــان ایــن پــروژه تــا پایــان 

برســد. بهره بــرداری  بــه  امســال 
 آخونــدی توســعه راه هــا و بزرگراه هــا را از جملــه 
عنــوان کــرد  شهرســازی  و  راه  وزارت   برنامه هــای 
ــتان از ۱۱0  ــای اس ــت، بزرگراه ه ــن دول ــزود: در ای و اف

ــه 2۵0 کیلومتــر رســیده اســت.  کیلومتــر ب
ــا اشــاره بــه اینکــه بزرگــراه شــهرکرد – بروجــن  وی ب
– لــردگان از شــریان های اصلــی اســتان و کشــور 
ــر از مســیر شــهرکرد  ــح کــرد: 30 کیلومت اســت، تصری
بــه بروجــن در دســت ســاخت اســت کــه ۱2 کیلومتــر 
آن زیرســازی شــده و عملیــات روســازی نیــز بــه زودی 

ــود. ــاز می ش آغ
ــر از  ــه 30 کیلومت ــان اینک ــا بی ــن ب ــدی همچنی  آخون
ــاخت  ــت س ــز در دس ــردگان نی ــه ل ــن ب ــیر بروج مس
اســت، گفــت: بخش هایــی از ایــن مســیر بــه غیــر از 

ــه اســت. ــی رفت ــار ترافیک ــر ب ــر آن زی ۹ کیلومت

کمبود منابع آب جدی است

وزیر نیرو خواستار افزایش قیمت آب شد
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شــهرهای مجــاور اصفهــان بــرای اجــرای 
کیمیای وطن

زهرا نصیری

ــری  ــم کب ــان، تصمی ــارم اصفه ــگ چه رین
می گیرنــد. معــاون عمرانــی شــهردار اصفهــان از نبــود عالقــه 
شــهرهای مجــاور اصفهــان بــرای تکمیــل ســهم 50 درصــدی 
ــه  ــرد و ب ــه ک ــان گالی ــوزه استحفاظی ش ــارم درح ــگ چه رین
ــرای  ــان ب ــه شــهرداری اصفه ــن موضــوع اشــاره داشــت ک ای
تکمیــل و اجــرای 50 درصــد ایــن رینــگ 78 کیلومتــری 
آمادگــی کامــل دارد؛ بــه گونــه ای کــه امســال بــرای ایــن طــرح 

85 میلیارد تومان بودجه کنار گذاشته است. 
ــاور  ــه مش ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای ــر ب ــرج مظف ای
 نقشــه های فــاز اول و دوم رینــگ چهــارم شــهر اصفهــان 
را تهیــه کــرده و شــهردار اصفهــان نیــز بــه لحــاظ اهمیــت آن 
مدیریــت مســتقلی را بــرای پــروژه ابــالغ کــرده اســت. اگرچــه 
بیشــتر شــهرهای مجــاور ایــن رینــگ عالقــه ای بــه اجــرای آن 
ندارنــد، امــا اولویــت مدیریــت شــهری اصفهــان، بــه اجرایــی 

کــردن طــرح، به ویــژه در منطقــه عاشــق اصفهانــی اســت.
 امام علی و سالن اجالس

ــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی پروژه هــای نیمه تمــام مثــل  وی ب
ــه از ســال 89 شــروع  ــی - ک ســالن همایش هــای بین الملل
شــده و هنــوز تمــام نشــده - زنــگ خطــر محســوب می شــود 
ــه  ــان بودج ــارد توم ــدا 100 میلی ــان ابت ــی در هم ــت: وقت گف
دولــت محقــق نشــد قــرار بــر ایــن شــد کــه ســالن بــا بودجــه 
ــاله  ــر س ــور ه ــن منظ ــه همی ــود و ب ــل ش ــهرداری تکمی ش
مقــداری بودجــه بــرای ایــن طــرح کنــار گذاشــته شــده اســت. 
مظفــر تأکیــد کــرد: در ســالن اجــالس، 36 قــرارداد بــا اعتبــار 

113 میلیــارد تومــان امضــا و اجــرا شــده اســت؛ همچنیــن 26 
قــرارداد بــا اعتبــار 200 میلیــارد تومــان در حــال اجراســت کــه 
ــار 144  ــا اعتب ــرارداد ب ــد 15 ق ــن طــرح، بای ــل ای ــرای تکمی ب
میلیــارد تومــان منعقــد شــود. بنابرایــن اگــر تعهــدات دولتــی 
محقــق شــود، می توانیــم ســالن اصلــی ایــن طــرح را امســال 
تکمیــل کنیــم. معــاون عمرانــی شــهردار اصفهــان تأکیــد کــرد: 
ــالس  ــالن اج ــل س ــی مث ــی پروژه های ــام ناگهان ــکان اتم ام
ــتند ــی هس ــای بزرگ ــه پروژه ه ــی)ع( ک ــام عل ــدان ام  و می

وجــود نــدارد؛ چــون تکمیــل هــر یــک از ایــن پروژه هــا 
ــان دارد  ــهر اصفه ــال ش ــک س ــی ی ــه عمران ــه بودج ــاز ب  نی
و نمی تــوان در یــک ســال در شــهر فقــط یــک پــروژه 
ــه اینکــه قــرار نیســت شــهرداری  ــا اشــاره ب اجــرا کــرد. وی ب
ــارد  ــه 570 میلی ــه ب ــروژه ای را ک ــج ســاله پ ــا پن چهارســاله ی
تومــان هزینــه نیــاز دارد، بــه پایــان برســاند، گفــت: کل 
اصفهــان  بودجــه  اجــالس 27 درصــد   هزینه هــا ســالن 
را تشــکیل می دهــد و ســالی حــدود 150 میلیــارد تومــان 
بــرای ایــن طــرح کنــار گذاشــته شــده اســت و هنــوز هــم از 

ــت. ــری نیس ــی خب ــای دولت بودجه ه
ــی)ع(  ــام عل ــدان ام ــان می ــهردار اصفه ــی ش ــاون عمران  مع
ــروژه  ــزود: کل پ ــرد و اف ــوان ک ــام عن ــزرگ و ناتم ــروژه ب را پ

ــون  ــل آن تاکن ــرای تکمی ــه ب ــت ک ــار اس ــطح 32 هکت در س
26 قــرارداد 20 میلیــارد تومانــی منعقــد شــده و 144 میلیــارد 

ــاج دارد. ــان کار احتی ــا پای ــان ت توم
 تکمیل فاز دوم استقالل تا پایان سال

مظفــر بــه پــروژه میــدان اســتقالل اشــاره کــرد و افــزود: ایــن 
ــطح  ــای همس ــاز اول آن پل ه ــت؛ ف ــاز اس ــروژه دارای دو ف  پ
و پل هــای دسترســی بــه امین آبــاد و محمودآبــاد و دو روگــذر 
بــرای مســیر رفت وبرگشــت شاهین شــهر اســت کــه بــا 
صــرف هزینــه ای بالــغ بــر 50 میلیــارد تومــان بــه پایــان رســید 
و ترافیــک بــر روی آن قــرار گرفــت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
پــروژه اســتقالل تــا پایــان ســال بــه اتمــام می رســد، چــرا کــه 
ــن طــرح  ــاز دوم ای ــت: ف ــروژه اجــرا می شــود، گف درآن 12 پ
 در حــال انجــام اســت کــه شــامل 8 پــل، میــدان و زیرگــذر 
و میــدان ورودی بــه طــول 750 متــر از ورودی جدید دانشــگاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــتقالل می ش ــدان اس ــا می ــی ت صنعت
اینکــه امــروز 31 پــروژه یــک میلیــارد تومانــی در ســطح شــهر 
وجــود دارد کــه در حــال انجــام اســت، تأکیــد کــرد: میــدان 25 
ــارد  ــر از 17 میلی ــه ای کمت ــا هزین ــاه ب ــان مردادم ــا پای ــان ت آب

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــان ب توم
از معلوالن عذرخواهی می کنم

ــوالن  ــردد معل ــرای ت ــی ب ــائل رفاه ــت مس ــاره رعای مظفردرب
بــه  معلــوالن  جامعــه  از  گفــت:  شــهری  درپروژه هــای 
می کنــم؛  عذرخواهــی  کاســتی ها  و  کم کاری هــا  دلیــل 
بــه  توجــه  بــا  از 3 ســال گذشــته  ایــن معاونــت  امــا 
زمینــه  ایــن  در  را  خــود  فعالیت هــای  موجــود  قوانیــن 
ــترده ــازی گس ــد شبکه س ــئله نیازمن ــن مس ــرد؛ ای ــتر ک  بیش

 است.

معاون عمرانی شهردار اصفهان:

از معلوالن عذرخواهی می کنم

بــه همــت پایــگاه بســیج شــهید خــرازی و معاونــت 
توجیهــی  نشســت  صاحب الزمــان،  پــادگان   مهندســی 
ــل  ــرق در مح ــرف ب ــت مص ــوع مدیری ــا موض ــی ب و آموزش

ــد. ــزار ش ــادگان برگ ــن پ ــات ای اجتماع
در ایــن نشســت کــه بیــش از 600 نفــر از 
فرماندهــان و پرســنل کادر وظیفــه ســپاه 
ــور  ــان حض ــادگان صاحب الزم ــیج پ و بس
داشــتند بــه ضــرورت توجــه بیــش از 
ــاره  ــرق اش ــرف ب ــه مص ــه مقول ــش ب پی
ــا آن  ــط ب ــای مرتب ــرای راهکاره ــر اج و ب

ــد شــد. تأکی
ــام  ــی از ســخنان مق ــا تشــریح فرازهای  ب
العالــی(  ظلــه  رهبری)مــد  معظــم 

درخصــوص پرهیــز از رفتارهــای اســراف گونه، به ویــژه در 
ــا  ــد و ب ــاز گردی ــه آغ ــن جلس ــرژی، ای ــواع ان ــتفاده از ان اس
ــر  ــان و دفت ــرق شهرســتان اصفه ــع ب ــی شــرکت توزی معرف

مدیریــت مصــرف و شــرح مأموریت هــای ایــن دفتــر جلســه 
ــت. ــه یاف ادام

 توضیــح مباحــث مربــوط بــه نمــودار مصــرف بــرق در شــهر 
اصفهــان و چگونگــی بررســی و تحلیــل آن، اشــاره بــه چرایی 
تــالش بــرای تطبیــق مــداوم میــزان 
تولیــد بــرق بــا مصــرف بــرق، ارائــه 
ــواع  ــد ان آمــاری درخصــوص ســهم تولی
ارائــه  ایــران و جهــان،  نیروگاه هــا در 
ــا  ــرق ب ــرف ب ــش مص ــای کاه راهکاره
هــدف کاهــش شــدت مصرف انــرژی در 
ایــران و اصفهــان و راهکارهــای مدیریــت 
بــار بــا هــدف جلوگیــری از افزایــش 
ــه  ــرق از جمل ــرف ب ــک مص ــاره پی یک ب
ــه، رئیــس  ــدس امامت جمع ــه توســط مهن ــود ک ــی ب مباحث
ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــروه مدیری گ
ــد. ــریح ش ــران تش ــرای حاض ــت ب ــن نشس ــان در ای اصفه

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برگزار کرد:
تشریح راهکارهای مدیریت مصرف برق در پادگان صاحب الزمان

نایب رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــت ســفید اصفهــان 
ــان  ــازار اصفه ــرغ در ب ــو م ــر کیل ــت: در حــال حاضــر، ه گف
 بــه مبلــغ 7 هــزار و 770 تومــان بــه فــروش می رســد 
ــز وجــود  ــده نی ــای آین ــش قیمــت در روزه ــال افزای و احتم

ــد داشــت.  خواه
محمدعلــی فروغــی بــا بیــان اینکــه 
ــز  ــان نی ــتان اصفه ــرغ در اس ــت م قیم
ــه  ــش یافت ــور افزای ــر کش ــد سراس مانن
میــزان  کــرد: کاهــش  اظهــار  اســت، 
جوجه ریــزی، کاهــش 30 تــا 40 درصــدی 
ــا  ــت نهاده ه ــش قیم ــرغ، افزای ــد م تولی
ــث  ــوا باع ــرارت ه ــه ح ــش درج و افزای

ــت.  ــده اس ــرغ ش ــت م ــش قیم افزای
فروغــی بــا بیــان اینکــه مشــکل مالیاتــی نیــز در واحدهــای 
نمونــه  عنــوان  بــه  کــرد:  اظهــار  دارد،  وجــود  صنفــی 
کشــتارگاه ها در ســال 1391 حــدود 50 میلیــون تومــان 

ــزان در ســال 1392  ــن می ــا ای ــد؛ ام ــات پرداخــت کردن مالی
ــت. ــش یاف ــان افزای ــارد توم ــک میلی ــه ی ب

 وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر کارگــران از کشــتارگاه ها 
اخــراج می شــوند، افــزود: در صورتــی کــه ایــن رونــد ادامــه 
پیــدا کنــد، تمــام کشــتارگاه ها تــا دو 
مــاه آینــده اعــالم ورشکســتگی خواهنــد 

کــرد. 
فروشــندگان  اتحادیــه  نایب رئیــس 
ــرد:  ــح ک ــان تصری گوشــت ســفید اصفه
از یــک طــرف مالیات هــای ســنگین 
 تمــام و کمــال بایــد پرداخــت شــود 
و از طــرف دیگــر بــه دلیــل قــرار داشــتن 
مــرغ در ســبد خریــد خانــوار حتمــا 
ــوان  ــه نمی ت ــود؛ این گون ــه ش ــت ارزان عرض ــا قیم ــد ب بای
ــداران  ــود شــدن مرغ ــه قیمــت ناب ــوارد ب ــن م ــه داد. ای  ادام

و کشتارگاه ها تمام خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان مطرح کرد:
مرغ از سفره ها پر می کشد

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه دارابی کرچی دارای شناسنامه شماره 507 به شرح دادخواست 
گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   239/95 کالسه  به 
رستمی  ابوالقاسم  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
بشناسنامه 11 در تاریخ 1394/11/18   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه دارابی کرچی 
رعنا رستمی ش.ش  اله ش.ش 507 )همسر متوفی( )2(  فرزند سیف 
فرزند  دو  هر   1275711245 ش.ش  رستمی  ریحانه   )3(  1275711261
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزند  ابوالقاسم 
مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

تاریخ  به  الف  5/37/471/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/05/03

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : سعید کریمی دادخواستی به طرفیت خوانده : احسان قاسمی 
  ... بابت  و مطالبه وجه  دادرسی  پرداخت هزینه  از  اعسار  به خواسته  زاد  
اباد نموده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت 
به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و 
به کالسه پرونده 9509983751400167  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/06/14 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از 
نشر آگهی و اطالع ازمفاد 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. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

تاریخ  به  الف  ارشاد اسالمی 5/37/447/م  اداره فرهنگ و  نامه   شماره 
95/05/02

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
طرفیت  به  معامله    فسخ  خواسته  به  دادخواستی  مصطفی کاوه  آقای 
محمد بیرامیی به این شورا تسلیم که به کالسه 95/103 ثبت و برای روز 
95/06/16 و ساعت 17:30 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه 
خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می 
شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب 
نیازی به آگهی  اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا  و شورا تصمیم مقتضی 

باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

تاریخ  به  الف  اسالمی 5/37/313/م  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه   شماره 
95/04/28

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای حمید اله رحیمی فرزند نوراله به اتهام سرقت از طرف این 
شعبه در پرونده کالسه 940320/ج 102 تحت تعقیب است و وقت رسیدگی 
آن برای تاریخ 95/06/01 ساعت 08:30 تعیین گردیده و با توجه به اینکه 
ابالغ احظاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل اقامت مشارالیه ممکن نمی 
باشد بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 

نامبرده ابالغ تا در تاریخ فوق در شعبه 102 جزایی برخوار جهت دفاع از خود 
حاضر گردد در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد .

شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار
تاریخ  به  الف  ارشاد اسالمی 5/37/472/م  و  اداره فرهنگ  نامه   شماره 

95/05/03
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 121/275 واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمد جعفر 
عمادی فرزند عباسعلی در  جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
1395/06/03 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق 
روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/05/06 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تاریخ  به  برخوار   شماره:37/05/468/الف/م  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/05/02
دادنامه

مرجع   95/4/20 مورخ   669 دادنامه  شماره   1494/94  : پرونده  کالسه 
رسیدگی : شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: امیر محمد 
سپاهان  هشتم کوی  خیابان  اصفهان   : نشانی  بابک  فرزند  منش  عباس 
نشانی  اله  نعمت  فرزند  محمدی  فاطمه  خوانده:   9 پالک  ستاره  مجتمع 
مطلق  نضمام  با  فقره چک  یک  وجه  مطالبه   : المکان خواسته  : مجهول 
این شعبه و ثبت آن  به  ارجاع پرونده  از  خسارات دادرسی گردشکار:پس 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

))رای اصالحی قاضی شورا((
بسمه تعالی – نظر با ینکه در رای شماره 2294-94/12/27 سهوا در سطر 
تاریخ 93/9/25  به)20/000/000ریال(  دادنامه تجاری مبلغ محکوم  هشتم 
قید گردیده لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ( بدینوسیله 
این اصالحیه  االشاره اصالح می گردد دادن رونوشت رای بدون  رای فوق 
قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  است  ممنوع 

واخواهی در این شعبه می باشد. 
مرجع   94/12/27 مورخ   2294 دادنامه  شماره   1494/94 پرونده  کالسه 
رسیدگی : شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : امیر محمد 
عباس منش فرزند بابک نشانی: اصفهان – خ هشتم کوی سپاهان مجتمع 
ستاره پالک 9 خوانده : فاطمه محمدی فرزند نعمت اله نشانی : مجهول 
المکان خواسته : مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یکفقره چک با نضمام 
ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادرسی  خسارات  مطلق 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به  مشورتی اعضاء شورا ء ختم رسیدگی 

صدور رای می نماید. 
))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی آقای امیر محمد عباس منش به طرفیت خانم فاطمه 
به  چک  یکفقره  وجه  ریال   20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  محمدی 
شعبه  قوامین  بانک  ی  عهده  به   93/9/25-9101471173 های  شماره 

و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارت  به  بزرگمهر 
پرداخت  گواهی های عدم  و صدور  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند  و  الیحه  و هیچگونه  نیافته  حضور 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 212و 214  
قانون تجارت و 522،519،515،198 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 93/9/25 ریال بابت اصل خواسته و 430/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف 
و  له  آگهی  نشر  هزینه  احتساب  و  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )1393/9/25(
رای  نماید.  می  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  لزوم  در صورت  اجرا  حکم 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20  روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. شماره : 12389/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف اصفهان
دادنامه

مرجع   95/3/25 مورخ   528 دادنامه  شماره   1914/94  : پرونده  کالسه 
رسیدگی : شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : اکبر نصوحی 
الدوله صندوق قرض الحسنه رضوی  : بزرگمهر رکن  فرزند رمضان نشانی 
نشانی  خواست  خدا  فرزند  اولیائی  الرحیم  عبد  خوانده   09131116206
مطلق  نضمام  با  چک  یکفقره  وجه  مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول   :
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ی مشورتی اعضاء شورا ء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی آقای اکبر نصوحی  به طرفیت آقای عبدالرحیم اولیائی 
به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یکفقره چک به شماره های 
141973-94/8/25 به عهده ی بانک صادرات  به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  های  گواهی  صدور  و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که 
نیافته  از طریق نشر آگهی در جلسه حضور  ابالغ قانونی  خوانده علی رغم 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 212و 214  قانون تجارت و 
522،519،515،198 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک قانون آ.د.م 
اصل  بابت  ریال   100/000/000 مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  حکم 
خواسته و 1/245/000 ریال بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر در تادیه از 
تا تاریخ اجرای حکم و  تاریخ سر رسید چک های موصوف )94/8/25( 
احتساب هزینه نشر آگهی له و حکم اجرا در صورت لزوم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20  روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 12390/ م الف قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

مرجع   95/3/27 مورخ   552 دادنامه  شماره   206/95  : پرونده  کالسه 
بانک مهر   : رسیدگی : شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان 
اقتصاد  وکیل : هاجر رضویان  نشانی : نجف آباد خ شریعتی ک افالکیان 
فرزند  الری  فرشته   -2 نظری  اکبر   -1  : خواندگان    41 پالک  عربها  ک 
حسینعلی  نشانی : هردونفرمجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. 

))رای قاضی شورا((
به  اقتصاد   مهر  بانک  از  بوکالت  رضویان  هاجر  خانم  دعوی  خصوص  در 
طرفیت آقای اکبر نظری و فرشته الری  به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 
ریال وجه یکفقره چک به شماره های 259443-94/8/5 به عهده ی بانک 
ملی  بخشی از به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت 
استحقاق  و  خواندگان  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از 
طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 
به مواد 212و 214  قانون تجارت و 522،519،515،198 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی  به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال 
الوکاله  بابت اصل خواسته و 1/340/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
ی وکیل  طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید 
خواهان  حق  در  و  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )94/8/5( موصوف  های  چک 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20  روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 12388/ م الف قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

مرجع   95/3/27 مورخ   553 دادنامه  شماره   207/95  : پرونده  کالسه 
بانک مهر   : رسیدگی : شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان 
اقتصاد  وکیل : هاجر رضویان  نشانی : نجف آباد خ شریعتی ک افالکیان 
ک عربها پالک 41 خواندگان : 1- فرشته الری فرزند حسینعلی   2- اکبر 
نظری نشانی : هر دونفر مجهول المکان خواسته : مطالبه بخشی از وجه 
به محتویات  عنایت  با  دادرسی  نضمام مطلق خسارات  با  فقره چک  یک 
پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ء ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی خانم هاجر رضویان بوکالت از بانک مهر اقتصاد  به طرفیت 
خانم فرشته الری و اکبر نظری  به خواسته مطالبه مبلغ 61/265/010 ریال 
وجه یکفقره چک به شماره های 322684-94/8/5 به عهده ی بانک سپه   
بخشی از به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
پرداخت  گواهی های عدم  و صدور  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد. و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
ابراز و  محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 
به مواد 212و 214  قانون تجارت و 522،519،515،198 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خواندگان بصورت تضامنی  به پرداخت مبلغ 61/265/010 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/083/970 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه ی قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید 
چک های موصوف )94/8/5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20  روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 12386/ م الف قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف اصفهان

حتما بخوانید!
قیمت مرغ باز هم افزایش می یابد
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در شهر

اعالم تعرفه های جدید اینترنت مخابرات 
استان اصفهان

کیمیای وطن 

روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
مخابــرات  شــرکت  عمومــی 
توجــه  بــا  اصفهــان،  اســتان 
ــازمان  ــد س ــات جدی ــه مصوب ب
رادیویــی  مقــررات  تنظیــم 
ــت  ــات اینترن ــای خدم ــش تعرفه ه ــوص کاه ــران درخص ای
پرســرعت، تعرفه هــای جدیــد اینترنــت پرســرعت ایــن 
ــود. ــل خواهــد ب ــه شــرح ذی ــاه ب ــدای مردادم شــرکت از ابت

 تغییر طرح زرین به زرین پالس
ــه 2950  ــان ب ــت از 3500 توم ــر گیگابای ــت ه ــش قیم  کاه
 تومــان، افزایــش میــزان شــارژ اولیــه از یــک گیگابایــت 

در ماه به دو گیگابایت 
تغییر طرح شباهنگ به شباهنگ 95 

ــه از قیمــت 9000  ــت شــارژ اولی کاهــش قیمــت از 3 گیگابای
ــه 7500 تومــان.  تومــان ب

ــا 3  ــی( از 1 ت ــازاد )پلکان ــارژ م ــد ش ــه جدی ــن تعرف همچنی
 گیگابایــت 2950 تومــان، 3 تــا 10 گیگابایــت 2200 تومــان
ــت  ــتر از 30 گیگابای ــان و بیش ــت 1800 توم ــا 30 گیگابای 10 ت

ــود. ــد ب ــان خواه 1500 توم

معارفه سرپرست دفتر مدیریت 
استراتژیک برق منطقه ای اصفهان

ــول  ــدس رس ــرف مهن ــی از ط ــی حکم ط کیمیای وطن
موســی رضایــی، مدیــر عامــل شــرکت برق 
منطقــه ای اصفهــان ســیدعلی رضــا زنجانــی غیــور بــه عنــوان 
سرپرســت دفتــر مدیریــت اســتراتژیک و بهــره وری منصــوب 

شد.
  بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور مدیــران و کارشناســان معاونت 
ــع انســانی برگــزار شــد، حســین شانه ســاززاده، معــاون  مناب
ــت  ــر مدیری ــان دفت ــکر از کارکن ــن تش ــانی ضم ــع انس مناب
ــا  ــه تعامــالت مناســب ب اســتراتژیک و بهــره وری، آن هــا را ب
ســایر کارکنــان شــرکت جهــت برنامه ریــزی و دســتیابی بــه 
ــرکت  ــرای ش ــد ب ــم اندازهای جدی ــن و چش ــای روش افق ه
توصیــه کــرد. در ادامــه معــاون منابــع انســانی شــرکت افــزود: 
ــدت  ــدت و بلندم ــداف کوتاه م ــف اه ــا تعری ــد ب ــواره بای هم
ــرد  ــود عملک ــاهد بهب ــر، ش ــا و دفات ــایر معاونت ه ــرای س ب

شــرکت باشــیم و مانــع روزمرگــی آن هــا شــویم.

اخبار کوتاه

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان:
 در ۲۰ شهر استان اصفهان 
مصلی در حال ساخت است

 
کیمیای وطن

در  صالحیــان  محمدرضــا 
جلســه شــورای اداری اردســتان 
در مســجد جامــع ایــن شــهر بــا 
ــه اینکــه ســه رســالت  اشــاره ب
مهــم بــر دوش ائمــه جمعــه 
اســت، گفــت: پاســداری از اعتقــاد مــردم، تنظیــم سیاســت 
ــر  ــه ب ــی، ســه رســالتی اســت ک ــات اجتماع ــردم و خدم م
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــان ب دوش ائمــه جمعــه اســت. صالحی
ــت،  ــام اس ــال انج ــازی در ح ــور مصلی س ــهر کش در 200 ش
گفــت: در 20 شــهر اســتان اصفهــان مصلــی در حــال ســاخت 
اســت کــه اردســتان یکــی از آن هاســت؛ در ایــن کار، خیــران 
ــت گذاری  ــورای سیاس ــئول ش ــم. مس ــک می طلبی ــه کم را ب
ائمــه جمعــه اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه اینکــه در 
مباحــث آینــده اســتفاده از دانشــجویان را در ســخنرانی قبــل 
ــن  ــزود: در ای ــت، اف ــم داش ــه خواهی ــا در برنام از خطبه ه
ــرات  ــجویی نظ ــکل های دانش ــدگان تش ــخنرانی ها نماین س

ــد. ــان می کنن ــردم بی ــرای م ــودرا ب خ

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 توجه بیشتر به طرح های تولیدی 
کلید توسعه است

ــه  ــت: توجــه بیشــتر ب ــاری گف اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــدی  ــای تولی ــدن و طرح ه ــت و مع ــوزه صنع ــای ح طرح ه
ــاد  ــق اقتص ــاری و تحق ــال و بختی ــعه چهارمح ــد توس کلی
ــت  ــتکی در نشس ــلیمانی دش ــم س ــت. قاس ــی اس مقاومت
ــه رویکــرد  ــا اشــاره ب ــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب ــا وزی ب
دولــت در راســتای اقتصــاد مقاومتــی گفــت: توجــه بیشــتر 
طرح هــای  و  معــدن  و  صنعــت  حــوزه  طرح هــای  بــه 
ــق  ــاری و تحق ــال و بختی ــعه چهارمح ــد توس ــدی، کلی تولی
ــت  ــر صنع ــرد: وزی ــد ک ــت. وی تأکی ــی اس ــاد مقاومت اقتص
معــدن و تجــارت نیــز در نشســتی بــا حضــور معاونــان ایــن 
 وزارت خانــه، مدیــران اســتانی و نماینــدگان چهارمحــال 
و بختیــاری در مجلــس شــورای اســالمی، ضمــن تبــادل نظر 
دســتورهای الزم را در ایــن خصــوص صــادر کــرد. ســلیمانی 
دشــتکی افــزود: دســتاورد ایــن نشســت، 15 مصوبــه مهــم 
ــت صــادرات  ــود و محدودی ــاری ب ــرای چهارمحــال و بختی ب

تولیــد کارخانــه ســیمان بــه عــراق نیــز برطــرف شــد.

اخبار کوتاه
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حتما بخوانید!
همایون شجریان به جای خیام می خواند

 از آنجایــی کــه اکران سراســری »ســاکن 
سرویس فرهنگی

امیر براتی

طبقــه وســط« مدتــی اســت تمــام شــده 
و حتمــا در زمــان اکــران و جشــنواره فیلــم فجــر، نقدهــای 
ســینمایی زیــاد و متنوعــی در بــاب اولیــن ســاخته ســتاره 
ــه  ــس ب ــران نوشــته شــده اســت، پ خــوب ســینمای ای
بهانــه اکــران ایــن فیلــم در گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه 
بــه بررســی مفاهیــم فرهنگــی آن می پردازیــم و از نــکات 
ــم ــن فیل ــان الک ــد، زب ــن ب ــد تدوی ــر مانن ــینمایی اث  س

ــی ســاده انگارانه و حتــی رکــورد  ــی، کارگردان ــازی معمول ب
بــازی یــک بازیگــر در ده هــا نقــش در یــک فیلــم 

می گذریم.
 روح شیدا و پرسشگر

حقیقــت امــر ایــن اســت کــه فیلــم در عمــق خــود 
ــکای  ــه خن ــت ک ــگر اس ــیدا و پرسش ــی ش ــب روح صاح
کمال طلــب  موجــودی  مثابــه  بــه  انســان   نســیم 
و جویــای حقیقــت، از آن احســاس می شــود؛ انســانی کــه 
اشــتباه می کنــد، امــا ســرمنزل مقصــود را نیــز می جویــد؛ 
در زمانــه ای کــه بــه جــز حجاب هــای نورانــی میــان انســان 
متعــددی  ظلمانــی  حجاب هــای  حقیقــی،  و کمــال 
ــی در تاریــخ بشــری ســد راه اســت.  ــر از هــر زمان غلیظ ت
بــا پیچیــده شــدن هــر چــه بیشــتر زندگــی، دیگــر همــه 
چیــز دارد ســادگی و صفــای خــود را )کــه شــاید تــا دهــه 
ــه  60 هــم احســاس می شــد( از دســت می دهــد. جامع
در حــال گــذار از ســنت ها نــه بــه مدینــه فاضلــه ای 
ناکجاآبــاد  بــه ســرابی در  بلکــه  نــام مدرنیتــه،  بــه 

ــه ورز  ــان اندیش ــی انس ــث حیران ــه باع ــت ک ــه اس  اندیش
و کمال جو شده.

 کمال متعالی
انســان بــه دنبــال کمــال متعالــی اســت؛ امــا آدرس هــای 
 غلــط بیــش از هــر زمانــی و بــا زینتــی بی ســابقه او 
ــد  ــزی می گوی ــی چی ــرد. روان شناس ــه می ب ــه کج راه را ب
چیــزی  جامعه شناســی  می گویــد،  چیــزی  فلســفه 

ــزی  ــک چی ــد، فیزی ــزی می گوی ــاد چی ــد، اقتص می گوی
 می گویــد و حتــی سیاســت هــم چیــزی می گویــد 
و همگــی خــود را راهگشــا می داننــد و نســخه شــفابخش 
صــادر می کننــد. دو فیلســوف بــه یــک نتیجــه نمی رســند 
ــت؛  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــبیت ب ــی از نس ــت رنگ و حقیق
بــازی  آنچــه اهمیــت نــدارد، انســان اســت کــه در 
ــته  ــا کش ــد ی ــا بکش ــد ی ــرا بای ــای مادی گ ایدئولوژی ه

شــود و در هیــچ در هیچــی بی انتهــا بــه فنــا بــرود. خــوب 
ــه های  ــور اندیش ــل از ظه ــا قب ــم ت ــادآوری کنی ــت ی اس
مادی گــرا هــم انســان می اندیشــید و کمال جــو بــود 
ــرد. ــم می ک ــی ه ــاس تعال ــرد و احس ــرفت می ک و پیش

 دنیاطلبی و یأس
امــروز یــأس، بزرگ تریــن صفــت بشــری اســت؛ بشــری 
 کــه بیــش از هــر زمــان میــان دو راهــی دنیاطلبــی 
ــن  ــه ای بی ــه در طبق ــت؛ او ک ــده اس ــی مان و عقبی خواه
 بــاال و پاییــن مانــده اســت، از تــرس ســختی دنیــا

ــا  ــا پ ــد و ب ــان تر را برمی گزین ــر آس ــه ظاه ــوال راه ب معم
گذاشــتن روی حقیقتــی کــه معمــوال بــه درســتی آن 
ــه  ــرد ک ــش می گی ــی را پی ــم دارد، راه دنیاطلب ــان ه ایم
 در ایــن راه نیــز تعــداد کمــی بــه مــراد دل می رســند 
و ســهم بقیــه خســران اســت و بــس. او امــا اگــر راه را گــم 
نکنــد، راه پیمــودن در مســیر حقیقــی و تقــرب بــه کمــال 
مطلــق صــد چنــدان دشــوارتر از هــر زمــان دیگــری اســت. 
حتــی بــه قــول یکــی از دوســتان اهــل دل و معرفت جــو 
ــرب  ــوده و شــهد تق ــی راه پیم ــی اســتاد عرفان دیگــر حت
چشــیده نیــز چنــدان یافــت نمی شــود و انــدک پیــران راه 
ــی  ــر طوالن ــال های عم ــن س ــت در آخری ــت معرف حقیق

خــود هســتند. 
امــا راهبــر نیــز نبایــد مأیــوس باشــد؛ چــرا کــه همیشــه 
ــل  ــد غاف ــط بای ــی هســت و فق ــرای کمال جوی ــی ب فرصت

ــد.  ــا کام دل برآی ــود ت ــود و در کمیــن ب نب
»و زمین هرگز از حجت های الهی خالی نمی ماند«

نگاهی به اندیشه در فیلم »ساکن طبقه وسط«

ساکن جایی آن وسط ها

ــات آوازی  ــط قطع ــام« از ضب ــرای »خی ــاز اپ آهنگس
ــه  ــجریان ب ــون ش ــت همای ــس از بازگش ــن کار پ ای
ایــران خبــر داد و گفــت کــه تــا امــروز از ۴0 خواننــده 
ــه شــده اســت.  ــرای نقش هــای دیگــر تســت گرفت ب

اپــرای  آهنگســاز  بهــزاد،  امیــر 
»خیــام« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــور ب ــروز غریب پ به
گفــت: کار ســاخت موســیقی اپــرای 
»خیــام« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
بهــروز غریب پــور از پــس از تعطیــات 
نــوروز ســال جــاری آغاز شــده اســت؛ 
امــا بــه دلیــل اینکــه گــروه اجرایــی با 
مشــکات مالــی رو بــه رو بــود و ایــن 

مشــکات مالــی نیــز همچنــان بــا مــا همــراه اســت 
ــش  ــد ســاخت موســیقی را آهســته پی ــن رون بنابرای
ــه  ــد دلخــواه مــا نیســت. ب می بریــم؛ البتــه ایــن رون

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــتیم ت ــاش هس ــا در ت ــال م ــر ح ه
وســواس درســت کارگــردان و حساســیتی کــه خــودم 
ــاب  ــی را انتخ ــش دارم، خوانندگان ــای نمای روی فض
ــد همــه کلمــات و اشــعار را درســت  ــه بتوانن ــم ک کنی

ــد. ادا کنن
همــکاری  نحــوه  دربــاره  بهــزاد 
پــروژه  بــا  شــجریان  همایــون 
همایــون  داد:  توضیــح  »خیــام« 
ــای  ــت ج ــرار اس ــه ق ــجریان ک ش
ایــران  در  هنــوز  بخوانــد،  خیــام 
بــه  امــا  نکــرده؛  پیــدا  حضــور 
محــض بازگشــت وی بــه کشــورمان 
ــت  ــه ای اس ــه گون ــا ب برنامه ریزی ه
ــکان  ــن ام ــه ای ــم؛ البت ــاز می کنی ــط را آغ ــه کار ضب ک
نیــز وجــود دارد کــه بخشــی از موســیقی نیــز در خــارج 

از کشــور تولیــد و ضبــط شــود.

ــرداد«  ــینمایی »م ــم س ــران فیل ــار از اک ــن کامی بهم
ــه دلیــل مشــکات  ــم فجــر ب پیــش از جشــنواره فیل
مالــی خبــر داد. بهمــن کامیــار، کارگــردان فیلــم 
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــرداد« در گفت وگ ــینمایی »م س

ســاخت  مراحــل  آخریــن  دربــاره 
ــیقی  ــاخت موس ــت: س ــر گف ــن اث ای
»مــرداد« کــه چنــدی پیــش توســط 
بــود  شــده  آغــاز  ثابــت  حامــد 
پایــان  بــه  مردادمــاه  نیمه هــای 
مرحلــه  وارد  ســپس  و  می رســد 
اصــاح رنــگ در اســتودیو »روشــنا« 
ــم  ــحرخیز خواهی ــر س ــر امی ــر نظ زی
نمایــش  آمــاده  فیلــم  و  شــد 

می شــود. البتــه مــا قبــل از اصــاح رنــگ، یــک 
ــه نمایــش ارائــه  ــه شــورای پروان نســخه از فیلــم را ب
ــد  ــم »س ــی فیل ــه تهیه کنندگ ــار ک ــم داد. کامی خواهی

ــدم  ــن قرایی مق ــاخت محس ــال س ــر در ح ــر« اث معب
ــن  ــح داد: ای ــاره توضی ــده دارد، در این ب ــر عه را هــم ب
ــاد شــده  روزهــا هزینه هــای »ســد معبــر« بســیار زی
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــران کنی ــرداد« را اک ــد »م ــت و بای اس
برآییــم؛  آن  هزینه هــای  پــس  از 
زمــان  اگــر  دلیــل  همیــن  بــه 
ــش  ــرای نمای ــبی ب ــوب و مناس خ
»مــرداد« پیــش از جشــنواره فیلــم 
ــد  ــد، قی ــته باش ــود داش ــر وج فج
ــان  ــم. وی در پای ــنواره را می زن جش
بــا اشــاره بــه درخواســت کمــک 
ــرای  ــف ب ــای مختل ــی از نهاده مال
ــل مراحــل ســاخت »مــرداد«  تکمی
ــم از  ــف اع ــای مختل ــا از نهاده ــرد: م ــان ک خاطرنش
ــم  ــی کردی ــک مال ــای کم ــی تقاض ــی و دولت خصوص

ــم. ــت نکردی ــبی دریاف ــخ مناس ــا پاس ام

آگهی فقدان سند مالکیت 
از  مشاع   دانگ  چهار  مالک  نادعلی  فرزند  عسکری  فیروزه  خانم  چون 
با  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15190/20576 آپارتمان  پاک  ششدانگ 
تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده 
 57۴ دفتر   227 صفحه  در  مزبور  پاک  مشاع  چهاردانگ  مالکیت  سند  که 
 ۴82880 و سند چاپی شماره  ثبت  نامبرده  بنام    11۴712 ثبت  ذیل  اماک 
صادر و تسلیم گردیده است که  اعام نموده بعلت اسباب کشی مفقود شده  
ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 
شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی  نگردد 
شرق  اسناد  ثبت  منطقه  رییس  هادیزاده  حسین  الف  م   /1223۴  : شماره 

اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/886 واقع  به  نظر 
در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبداله 
تحدید  عملیات  و  است  ثبت  در جریان  فرزند محمدعلی  سعیدی کلیشادی 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزچهار 
شنبه مورخ 95/5/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور  محل  در  آگهی  این  در  مقرر 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پور  اکبر  الف  29۴/م   : 95/5/6 شماره   : انتشار  تاریخ  پذیرفته خواهد شد. 

مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
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 

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
اطاع  به منظور  زیر  به شرح  تقاضا  اماک مورد  و  لذا مشخصات متقاضیان 
اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
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 
اماک 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 139560302023000۴۴9مورخ 1395/0۴/31 خانم 
زهرا ء زارع پور آدریانی  به شماره شناسنامه 1266 کدملی 128۴853۴5۴ 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر  علی   محمد  فرزند  اصفهان   از  صادره 
در  واقع  اصلی   -1339 پاک شماره  از  مفروزی  مربع  متر   86/80 مساحت 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/6تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/5/21 
شماره : 13091 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

گواهی  حصروراثت
آقای عبد اله سلمانیان  بشناسنامه شماره 219 باستناد شهادتنامه  و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/712 تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلی سلمانیان قهدریجانی 
بشناسنامه شماره 5۴90 در تاریخ 1395/۴/6 در گذشته و ورثه وی در هنگام 
در گذشت عبارتند از 1- نصر اله سلمانیان قهدریجانی  فرزند عباسعلی  شماره 
عباسعلی   فرزند  قهدریجانی  سلمانیان  اله  عبد   -2  1100065۴15 شناسنامه 
عباسعلی    فرزند  قهدریجانی   سلمانیان  محمد   -3  219 شناسنامه  شماره 
شماره شناسنامه 27 ۴- طیبه سلمانیان قهدریجانی  فرزند عباسعلی   شماره 
شناسنامه 231 5- اسماعیل سلمانیان قهدریجانی  فرزند عباسعلی    شماره 
شناسنامه 232 6- ابراهیم سلمانیان قهدریجانی  فرزند عباسعلی     شماره 
شناسنامه 2۴7 7- معصومه یادگاری همسر زین العابدین شماره شناسنامه 
15۴   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هر  هرکسی  تا 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر 
وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

گواهی  حصروراثت
باستناد   ۴16۴۴ شماره  بشناسنامه  افشاری   سیاه  کشاورز  فرشته  خانم 
بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه  
95/715 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمود 
کشاورز سیاه افشاری بشناسنامه شماره 22 در تاریخ 1380/۴/7 در گذشته 
از 1- وجیهه کشاورز سیاه  افشاری    و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 
2- فرشته کشاورز سیاه افشاری   فرزند محمود   شماره شناسنامه ۴7362 
فرزند  لنبانی    آقاخانی  مهین   -3  ۴16۴۴ شناسنامه  محمود شماره  فرزند 
هاشم   شماره شناسنامه 180 پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
دارد در غیر  تقدیم  به دادگاه  آگهی ظرف یک ماه  تاریخ نشر  از  باشد  او  نزد 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول 

خانواده و امور حسبی
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای سید اسماعیل پادهبان  دارای شناسنامه شماره 3به شرح دادخواست 
به کاسه 39/95  ش سفید شهر  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مسلم پادهبان  بشناسنامه 19در 
الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  1395/2/9اقامتگاه  تاریخ 
آن مرحوم منحصر است به  1- خانم انیس موسوی علی آبادی فرزند سید 
محمد  بعنوان همسر  2- سید اسماعیل  سید ابراهیم ، سید حسن و سید 
حسین همگی پادهبان به عنوان فرزندان ذکور  منیره سادات ، طیبه سادات 
اناث و وراث  ، سمیه سادات و زهرا سادات همگی پادهبان بعنوان فرزندان 
دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری 
نزد  متوفی  از  ویا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت 
او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
الف رئیس شعبه پنجم  گواهی صادرخواهد شد شماره :5/22/95/26۴/ م 

حقوقی دادگاه آران و بیدگل
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای رضا دادخواه   دارای شناسنامه شماره 1250508509به شرح دادخواست 
به کاسه ۴99/95 / ش  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مریم صادقی پور  بشناسنامه 331در تاریخ 
95/۴/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به  1- سجاد دادخواه  به ش ش 1251120921  2- رضا دادخواه 
به ش  دادخواه  اصغرآقا   -3 مرحوم  آن  فرزندان   1250508509 به ش ش 
آن  پدر   193 ش  ش  به  پور  صادقی  اسداله   -۴ مرحوم  آن  همسر  ش290 

دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر  مرحومه 
نزد  متوفی  از  ویا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت 
او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
اول  شعبه  رئیس  الف  م   /5/22/95/263: شماره  شد  صادرخواهد  گواهی 

دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل
آگهی ابالغ

  9۴09983620200978  : پرونده  شماره   9510113620200331  : نامه  شماره 
شماره بایگانی شعبه : 9۴0998 تاریخ تنظیم : 95/03/29 با احترام : خواهان 
به  نژاد  قاسمی  فاطمه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آرانی  سناری  مهدی 
و  آران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته 
 ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  بیدگل 
دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 
و   1395/06/10 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۴09983620200978
فاطمه  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  تعیین   12 ساعت 
قاسمی نژاد و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
نسخه  نشانی کامل خود  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 
حاضر گردد.شماره  :5/22/95/257/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) 

حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل
آگهی ابالغ

 9۴09988728700۴13 پرونده:  9510100351003559 شماره  اباغیه:  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 950172 تاریخ تنظیم: 1395/0۴/12 خواهان / شاکی 
به  وندی   عبدی  حمید  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اخگر  نظیر 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره  212 ارجاع و به کاسه  
  1395/06/08 آن  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت    9۴09988728700۴13
ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم 
و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 
نسخه  نشانی کامل خود  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع 
رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد.
شماره: 1121۴/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست (

شماره اباغیه : 951010035۴801902 شماره پرونده : 9۴09980359۴00521 
شماره بایگانی شعبه : 9۴118۴ تاریخ تنظیم : 1395/0۴/26 محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب پرونده کاسه 9۴118۴ به شماره 
برای  زمانی  عباس  آقای  شکایت  حسب   9۴09980359۴00521 رقمی   16
هادی قربانیان به اتهام جعل و استفاده از اوراق مجعول تقاضای کیفر نموده 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که 
1395/06/08 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با عنایت  به مجهول المکان 
آئین  به متهم و در اجرای مقررات 115 و 180 قانون  بودن و عدم دسترسی 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا 
بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات و رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد.شماره : 12۴۴3 / م الف منشی شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان ) 122 جزایی سابق ( – فرزاد محمودوند 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 9510100351303865 شماره پرونده: 9509980351300112شماره 
آقائی  مهدی   / خواهان   1395/0۴/1۴ تنظیم:  950121تاریخ  شعبه:  بایگانی 
خوش  ثریا  و  قمصری  مهدی  انوشیروان   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
بین و دنیا مهدی قمصری و داریوش مهدی قمصری و مریم نوری و نوشین 
مهدی قمصری   به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های 
 13 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – 
خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره  206 ارجاع و به کاسه  9509980351300112  ثبت گردیده که وقت 
به علت مجهول  10:00تعیین شده است.  رسیدگی آن 1395/06/08  وساعت 
المکان بودن خوانده / و درخواست خواهان / و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادگاه مراتب  امور مدنی و دستور  انقاب در  و  دادگاه های عمومی  دادرسی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  حقوقی  دادگاه  الف  11139/م  شماره: 

شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9510100350603819 شماره پرونده: 9509980350600189شماره 
بایگانی شعبه: 95021۴تاریخ تنظیم: 1395/0۴/1۴ خواهان پست بانک استان 
اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان بشماره ثبت 126875 دادخواستی به 
طرفیت خواندگان لیا اسماعیلی دهقی و محمد رضا موسیوند    به خواسته 
....... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه ی خسارت  مطالبه وجه بابت 
نموده که  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  تقدیم  دادرسی  
جهت رسیدگی به شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره  220 ارجاع و به کاسه  9509980350600189 
شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/06/08 آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که 
به  و  خواهان   درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است. 
امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
6 دادگاه عمومی حقوقی  الف منشی دادگاه حقوقی شعبه  شماره: 11216/م 

شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نژاد دادخواستی  در خصوص پرونده کاسه 9۴1۴96 خواهان مهدی مصری 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت حمید بکنایشان تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روز............. مورخ 95/6/7ساعت 8 تعیین گردیده است. با توجه به 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
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 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  اباغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  صورت 
شورای   2 شماره  11مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  11117/م  شود.شماره:  می 

حل اختاف اصفهان

ــه  ــا دو هفت ــت: ت ــارت گف ــج و زی ــازمان ح ــس س - رئی
ــرای  ــدور آن ب ــرایط ص ــراق و ش ــزای ع ــت وی ــر قیم دیگ

ــود. ــخص می ش ــن مش ــم اربعی مراس
 - ابوالحســن داودی کــه ســابقه  مدیر عاملی خانه  ســینما 
ــاد  ــرح ایج ــاد، ط ــه  هفت ــر ده ــار در اواخ ــک ب را دارد و ی
عضــو  او  دوره ای کــه  در  ایــران  ســینمای  آکادمــی 
ــور  ــه ط ــب و ب ــود، تصوی ــینما ب ــه  س ــره  خان هیئت مدی
ــینما  ــه  س ــد خان ــه  جدی ــد، آیین نام ــرا ش ــی اج  آزمایش

را »اختراعی دوباره« می داند.
- کتــاب »قصــه  خــواب« نوشــته  ویلیامــز تنســی منتشــر 
شــد. نشــر قطــره اثــر حاضــر را بــا ترجمــه زهــره خلیــل 
و در 88 صفحــه چــاپ و روانــه بــازار نشــر کــرده اســت.

- محمــد نــادری، بازیگــر مجموعــه »دور همــی« بــا 
ــرد  ــان ک ــه بی ــن مجموع ــود در ای ــش خ ــه نق ــاره ب اش
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــده جوانان ــار نماین ــش جانی ــه نق ک
 موقعیــت پــدر همســر خــود توجــه دارنــد و صرفــا تیــپ 

نیست.
- کتــاب »راهنمــای کدگــذاری بــرای پژوهشــگران کیفی« 
نوشــته جانــی ســالدانا و ترجمــه عبــدهللا گیویــان در ۴38 
صفحــه بــا شــمارگان 1500 نســخه و قیمــت 30000 تومــان 

در انتشــارات علمی فرهنگــی بــه چــاپ رســیده اســت.
- تدین فــر، مدیــر عامــل بیمارســتان جــم، در پاســخ بــه 
 ســؤال دیگــری مبنــی بر اینکه آیا دســتیار دکتــر احمد میر
ــت:  ــر، گف ــا خی ــت ی ــرده اس ــی ک ــتمی را جراح کیارس
ــکل  ــی متش ــم درمان ــتمی را تی ــای کیارس ــان آق  کار درم
از جراحــان در رشــته های مختلــف کــه بیمــار بــه آن نیــاز 
داشــت، انجــام مــی داد. جــراح عمومــی ایــن تیــم نیــز 
بســیار بــا تجربــه اســت. بنابرایــن تیــم درمــان برایشــان 

ــرد. ــدام می ک اق
- مســتند ســینمایی »یــک روز در بیمارســتان ســلمانیه« 
تصاویــر جدیــدی را از جنایــات آل ســعود در بحریــن 

رونمایــی می کنــد.
- دکتــر »حجــت هللا ایوبــی«، رئیــس ســازمان ســینمایی 
ــوان  ــه عن ــی« را ب ــی ابطح ــید مصطف ــی »س ــی حکم ط
فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  پنجمیــن  دبیــر 

ــرد. ــوب ک ــاس منص ــی ی ویدئوی
 - »غــول بــزرگ مهربــان«، فیلــم جدیــد اســپیلبرگ 
 در باکس آفیــس بریتانیــا موفق شــد تا »ســفر ســتاره ای« 

را کنار بگذارد.
- نمایــش »شــنل قرمــزی« بــه کارگردانــی احســان 
شــایان فرد بــه دعــوت جشــنواره بین المللــی مرکــز تئاتــر 

ــود. ــتان می ش ــور گرجس ــی کش ــی راه پوت

 دانشگاه هنر اصفهان 
طرح خود را به مسابقه گذاشت

ی  ســو ز ا کیمیای وطن
روابــط عمومــی دانشــگاه هنــر 
طراحــی  مســابقه  اصفهــان، 
فرهنگــی  نشــان کانون هــای 

ــگاه  ــری دانش ــی و هن  اجتماع
هنر اصفهان اعام شد.

بــرای  ارســالی  طرح هــای 
ــی  ــی ، اجتماع ــای فرهنگ ــان کانون ه ــی نش ــابقه طراح مس
و هنــری دانشــگاه هنــر اصفهــان بایــد بــا فعالیت هــای 
کانــون مدنظــر ارتباط مســتقیم داشــته باشــد، دارای ســاختار 
منســجم و معیــن باشــد، فاقــد هــر گونــه جزئیــات پیچیــده 
ــده  ــا آین ــا منعطــف و ب ــی کام ــد باشــد، از لحــاظ زمان و زای
ســازگار باشــد، دارای قابلیــت تغییــر بــه اندازه هــای مختلــف 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ارائ ــد، دارای قابلی ــزرگ باش ــک و ب کوچ
ــراد  ــوم اف ــط عم ــن توس ــد، همچنی ــی باش ــگ و رنگ تک رن
قابــل درک و بــه یــاد ماندنــی و مفهومــی نــاب در بطــن خــود 
ــابقه  ــن مس ــرکت در ای ــه ش ــدان ب ــد. عاقه من ــته باش داش
می تواننــد تــا 28 مــرداد، حداکثــر 3 طــرح پیشــنهادی 
خــود را بــرای هــر یــک از کانون هــای قــرآن و عتــرت 
ــان، ایران شناســی  ــر، موســیقی، مجری ــم و عکــس، تئات فیل
 و گردشــگری، تجســمی و صنایــع دســتی، هــال احمــر

طراحــان لبــاس، و کانــون همیــاران ســامت از طریــق نشــانی 
اینترنتــی art-media-ldc.gq ارســال کنند.

روزنامه های پوشیدنی
روســری  امســال  تابســتان  کیمیای وطن 
ــای  ــرح روزنامه ه ــا ط ــال هایی ب و ش
ــان  ــه بی ــازار عرضــه شــده اســت؛ این گون ــی در ب ایران
مناســبت  بــه  روســری ها  ایــن  کــه  می شــود 
ارائــه  مردادمــاه(   17( خبرنــگار  روز  فرارســیدن 

می شوند.
روزنامه فروشــی کــه  دکه هــای  روی  روزنامه هــای 
ــه  ــتی ها ب ــزان برگش ــم و می ــراژ ک ــه تی ــه ب ــا توج ب
ــردم نیســتند ــب توجــه م ــدان جال  نظــر می رســد چن

ــد، مــورد  ــر روی مانتــو و شــال قــرار می گیرن وقتــی ب
اســتقبال واقــع می شــوند. یکــی دیگــر از دالیلــی کــه 
ایــن شــال ها توانســتند نســبت بــه روزنامه هــا در 
جــذب مخاطــب بهتــر عمــل می کننــد، ایــن اســت کــه 
ــی  ــف سیاس ــای مختل ــا جناح ه ــی ب ــام روزنامه های ن
ــرار  ــم ق ــار ه ــدرت کن ــه ن ــت ب ــه در واقعی ــور ک کش
ــت  ــده اس ــم آم ــار ه ــا کن ــن طرح ه ــد، در ای می گیرن
ــذب  ــان ج ــه خودش ــلیقه ای را ب ــر س ــد ه ــا بتوانن  ت

کنند.

اخبار کوتاه در اپرای »خیام«
همایون شجریان به جای خیام می خواند

کارگردان فیلم »مرداد«
قید اکران فیلمم را در جشنواره فجر می زنم



ــر  ــان براب ــن اصفه ــم ذوب آه ــازی تی ب
سرویس ورزش

اصغر قلندری

ســیاه جامگان خراســان رضــوی در 
ــر  ــگ برت ــابقات لی ــانزدهمین دوره مس ــه اول ش هفت
ــهد ــن مش ــگاه ثام ــارس( در ورزش ــج ف ــام خلی  )ج

ــا حســاب 2  ــری محســوس ذوبی هــا، ب علی رغــم برت
بــر 1 بــه ســود شــاگردان فرهــاد کاظمــی تمــام شــد تــا 
جــای خالــی قاســم حدادی فــر، هافبــک چــپ پــای 
ایــن تیــم بیــش از پیــش احســاس شــود و مســئوالن 
باشــگاه و کادر فنــی ذوب آهــن، پــی بــه نقــاط ضعــف 
ــرای  ــی ب ــر چاره اندیش ــه فک ــد و ب ــی ببرن ــط دفاع خ
بازنگــری و ترمیــم و تقویــت خــط دفاعــی تیــم 

باشند.
 تأثیر شایعات

ــرایط  ــدار، ش ــن دی ــه اول ای ــه در نیم ــن گرچ ذوب آه
مطلــوب و آرمانــی نداشــت، امــا نیمه دوم را شــاگردان 
یحیــی گل محمــدی طوفانــی آغــاز کردنــد و ســوار بــر 
بــازی بودنــد کــه بــا بدشانســی هــر چــه تــاش کردنــد 

بــه دربســته خوردنــد. 
شــاید اتفاقــات اخیــر در باشــگاه خوشــنام ذوب آهــن 
ــال دارد،  ــژه فوتب ــه در ورزش به وی ــابقه دیرین ــه س ک
بی تأثیــر در رونــد ایــن بــازی و تضعیــف روحیــه کادر 
ــوده اســت. متأســفانه درآســتانه  ــان نب ــی و بازیکن فن
شــروع اولیــن هفتــه مســابقات، خبــر تقلیــل بودجــه 
باشــگاه و متعاقــب آن، شــایعه برکنــاری ســعید آذری، 
ــه  ــا روحی ــود ت ــی ب ــگاه، کاف ــق باش ــل موف مدیرعام

ــد.  اعضــای ایــن تیــم را تضعیــف کن
ــب  ــوان در ترکی ــل ج ــه نس ــون ک ــر اکن ــر تقدی ــه ه ب
تیــم ذوب آهــن جــای گرفتــه، تیــم بــه دور از هرگونــه 
ــرژی روی  ــده پران ــوان ش ــا ج ــیه کام ــش و حاش تن
نــوار نظــم و آرامــش حرکــت آغــاز کــرده اســت 
تیــم  نــام  جویــای  و  انگیــزه  بــا  بروبچه هــای  و 
امیــد ایــن باشــگاه تــاش می کننــد قابلیت هــای 
ــد، انصــاف نیســت  ــش بگذارن ــه نمای فردی شــان را ب
قربانــی مشــتی شــایعات بی اســاس تیــم   ایــن 

 شود.

 شکست در عین شایستگی
گلزنــی  موقعیت هــای  دوم،  نیمــه  در  ذوب آهــن 

داد. دســت  از  را  زیــادی 
 به ویــژه علــی حمــام کــه تأثیرگذارتریــن بازیکــن 
ــم  ــت ه ــمار می رف ــه ش ــازی ب ــن ب ــن در ای ذوب آه
نتوانســت از فرصت هــای مناســبی کــه در اختیــار 

ــد.  ــتفاده کن ــی اس ــرای گلزن ــت ب داش
ــب از  ــه اغل ــن ک ــن بازیک ــوب ای ــای خ ــه فراره البت
گــوش راســت حرکــت می کــرد را نبایــد نادیــده 
انگاریــم کــه باعــث شــده بــود قابلیت هــای شناســایی 

مهاجــم حقیقــی را بــرای مدافعــان ســیاه جامگان 
ســخت کنــد تــا مجبــور شــوند چنــد بازیکــن را مأمــور 

ــد.  ــام کنن ــی حم ــار عل مه
ــازی  ــه هرترتیــب شــاگردان گل محمــدی علی رغــم ب ب
خوبشــان روی اشــتباهات مدافعــان خــود پذیــرای دو 
گل شــدند. بــا ایــن حــال نــا امیــد و مدیــوس نشــدند 
ــرانجام دروازه  ــد و س ــش دادن ــود را افزای ــات خ حم
ناصــری را در دقیقــه 86 بــا شــوت ســهمگین محمــد 
رضــا عباســی گشــودند و در دقایــق کــم باقــی مانــده 
ــت کم  ــا دس ــتند ت ــول داش ــی را معم ــاش مضاعف ت

ــه تســاوی بکشــانند. نتیجــه را ب
 ولــی فرصــت بســیار کــم بــود و در نهایــت بــا 
حســاب 2 بــر 1 بازنــده از مشــهد مقــدس بــه اصفهــان 

بازگشــتند.
 جوانان ذوب آهن

الزم بــه یــادآوری اســت کــه در ترکیــب تیــم ذوب آهــن 
از  کم تجربــه  امــا  خوش تکنیــک  بازیکــن  چنــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــای گرفته ان ــگاه ج ــن باش ــد ای ــم امی تی
ــه دارا  ــی ک ــا قابلیت های ــک ب ــده ای نزدی ــن در آین یقی
ــد  ــن خواهن ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــتند حرف ه  هس

داشت. 
ــد  ــه خدمــت گرفتــن چن ــا ب ــه زودی ب ضمــن اینکــه ب
ــی ــــ دو  ــاد یک ــال زی ــه احتم ــه ب ــد ک ــن جدی بازیک
ــت  ــن تقوی ــم ذوب آه ــتند، تی ــی هس ــن برزیل بازیک

ــد. ــد ش خواه

نگاهیبهبازیذوبآهن-سیاهجامگان

ذوبآهنبهدربستهخورد

عبــدهللا ویســی، ســرمربی ســپاهان در کنفرانــس 
مطبوعاتــی تأکیــد کــرد کــه هــادی عقیلــی را بــه دلیــل 

ــاد قــرادادش نخواســت.  ــغ زی مبل
ــه شــدت باعــث  صحبت هــای ویســی ب
ــن بازیکــن  ــی شــده و ای ناراحتــی عقیل
ســپاهان  مدیرعامــل  و   ســرمربی 
می کنــد.  فرافکنــی  بــه  مدعــی  را 
عقیلــی دربــاره حرف هــای ویســی و 
مــن  می گویــد:  وضعیتــش  آخریــن 
پنــج پیشــنهاد داشــتم؛ ولــی همــه 

ــپاهان  ــون س ــت؛ چ ــت رف ــی از دس ــی یک ــا یک آن ه
تکلیــف مــرا روشــن نکــرد و کاری هــم از دســتم 
ســاخته نبــود. مــن در ســال های گذشــته دربــاره 
ــن  ــف دادم و در ای ــگاه تخفی ــه باش ــرارداد ب ــغ ق مبل
زمینــه مدیــری مثــل رحیمــی می توانــد شــهادت 

ــد.  بده

ســالی کــه از فوتبــال قطــر بــه ایــران برگشــتم 
ــای  ــه تیم ه ــر ب ــی بهت ــرایط خیل ــا ش ــتم ب می توانس
دیگــر بــروم؛ امــا ســپاهان را انتخــاب کــردم. مــن در 
ــدهللا  ــه عب ــل از اینک ــرداد قب ــخ 3 خ تاری
ــان  ــا باقری ــد، ب ــه ســپاهان بیای ویســی ب
داشــتم  جلســه  باشــگاه   مدیرعامــل 
ــل  ــرارداد فص ــف دادن ق ــاره تخفی و درب
گذشــته و فصلــی کــه تــازه شــروع شــده 
ــم. بحــث تخفیــف  ــت کردی اســت، صحب
قــرارداد موضوعــی بــود کــه از ســوی 
ــه  ــودم ک ــم حاضــر ب ــن ه ــرح شــد و م باشــگاه مط
بــرای قــرارداد ســال قبــل و فصــل جدیــدم تخفیــف 
ــد کــه مــن  ــرم ســپاهان بدانن بدهــم. هــواداران محت
ــرارداد  ــم ق ــه می خواه ــم ک ــام می کن ــا اع همین ج
ــای ویســی  ــان و آق ــای باقری ــم. آق ســفید امضــا کن

ــد؟ ــی داری ــرای فرافکن ــه ای ب ــاز هــم بهان ــا ب آی

هادی عقیلی:
می خواهم با سپاهان سفید امضا کنم

ــگ  ــدن دوپین ــت ش ــا مثب ــران ب ــی ای ــوش قایقران ملی پ
نماینــدگان روســیه و قزاقســتان بــه ســهمیه المپیــک 
 رســید. بــا مثبــت شــدن دوپینــگ ورزشــکار روســیه 

ــران قزاقســتان  ــی و قایق در مســابقات جهان
در رقابت هــای انتخابــی المپیــک، عــادل 
مجللــی پــاروزن ایــران ســهمیه المپیــک ریــو 
را کســب کــرد تــا قایقرانــی ایــران دو نماینــده 
در ســی و یکمین دوره بازی هــای المپیــک 

داشــته باشــد. 
حــذف  المپیــک  از  روســیه  قایقــران   5

ــدی رقابت هــای  ــق رده بن ــن شــرایط طب ــا ای ــه ب شــده اند ک
جهانــی میــان، عــادل مجللــی بــه ســهمیه رســیده اســت. 
ــق دو  ــل در قای ــن و برزی ــان، چی ــی می در مســابقات جهان
نفــره بــه ســهمیه المپیــک رســیده اند و روســیه و بــاروس 

ــگ از مســابقات حــذف شــدند. ــل دوپین ــه دلی ب
 بــا ایــن شــرایط، عــادل مجللــی کــه در رقابت هــای 

ــدی  ــم رده بن ــگاه نه ــود، در جای ــده  ب ــیزدهم ش ــی س جهان
ــی  ــن مجلل ــود. همچنی ــی می ش ــرد و المپیک ــرار می گی ق
ــده  ــد و نماین ــوم ش ــک س ــی المپی ــای انتخاب در رقابت ه
ــزاق  ــاروزن ق ــهمیه پ ــه س ــتان اول، ک قزاقس
ــد  ــذف ش ــت ح ــگ از لیس ــل دوپین ــه دلی  ب
و عــادل مجللــی بــه عنــوان قایقــران دوم بــه 

ســهمیه رســید. 
ــه  ــود ب ــده ب ــه دوم ش ــتان ک ــده ازبکس نماین
دلیــل حضــور قایــق دو نفــره ایــن کشــور 
در المپیــک ســهمیه نگرفــت و بــه همیــن 
ــر دوم آســیا راهــی المپیــک  ــوان نف ــه عن ــی ب ــل مجلل دلی
ــور  ــانس حض ــق ش ــی از دو طری ــع مجلل ــود. در واق می ش
ــودن  ــه قطعــی ب ــا توجــه ب در المپیــک را پیــدا کــرده کــه ب
دوپینــگ ورزشــکار روســی، مجللــی دیگــر نیــازی بــه انتظار 
ــه دوم ورزشــکار  ــودن نمون ــت ب ــد مثب ــرای تأیی کشــیدن ب

ــدارد.  ــتان ن قزاقس

عادل مجللی مسافر ریو شد
یک سهمیه المپیک غیرمنتظره برای ایران

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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ــی خــود در آســتانه  ــی روحــی و بدن ــران از آمادگ ــرم ای فرنگــی کار وزن 98 کیلوگ
ــای  ــن ط ــب دومی ــا کس ــم ب ــت: می خواه ــر داد و گف ــک خب ــه المپی ــزام ب اع
ــن شــرایط  ــاره آخری ــی درب ــم. قاســم رضای ــورد بزن ــران رک ــک در ورزش ای المپی
ــو اظهــار کــرد: خــدا را شــکر  ــه رقابت هــای المپیــک ری خــود در آســتانه اعــزام ب
ــده آل  ــت ای ــه وضعی ــدن ب ــک ش ــال نزدی ــی دارم و در ح ــیار خوب ــرایط بس  ش
- چــه از لحــاظ روحــی و چــه از لحــاظ بدنــی - هســتم. آرام آرام آمــاده حضــور 
در رقابــت بزرگــی همچــون المپیــک می شــوم و ایــن احســاس را دارم کــه 
 شــرایطم حتــی بهتــر از المپیــک قبلــی اســت. فرنگــی کار وزن 98 کیلوگــرم ایــران

ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــز دس ــه چی ــابقه هم ــاءهللا روز مس ــرد: ان ش ــان ک خاطرنش
ــه  ــاورم. ماه هاســت ک ــه دســت بی ــن نتیجــه ممکــن را ب ــم بهتری ــا بتوان بدهــد ت
در اردوهــای تیــم ملــی ســخت ترین تمرینــات را پشــت ســر می گذاریــم و هــدف 
مــن و دیگــر کشــتی گیران ایــران، کســب موفقیــت در المپیــک اســت. وی بــا بیان 
اینکــه پــس از کســب مــدال طــای المپیــک لنــدن، بزرگ تریــن هدفــش حضــور 
ــدن  ــک لن ــس از المپی ــزود: پ ــت، اف ــوده اس ــک ب ــای المپی ــاره در رقابت ه دوب

ــم. ــار دیگــر در رقابت هــای المپیــک افتخارآفرینــی کن ــم ب ــودم بتوان امیــدوار ب

قاسم رضایی:

 می خواهم با دومین طالی المپیک تاریخ ساز شوم

تسلیت دایی به مناسب درگذشت مادر شهید صیادشیرازی
علی دایی در پیامی درگذشت مادر واالمقام شهید سپهبد علی صیاد شیرازی را تسلیت گفت. او نوشت: عروج آسمانی مادر سردار شهید 

صیادشیرازی، زمینیان را داغدار کرد و عرشیان را به استقبال واداشت. روحش شاد

 ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتســال ایــران بــا انتقــاد از شــرایط حاکــم بــر ایــن رشــته
گفــت: وقتــی عــراق و امــارات بــه نیمــه نهایــی جــام باشــگاه های آســیا می رســند، بایــد 
چنــد نفــر از مســئوالن مــا خودکشــی و اســتعفا کننــد. حســین شــمس دربــاره شــرایط 
ــی از جــام باشــگاه های  ــم تأسیســات دریای ــس از حــذف تی ــران پ ــی فوتســال ای فعل
آســیا گفــت: متأســفانه در اثــر بــی توجهــی فدراســیون فوتبــال بــه فوتســال، ایــن رشــته 
 در حــال نابــودی اســت. در آســتانه شــروع لیــگ، امتیــاز یکــی دو تیــم واگــذار شــده 

و خیلی از تیم ها هم مدارکشان را تحویل نداده اند. 
تیم هایــی هســتند کــه عطــای کار در لیــگ برتــر را بــه لقایــش می بخشــند. وی افــزود: 
ــد  در جشــن برترین هــا هــم از همــه چیــز صحبــت می شــود جــز فوتســال. حتــی چن
پیشکســوت فوتســال را هــم بــه ایــن مراســم دعــوت نکردنــد. از آدم های مختلــف تقدیر 
ــال، فوتســال را  ــه نظــرم فدراســیون فوتب می شــود، ولــی حرفــی از فوتســال نیســت. ب
ــا ایــن شــرایط فوتســالی ها بایــد دنبــال رشــته جدیــدی باشــند.  نابــود کــرده اســت. ب
شــمس بــا بیــان اینکــه حتــی دل ســنگ هــم بــرای فوتســالی ها کبــاب اســت، گفــت: 
هیئت رئیســه فوتســال کــه لیــگ برتــر را 8 مــاه تعطیــل کــرد، حــاال کجاســت؟ یکــی از 
آن هــا کــه تیمــش را فروخــت و فــرار کــرد. کجــای ایــن تصمیــم کارشناســی بــود؟ شــک 
ــی بلندمــدت لیــگ  ــن تعطیل ــی هــم از ای ــم مل ــی، تی ــد بعــد از تأسیســات دریای نکنی

ضربــه خواهــد خــورد. 

هفته دوم لیگ برتر
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کوتاه از ورزشنقل و انتقاالت

 اخبار نقل وانتقاالت
 فوتبال جهان

- اورتــون قصــد دارد آرناتوویــچ، ســتاره فصــل گذشــته 
اســتوک را بــه خدمــت بگیــرد. )دیلــی میــل(

ــه  ــود ب ــی خ ــط میان ــت خ ــرای تقوی ــوس ب - یوونت
دنبــال جــذب بلیــس متیــودی، هافبــک پــاری ســن 

ــپ( ــت. )اکی ــن اس ژرم
ــی  ــکاردی از ناپول ــال ای ــان در قب ــگاه اینترمی - باش
ــو  ــا دل ــت. )گاتزت ــرده اس ــت ک ــون درخواس 70 میلی

ــپورت( اس
ــت  ــه رضای ــت ک ــاش اس ــوس در ت ــگاه یوونت - باش
پوگبــا بــرای مانــدن در توریــن را جلــب کنــد. )اســکای 

اســپورتس(
- اورتــون قصــد دارد بــا پیشــنهادی 15 میلیــون 
اتریشــی  ســتاره  آرناتوویــچ،  مارکــو  پونــدی، 
)دیلــی بگیــرد.  خدمــت  بــه  را  ســیتی   اســتوک 

 میل(
- علی رغــم تأکیــد کارلــوس تــه وز بــرای مانــدن 
ــی  ــال بررس ــی در ح ــگاه چلس ــورز، باش در بوکاجونی
ــی  ــتاره آرژانتین ــن س ــن ای ــت گرفت ــه خدم ــرایط ب ش

ــل( ــی می ــت. )دیل اس
- مامــادو ســاخو بــه دالیــل نامشــخص، از اردوی 
ــار گذاشــته شــد و احتمــاال ایــن باشــگاه   لیورپــول کن
)دیلــی کــرد.  خواهــد  تــرک  زودی  بــه   را 

 میل(
- چلســی بــه دنبــال جــذب ژائــو ماریــو، ســتاره تیــم 
ملــی پرتغــال و اســپورتینگ لیســبون اســت. )ســان(

تــا  عاقــه کردنــد  ابــراز  ناپولــی  و  یوونتــوس   -
برزیلــی  جــوان  و  ســاله   19 فــوروارد  گابیــگل 
ایــن  احتمالــی  مبلــغ  بگیرنــد.  خدمــت  بــه  را 
 انتقــال 20 میلیــون یــورو خواهــد بــود. )فوتبــال

 ایتالیا(
ــرای جــذب  ــل منچسترســیتی ب ــراز تمای - پــس از اب
پالمیــراس،  ســاله   19 ســتاره  ژســوس  گابریــل 
ــن  ــا ای ــرد ت ــه ک ــراز عاق ــم اب ــد ه ــتر یونایت منچس
ــرد. ــه خدمــت بگی ــی را ب ــا اســتعداد برزیل  بازیکــن ب

 )گل(
در  دورتمونــد  ســابق  مهاجــم  ایموبیلــه،  چیــرو   -

کــرد. شــرکت  التزیــو  پزشــکی  تســت های 
- ناپولــی و اینتــر هــم بــه صــف مشــتریان آردا تــوران 
هافبــک تــرک تبــار بارســلونا پیوســتند. پیــش از 
ــوان  ــه عن ــد تیــم لیــگ برتــری ب ایــن از میــان و چن
خریــداران آردا نــام بــرده شــده بــود. )فوتبــال ایتالیــا(

مادریــد  رئــال  تمایــل  شــایعه  از  پــس   -
دارد  تصمیــم  گواردیــوال  پوگبــا،  خریــد  بــه 
بشــود.  مذاکــره  وارد  کــروس  تونــی  بــا   تــا 

)اسکای اسپورت(
بــا  لیورپــول،  ولــزی  ســتاره  آلــن،  جــو   -
اســتوک  راهــی  یورویــی  میلیــون   15  انتقالــی 

شد.

به حمایت کارلین افتخار می کنم
 دارنــده هفــت مــدال طــای 
ــان  ــا بی ــک ب ــان و المپی جه
اینکــه امیــدوار اســت بــا 
در  خــوب  نتایــج  کســب 
المپیــک ریــو دل هموطنــان 
را شــاد کنــد، گفــت: بایــد بــا 
ــاوت  نقشــه و شــیوه ای متف
میــدان  بــه  و جــوان  تجربــه  بــا  رقبــای   مقابــل 

بروم. 
حمیــد ســوریان در حاشــیه اردوی تیــم ملــی کشــتی 
ــت از شــرایط خــود در آســتانه  ــراز رضای ــا اب فرنگــی ب
ــا  ــه المپیــک اظهــار کــرد: المپیــک امســال ب اعــزام ب
دوره قبــل کامــا متفــاوت اســت؛ امــا مــن هــم تجربــه 
 شکســت و پیــروزی در ایــن آوردگاه بــزرگ را دارم 
و تجربــه شکســت در المپیــک پکــن و کســب طــا در 
ــه ای  ــا تجرب ــه همیــن دلیــل ب ــدن را دارا هســتم؛ ب لن
ــی روم  ــو م ــه ری ــت ب ــج اس ــن نتای ــق از ای ــه تلفی  ک
المپیــک  ایــن  در  متفاوتــی  نگرشــی  و  بینــش  و 

داشــت.  خواهــم 
وی دربــاره تمجیــد الکســاندر کارلیــن افســانه ای 
اینکــه چــه حســی دراین بــاره دارد گفــت:  او و  از 
کارلیــن 12 مــدال طــای المپیــک و جهــان را در 
کارنامــه خــود دارد و اعجوبــه کشــتی دنیــا محســوب 
می شــود. بــرای مــن افتخــار اســت کــه شــخص 
مــن  بــه  مربــوط  اخبــار  چــون کارلیــن   بزرگــی 

را پیگیری می کند.

شباهت پیراهن پیکان و تورینو
ــگ  ــا در لی ــاس پیکانی ه لب

شــانزدهم بی شــباهت بــه 
شــهر  دوم  تیــم  پیراهــن 

تورین در نیست. 
تورینــو  لبــاس  طراحــان 
ســری   16/15 فصــل  در 
نــام  از  اســتفاده  بــا  آ 
را  باشــگاه طــرح گاو وحشــی  ایــن  اســطوره های 
کــه نمــاد ایــن باشــگاه اســت بــر روی پیراهــن 
ــه  ــبت ب ــی نس ــه نوع ــا ب ــد ت ــک کردن ــم ح ــن تی ای
پنــج  کســب  در  باشــگاه کــه  ایــن  اســطوره های 
ــی ــی داشــتند، قدردان ــی نقــش آفرین ــی در پ  جــام پ

 کنند. 
حــاال مســئوالن پیــکان نیــز از طــرح لوگــو و نمــاد خــود 
بــر روی پیراهــن تیمشــان کــه بــی شــباهت بــه لبــاس 
ــا  ــد ت ــتفاده کردن ــت، اس ــو نیس ــته تورین ــل گذش فص
ــده  ــی در آن دی شــاید در لیگــی کــه لباس هــای جذاب
نمی شــود، پیــکان زیباتریــن پیراهــن لیــگ شــانزدهم 

را بــر تــن کنــد.

خط خوردن در ورزش طبیعی است
لنــدن  المپیــک  قهرمــان 

گفــت: اینکــه بهــادر از جمــع 
ناراحــت  شــد  جــدا  مــا 
بایــد  امــا  اســت؛  کننــده 
پذیرفــت خــط خــوردن در 
اســت.  طبیعــی  ورزش 
دربــاره  ســلیمی  بهــداد 
ــی در  ــادر موالی ــراه به ــه هم ــد ب ــور می ش ــه تص اینک
المپیــک ریــو حضــور داشــته باشــد، بیــان کــرد: بهــادر 
موالیــی، وزنه بــردار بــزرگ و عنــوان داری اســت و 
ــن  ــا ای ــود؛ ام ــده ب ــا ناراحــت کنن رفتنــش از جمــع م
خــط خوردن هــا در ورزش طبیعــی اســت و بایــد آن را 

پذیرفت. 
خــوب  شــرایطش  هــم  ســلیمی  بهــداد  اگــر 
 نباشــد، از تیــم کنــار گذاشــته می شــود و بایــد آن 
را بپذیــرد. او ادامــه داد: امــا از ایــن اتفــاق بدتــر 

تصــادف موالیــی بــود.
امیــدوارم ابتــدا ســالم و ســامت باشــد و پــس 
و  برگــردد  وزنه بــرداری  بــه  دوبــاره  بتوانــد  آن  از 
بــا  ســلیمی  کنــد.  تکــرار  را  گذشــته  افتخــارات 
رکــورد  دربــاره  مطرح شــده  شــایعات  بــه  اشــاره 
یک ضــرب  در  گفته انــد  آن قــدر  جدیــدش گفــت: 
بزنــم  واقعــا  افتــاده ام  فکــر  بــه  کــه  زدم   220 

)با خنده(.

کمالوند :
 به خاطر تراکتور از خیر توافق

 با کرار گذشتیم
فوتبــال  تیــم  ســرمربی 

تبریــز  فــوالد  گســترش 

گفــت: یــک تیــم را پیــدا 
انــدازه  بــه  کــه  کنیــد 
بــه  فــوالد  گســترش 
همشــهری اش کمــک کــرده 

باشد.
وی در ادامــه هدف گــذاری تیمــش را بــرای لیــگ 
شــانزدهم حضــور در رده ششــم عنــوان کــرد و گفــت:  
ــه در قراردادهــا  ــزی اســت ک ــن موضــوع چی ــه ای البت
بــه دنبــال  ثبــت شــده اســت، ولــی خــود مــا 
ــدی ــدول رده بن ــوم ج ــا س ــای اول ت ــور در رده ه  حض

 هستیم.
 فــراز کمالونــد خاطرنشــان کــرد: یــک مســئله ای 
ــن  ــه م ــن اســت ک ــه ام و آن ای ــروز نگفت ــه ام ــا ب را ت
ــرای  ــرار را ب ــم ک ــگاه، کار جاس ــک باش ــر مال در دفت
ــی  ــودم؛ ول ــرده ب ــام ک ــوالد تم حضــور در گســترش ف
ــره  ــن وارد مذاک ــن بازیک ــا ای ــازی ب ــون تراکتورس چ
شــده بــه نفــع ایــن تیــم عقب نشــینی کردیــم. 
ایــن  از  محکم تــر  تراکتورســازی  و  مــا  دوســتی 
ــم ــر ه ــا آن را ب ــن حرف ه ــا ای ــم ب ــه بخواه ــت ک  اس

 بزنم.

علی کفاشیان:

معرفی طراح لباس، کار من نیست
ــیون  ــس اول فدراس نایب رئی

ــه در  ــی ک ــرد: مطالب اعــام ک
ــر  ــی ب ــازی مبن ــای مج فض
معرفــی طــراح لبــاس کاروان 
ــه  ــه کمیت ــران ب ــی ای المپیک
ــود دارد،  ــک وج ــی المپی مل

کذب است. 
فدراســیون  اول  نایب رئیــس  کفاشــیان،  علــی 
فوتبــال گفــت: مطالبــی در چنــد روز اخیــر مبنــی بــر 
معرفــی طــراح لبــاس کاروان المپیــک ایــران عنــوان 
شــده مبنــی بــر اینکــه مــن معــرف وی بــوده ام؛ 
 بایــد بگویــم ایــن مطالــب کــذب محــض اســت 

و به هیچ عنوان صحت ندارد.

کیمیا علیزاده 
در کیش اردو می زند

تکوانــدوکار  بانــوی  تنهــا 

در  کشــورمان  المپیکــی 

خــود  تمرینــات   ادامــه 
ــای  ــور در بازی ه در راه حض
ــار  المپیــک یــک اردوی چه
برگــزار  کیــش  در  روزه 
ــوان  ــدوی بان ــد. تکوان می کن
ــک  ــا ی ــود ب ــی خ ــور المپیک ــومین حض ــران در س ای

نماینده راهی ریو خواهد شد.
ــی  ــابقات انتخاب ــور در مس ــا حض ــزاده ب ــا علی  کیمی
بــا  و  شــد  ســهمیه  بــه کســب  موفــق  قــاره ای 
در  درخشــش  بــرای  کمرانــی  مهــرو  هدایــت 
پیگیــری را  خــود  تمرینــات  مســابقات   ایــن 

 می کند. 
بانــوی  ایــن  آماده ســازی  برنامه هــای  ادامــه  در 
کیــش  در  روزه  چهــار  اردوی  یــک  تکوانــدوکار 
ملــی  تیــم   اســاس  همیــن  بــر  برپــا می شــود. 
کیمیــا  ترکیــب  بــا  کشــورمان  زنــان  تکوانــدوی 
علیــزاده، حنانــه همتــی و هانیــه اخاقــی، صبــح 
ــدت 4  ــه م ــدند و ب ــش ش ــی کی ــنبه راه روز سه ش
روز تمرینــات خــود را در جزیــره کیــش پیگیــری 
ــاز  ــران ب ــه ته ــاه ب ــه 8 مردادم ــرد و جمع ــد ک  خواهن

می گردند. 
ــح و  ــت صب ــه در دو نوب ــینان، روزان ــات اردونش تمرین

ــود. ــام می ش ــر انج ــد از ظه بع

کوتاه از ورزش

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

عبدالرسول   1395/02/18 مورخ   139560302027001828 شماره  رای   -1
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   126 شناسنامه  بشماره  فرزند كاظم  اعتباریان 
1291338551 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   101/79 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6547 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
عبدالرسول   1395/02/19 مورخ   139560302027001892 شماره  رای   -2
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   126 شناسنامه  بشماره  فرزند كاظم  اعتباریان 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1291338551
زمین پالک 6577 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 10/51 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بهمنی  محمد   1395/02/28 مورخ   139560302027002404 شماره  رای   -3
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 10 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649633071 
 13 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 234 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139560302027002756 مورخ 1395/03/01 مصطفی مقتدائی 
خوراسگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 351 صادره از اصفهان بشماره ملی 
روی  بر  احداثی  حال ساخت  در  ساختمان  یکباب  در ششدانگ   1291486011
قسمتی از قطعه زمین پالک 6600 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

245/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قاضی  اصغر   1395/03/09 مورخ   139560302027003123 شماره  رای   -5
از اصفهان بشماره ملی  خیادانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 889 صادره 
1283916541 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   215/92 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027003125 مورخ 1395/03/10 سید حسن رضوی 
زاده هونجانی فرزند سیدجعفر بشماره شناسنامه 62 صادره از شهرضا بشماره 
ملی 1199728845 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027003126 مورخ 1395/03/10 فاطمه بیگم قائم 
بشماره  از سمیرم  بشماره شناسنامه 9983 صادره  عباس  فرزند سید  مقامی 
ملی 1209090120 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

20/136 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027003202 مورخ 1395/03/11 محمد علی سعادت 
فرزند مراد  بشماره شناسنامه 16 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649618410 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/75 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی یدهللا طغیانی .
گرامی  فاطمه   1395/03/11 مورخ   139560302027003203 شماره  رای   -9
ولندانی فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 92 صادره از شهرضا بشماره ملی 
1198668334 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.  به مساحت 144/75  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 7897 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی یدهللا طغیانی .
اكبر  10- رای شماره 139560302027003278 مورخ 1395/03/12 سید علی 
موسوی فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 234 صادره از بروجن بشماره ملی 
4650285021 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 13105 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

126/76 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027003281 مورخ 1395/03/12 پروانه رضاكرمی 
فرزند رحمان بشماره شناسنامه 6 صادره از بروجن بشماره ملی 6299790989 
در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13105 
 126/76 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027003286 مورخ 1395/03/12  غریبعلی تقی 
زاده کتکی فرزند رمضانعلی  بشماره شناسنامه 3 صادره از شهركرد بشماره ملی 
4621917811 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   108/27 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10242 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
وفائی  پروین   1395/03/16 مورخ  شماره 139560302027003393  رای   -13
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   39335 شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند 
1280818931 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/95 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027003397 مورخ 1395/03/16 منصور صفدریان کرویه  
فرزند حسین بشماره شناسنامه 49 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199740438 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 182 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 28/86 مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی باقر دهقانی فرزند رضا.
15- رای شماره 139560302027003409 مورخ 1395/03/16 مرتضی شوره ای ابری 
 1291341803 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 38  بشماره  محمد  فرزند 
از قطعه زمین پالک 12530  بر روی قسمتی  در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/42 مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد شوره ای ابری .
16- رای شماره 139560302027003415 مورخ 1395/03/16 ماشاءاله نظری 

فرزند یداله بشماره شناسنامه 38 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199533548 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی 
از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/30 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027003434 مورخ 1395/03/16  رحیمه امراللهی 
ملی  بشماره  تهران  از  420 صادره  بشماره شناسنامه  اله  فرزند حبیب  رامشه  
0044391358 در سه دانگ یکباب مغازه و مسکونی احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 95/95 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

سید علی شاهزیدی.
18- رای شماره 139560302027003441 مورخ 1395/03/16 طاهره امراللهی 
رامشه  فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 4779 صادره از تهران بشماره ملی 
0042462721 در سه دانگ یکباب مغازه و مسکونی احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 95/95 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

سید علی شاهزیدی.
19- رای شماره 139560302027003493 مورخ 1395/03/18 صدرهللا كریمی 
ملی  بشماره  سفلی  سمیرم  از  صادره   47 شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند 
5129767756 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15200 اصلی  از  فرعی   5 پالک 

186/29 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
غیومیان  اصغر   1395/03/18 مورخ   139560302027003516 رای شماره   -20
از نطنز بشماره ملی 1239299192  فرزند تقی بشماره شناسنامه 1450 صادره 
پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  دانگ  در سه 
1575-1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

190 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027003518 مورخ 1395/03/18 محمد غیومیان 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2630 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289710686 
پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  دانگ  در سه 
1575-1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

190 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027003584 مورخ 1395/03/19  فخری اتحادی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1188 شناسنامه  بشماره  رحیم  فرزند  ابری 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1283640732
زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

23/81 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فریبا   1395/03/19 مورخ   139560302027003585 شماره  رای   -23
بشماره ملی  از سیمرم  بشماره شناسنامه 726 صادره  ابوتراب  فرزند  عبدالهی 
1209366843 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 3 فرعی از اصلی 10348 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027003650 مورخ 1395/03/22 حسین پهلوانی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1356 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  ابری 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283642433
زمین پالک 12963 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 299/70 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مجید  سید   1395/03/22 مورخ   139560302027003656 شماره  رای   -25
ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 87 صادره  فرزند سیدرضا  حسینی 
1291429311 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 2 فرعی از اصلی 6405 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/27 
مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن جوانمرد 

خوراسگانی.
مجلسی  زهره   1395/03/22 مورخ   139560302027003660 شماره  رای   -26
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1338 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند 
1286632676 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   2461 پالک  زمین 

مساحت 152/72 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
گلی  حسن   1395/03/22 مورخ   139560302027003701 شماره  رای   -27
خوراسگانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 236 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291208585 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.  مساحت 246/36  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5995 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
قربانعلی   1395/03/24 مورخ   139560302027003776 شماره  رای   -28
مهرآموز  فرزند غالمعلی  بشماره شناسنامه 160 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291236491 در ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 4 فرعی از اصلی 7843 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

34/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027003778 مورخ 1395/03/24 اصغر مهرآموز  
فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291417761 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7843 
مترمربع. خریداری طی  به مساحت 35/58  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع 

سند رسمی.
مسعود   1395/03/24 مورخ   139560302027003800 شماره  رای   -30
ملی  بشماره  از شهرضا  صادره   39 شناسنامه  بشماره  فرزند حسین  صفدریان 
1199732923 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 180 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
عباس  مالک رسمی  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  مترمربع. خریداری   48/2

سلمانی کردآبادی.
محمد  سید   1395/03/25 مورخ   139560302027003828 شماره  رای   -31
ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 128 صادره  رسول  فرزند  حكیمیان 
1291070801 در ششدانگ یکباب اتاق و زمین محصور باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
ثبت   5 در بخش  واقع  پالک 10393  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

اصفهان به مساحت 827 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
32- رای شماره 139560302027003867 مورخ 1395/03/25 عصمت حبیب 
اللهی کیانی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1284027831
زمین پالک 9030 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 39/30 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
حسین   1395/03/26 مورخ   139560302027003907 شماره  رای   -33

صفری فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 1587 صادره از اصفهان بشماره ملی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283645769
زمین پالک _ فرعی از اصلی 12967 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

230/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
جان  سعید    1395/03/29 مورخ   139560302027003939 شماره  رای   -34
نثاری الدانی  فرزند علی بشماره شناسنامه 1549 صادره از اصفهان بشماره ملی 
یکباب ساختمان  از 458 سهم ششدانگ  90 سهم مشاع  در   1283456567
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027003942 مورخ 1395/03/29 علی اكبر اسدی 
ملی  بشماره  نائین  از  صادره   14 شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  اسدآباد 
ساختمان  یکباب  سهم ششدانگ   458 از  مشاع  سهم   90 در   1249645034
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمود   1395/03/29 مورخ   139560302027003946 شماره  رای   -36
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   697 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  قاسمی 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم   458 از  مشاع  سهم   90 در   1287122043
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027003952 مورخ 1395/03/29 عباس قاسمی 
سلیمان آبادی فرزند عوضعلی بشماره شناسنامه 5 صادره از اردستان بشماره 
ملی 1189721848 در 94 سهم مشاع از 458 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027003955 مورخ 1395/03/29 طاهره قاسمی 
سلیمان آبادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1980 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1288098464 در 94 سهم مشاع از 458 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
كاظم  علی   1395/03/30 مورخ   139560302027004026 شماره  رای   -39
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   51492 شناسنامه  بشماره  موسی  فرزند  پور 
1280938226 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
باقری  زهرا   1395/03/30 مورخ   139560302027004029 شماره  رای   -40
اصفهان بشماره ملی  از  مارچوبه فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 628 صادره 
1287947042 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
الهه گودرزی   1395/03/31 مورخ   139560302027004077 شماره  رای   -41
فرزند علی بشماره شناسنامه 2182 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288191219 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ 
به مساحت 84/62  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   4

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027004121 مورخ 1395/04/01 مصطفی مهرمزین 
فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 69 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291267689 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی 
از اصلی 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 287/61 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
حسین  سید   1395/04/01 مورخ   139560302027004124 شماره  رای   -43
حسینی خوراسگانی فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 224 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291611851 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 9450 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 171/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027004130 مورخ 1395/04/01 مهری سعیدیان فر 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1727 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291626972 
در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی 
از اصلی 9450 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/83 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
دهقانی  رضا   1395/04/03 مورخ   139560302027004187 شماره  رای   -45
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  بمانعلی  فرزند  کردآبادی 
1291350934 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 131 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

115/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عالقه  علیرضا   1395/04/03 مورخ   139560302027004199 شماره  رای   -46
مندان فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 1274 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1284710319 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 284 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 240 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
طوقانی  پرویز   1395/04/06 مورخ  رای شماره 139560302027004314   -47
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   70917 شناسنامه  بشماره  مصطفی  فرزند  پور 
1281807605 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 اصلی  از  فرعی   _ پالک 
از مالک رسمی حاج  الواسطه بصورت عادی  131/75 مترمربع. خریداری مع 

هادی فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
شیخی  زینب   1395/04/06 مورخ   139560302027004320 شماره  رای   -48
بشماره ملی  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 2669 صادره  فرزند محمد  ماربینی 
1286849306 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 اصلی  از  فرعی   _ پالک 
از مالک رسمی حاج  الواسطه بصورت عادی  131/75 مترمربع. خریداری مع 

هادی فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
حسین    1395/04/12 مورخ   139560302027004487 شماره  رای   -49
ملی  بشماره  نائین  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  قدمعلی  فرزند  جنت  قربان 
1249772443 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
179/35 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم 

آغا ایروانی .
زهرا    1395/04/12 مورخ   139560302027004488 شماره  رای   -50
ملی  بشماره  از خمین  بشماره شناسنامه 665 صادره  قدمعلی  فرزند  زاهدی  

0558409415 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
84/06 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مصطفی 

مسائلی.
بهرامی  یونس   1395/04/12 مورخ   139560302027004503 شماره  رای   -51
ملی  بشماره  فریدونشهر  از  صادره   2098 شناسنامه  بشماره  رضاعلی  فرزند 
1129032061 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 150 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 اصلی  از  فرعی   _ پالک 
از مالک رسمی عزیزهللا زارعی  الواسطه بصورت عادی  مترمربع. خریداری مع 

فرزند حیدر.
52- رای شماره 139560302027004619 مورخ 1395/04/14 حسین احمدی 
مورنانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 13084 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283832641 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   196/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   9485 پالک 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عبدالعلی ناظمی و محمد 

برکت.
53- رای شماره 139560302027004621 مورخ 1395/04/14 رخسار جمالی 
ملی  بشماره  الهیجان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  بازعلی  فرزند  اروشكی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5179833981
زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 176/64 مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مرتضی مظاهری ارزنانی.

الملوک  فخر    1395/04/19 مورخ   139560302027004740 شماره  رای   -54
روستائی زاده شیخ یوسفی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291405021 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 199/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027004741 مورخ 1395/04/19 محمد فالح فرزند 
محراب بشماره شناسنامه 1459 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287977057 
از قطعه زمین پالک 237  در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111/09 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
شجاعی  زهرا   1395/04/19 مورخ   139560302027004742 شماره  رای   -56
باصیری فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 30 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291931201 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 9534 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
صفرعلی   1395/04/20 مورخ   139560302027004867 شماره  رای   -57
از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  شعبان  فرزند  دروازه  پائین  عباسی 
احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288520905 ملی  بشماره  اصفهان 
در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   6 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   26/77 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

رسمی.
58- رای شماره 139560302027004873 مورخ 1395/04/20 رضا ناظر فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 27578 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282202782 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11731 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 11/43 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
59- رای شماره 139560302027004874 مورخ 1395/04/20 رضا ناظر فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 27578 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282202782 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11731 
طی  خریداری  مترمربع.   34/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027004876 مورخ 1395/04/20 رضا ناظر فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 27578 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282202782 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11731 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/86 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
61- رای شماره 139560302027004934 مورخ 1395/04/21 زهرا اکبری فرزند 
از اصفهان بشماره ملی 1287862543 در  نادر بشماره شناسنامه 950 صادره 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 277 فرعی 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/97 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
علی   1395/04/21 مورخ   139560302027004937 شماره  رای   -62
شهرضا  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  آبادی  قوام  اکبری 
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  سه  در   1199533971 ملی  بشماره 
بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   277 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   132/97 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 

رسمی.
63- رای شماره 139560302027005024 مورخ 1392/04/23  علیرضا رجبی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   219 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  جلوانی 
1286680999 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 10614 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

28/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
علیرضا   1395/04/23 مورخ   139560302027005025 شماره  رای   -64
اصفهان  از  صادره   219 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  جلوانی   رجبی 
روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1286680999 ملی  بشماره 
در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   10614 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
سند طی  خریداری  مترمربع.   14/45 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

رسمی.
65- رای شماره 139560302027005400 مورخ 1395/05/02 مرتضی نیرومند 
فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 21 صادره از نائین بشماره ملی 1249452406 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 
به مساحت 205/75 مترمربع. خریداری طی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

سند رسمی.
 م الف : 13042
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ابالغ رای
رسیدگی  مرجع  مورخ:95/3/27  دادنامه:549  شماره  پرونده:205/95  کالسه 
باوکالت  اقتصاد  مهر  خواهان:بانک  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه 
هاجر رضویان نشانی:نجف آباد خ شریعتی ک افالکیان ک عربها پ 41 وکیل:- 
نشانی:- خوانده:1.نسرین عمو نشانی:اصفهان خ گلزار کوی شیخ علیخان بن 
محمد  عیدی  فرزند  بلداجی  2.ناصرصفیان   161 پالک  عمویی  علی  بست ش 
نشانی  شعبانعلی  فرزند  گنهرانی  عابدی  3.مسعود  المکان  :مجهول  نشانی 
آقا/ دعوی  شورا:درخصوص  قاضی  رای  خواسته:مطالبه  المکان  :مجهول 

1.نسرین  آقای/خانم  طرفیت  به  هاجررضویان  باوکالت  مهراقتصاد  بانک  خانم 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  3.مسعودعابدینی گنهرانی  بلداجی  عمو2.ناصرصفیان 
170/167/756ریال وجه قسمتی از چک به شماره 490935به عهده بانک ملی 
شعبه دروازه شیراز به انضمام مطلق خسارت قانونی باتوجه به محتویات پرونده 
وبقای اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان واستحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد واین که خواندگان ردیف 3 علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته اند وهیچگونه الیحه دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان  از خودابراز وارایه ننموده وباعنایت به دفاعیات بالوجه 
خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی لذا دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول 

وسوم ثابت به نظر می رسدکه بصورت تضامنی مستندا به مواد212و214 قانون 
تجارت و198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده          به 
پرداخت مبلغ 170/167/756 ریال بابت اصل خواسته و2/692/510 ریال بابت 
هزینه دادرسی وحق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی وخسارت تاخیردر 
تاریخ سررسید چک های موصوف 94/12/19تاتاریخ اجرای حکم در  از  تادیه 
ردیف 3  خواندگان  به  نسبت  رای صادره  نماید  می  واعالم  حق خواهان صادر 
غیابی وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع وظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 
روز   20 مهلت  است وظرف  رای صادره حضوری  اول  ردیف  به خوانده  ونسبت 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد/ لیکن در 
خصوص خوانده ردیف سوم باتوجه به اینکه با مالحظه اجرای مربوطه به ضمانت 
نیز ظهرچک که هیچ نام ومشخصاتی از خوانده ردیف دوم رویت نشده است 
فلذا دعوی متوجه خوانده ردیف سوم نموده مستندا به مجموع ماده 84و89 
قانون آیین دادرسی مدنی    قرارداد دعوی صادر واعالم می گردد رای صادره 
حضوری وظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. مریم مباتی
مجمع شماره ششم شورای حل اختالف اصفهان
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چهارشنبه  6  مردادماه  1395

 پرخاشــگری در کــودکان ممکــن اســت بدنــی، لفظــی 
يــا بــه صــورت تجــاوز بــه حقــوق ديگــران باشــد. فرقــی 
نمی کنــد کــودک شــما در مواجهــه بــا چیــزی کــه بــاب 
میلــش نیســت بــه آرامــی  واکنــش نشــان دهــد یــا در 
ــت  ــه منفجــر شــود؛ مدیری ــل ترق ــت، مث ــن حال بهتری
ــره  ــه ای از آن به ــر بچ ــه ه ــت ک ــی اس ــم، مهارت خش

می بــرد.
 نگویید: این قدر همه چیز را پرت نکن! 

بگوییــد: وقتــی اســباب بازی هایت را پــرت می کنــی 
ــازی  ــا  ب ــا آن ه ــداری ب ــت ن ــم دوس ــر می کن ــن فک م
کنــی. آیــا این طــور اســت؟ ایــن تکنیــک گوینــده/

ــه  ــه ارتباط دهــی احساســات ب ــرای کمــک ب شــنونده ب
ــت.  ــی اس ــیوه ای غیررودرروی ش

 نگویید: بچه های خوب این کار را نمی کنند!
بگوییــد: بچه هــای خــوب و حتــی بزرگ ترهــا هــم 
گاهــی عصبانــی  می شــوند؛ اشــکالی نــدارد، ایــن 
ــت  ــد روراس ــت. بگذاری ــد گذش ــم خواه ــت ه عصبانی
ــوند ــر ش ــدر بزرگ ت ــر چق ــما ه ــای ش ــیم. بچه ه  باش

شــد  خواهنــد  مواجــه  بزرگ تــری  مشــکالت   بــا 
ــن  ــد داشــت. ای ــم خواهن و احساســات شــدیدتری ه
کــه  بــه آن هــا بگوییــد بچه هــای خــوب یــا کســی کــه 
ــود  ــته نمی ش ــود، خس ــی نمی ش ــده عصبان ــزرگ ش ب
یــا مضطــرب نمی شــود، واقعــا دروغ  اســت. همچنیــن 
باعــث می شــود بچه هــا احساساتشــان را ســرکوب 
ــیوه ای  ــه ش ــان ب ــات احساساتش ــع جریان ــد و مان کنن

ســالم شــوند. 
   نگویید: عصبانی نشو!

بگوییــد: مــن هــم گاهــی عصبانــی می شــوم. بیــا 
شــعار جنگی مــان را فریــاد بزنیــم تــا خشــممان مهــار 

شــود. تحقیقــی جدیــد نشــان می دهــد وقتــی جســم 
ــا  ــاد زدن واقع ــم، فری ــد و درد داری ــیبی می بین ــا آس م
می توانــد در رســاندن پیــام درد بــه مغــز اختــالل ایجــاد 

کنــد؛ یعنــی دردمــان کمتــر شــود. 
شــاید فرزندتــان هنــگام عصبانیــت دردی نداشــته 
باشــد، امــا داد و بیــداد کــردن می توانــد انــرژی خشــم 
ــان  ــا کنــد. بــا فرزندت ــه ره ــیوه ای بازی گون ــه ش را ب
یــک شــعار جنگــی انتخــاب کنیــد تــا در چنیــن 
ــال:  ــد؛ مث ــد ازآن اســتفاده کنی ــا صــدای بلن شــرایطی ب

آزااااااااااااااااادی!
  نگویید: جرئت نداری بزنی!

ــه  ــی باشــی؛ امــا ب ــدارد کــه عصبان بگوییــد: اشــکالی ن
تــو اجــازه نمی دهــم بــه کســی آســیب بزنــی. مــا بایــد 

امنیــت همدیگــر را حفــظ کنیــم.
ایــن عبــارت، ایــن پیــام جــدی را می رســاند کــه 
بــروز عصبانیــت ایــرادی نــدارد؛ امــا واکنــش فیزیکــی 

ممنــوع اســت. جداکــردن ایــن دو بــه کودکتــان کمــک 
ــه همیــن شــیوه رفتــار کنــد. ــاد بگیــرد ب ــا ی می کنــد ت

 نگویید: تو خیلی بدقلق و سرسخت شده ای!
ــایند  ــخت و ناخوش ــی س ــوع خیل ــن موض ــد: ای بگویی
ــی  ــم. وقت ــش می کنی ــم حل ــا ه ــم؛ ب ــت، می دان اس
نمی آینــد کوتــاه  و  می کننــد  سرســختی   بچه هــا 

خیلی سخت است که دلیلش را بفهمیم.
 ایــن عبــارت، ایــن ایــده را تقویــت می کنــد کــه شــما 
هــم در کنــار او هســتید، نــه مقابــل او و بــا هــم طبــق 

ــد. ــش می روی ــدف پی ــک ه ی
 نگویید: فهمیدم، باید در اتاقت تنها باشی!

ــا هــردو آرام شــویم.  بگوییــد: بیــا از هــم دور باشــیم ت
ایــن عبــارت، »تنهــا مانــدن: را بــه  باهــم بــودن« 
ــدن ــا مان ــه جــای تنه ــد و اجــازه می دهــد ب  برمی گردان

ارتباط دوباره ای برقرار شود.

با کودک پرخاشگر چگونه رفتار کنیم؟ 

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

ـــمـــاره  212 ســـــال دوم                ݡسݒ

ــه  ــی نشــان می دهــد ک ــان آمریکای ــج پژوهــش محقق نتای
ــود. ــاز می ش ــالگی آغ ــالی از 25س بزرگس

پزشــکی  دانشــکده  روان پزشــک  لونــا«،  »بئاتریــس 
ــان  ــالت نوجوان ــه تمای ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــبورگ ب پیتس
بــرای نمایــش شــور و هیجــان و تجددگرایــی، زمانــی 
ــه  ــد و ب ــرک می کنن ــه را ت ــراد خان ــه اف ــد ک افزایــش می یاب
ــد  ــور می ش ــن تص ــش از ای ــد. پی ــود می پردازن ــاع از خ دف
کــه چنیــن تمایالتــی در 15 ســالگی بــه اوج خــود می رســند، 
امــا تحقیقــات جدیــد نشــان داده کــه آن هــا تــا ســنین باالتر 

ــد. ــه دارن ــز ادام نی
ــواهدی از  ــش، ش ــن پژوه ــی ای ــای اصل ــی از یافته ه  یک
بیش فعالــی در بخشــی از مغــز موســوم بــه جســم مخطــط 
ــن  ــه ای ــده و اینک ــک ش ــاداش تحری ــط پ ــه توس ــود ک ب

ــه دارد. ــی ادام ــه 20 زندگ ــط ده ــا اواس ــی ت بیش فعال
بــرای  بزرگســالی  تصــور می شــود کــه مســئولیت های 
داشــتن یــک کار ثابــت، پرداخــت وام و تشــکیل خانــواده بــه 
شــکل مســئوالنه ای ایــن اثــرات را در مغــز متوقــف می کنــد.

ــتانه  ــراد از آس ــه اف ــنی ک ــت: س ــد اس ــا معتق ــور لون پرفس
بزرگســالی عبــور می کننــد، احتمــاال بیشــتر بــه 25 ســالگی 
نزدیــک اســت. در نوجوانــان، بخــش شــور و هیجان خواهــی 
پیش پیشــانی  یــا قشــر  برنامه ریــزی  مرکــز  بــا  مغــز 
ــکاری  ــگری هم ــکاوی و آزمایش ــت کنج ــور هدای ــه منظ ب
ــت  ــود در نشس ــخنرانی خ ــا در س ــور لون ــد. پروفس می کن
ســاالنه انجمــن پیشــرفت علــم آمریــکا در ســن خوزه 

کالیفرنیــا اظهــار کــرد: هیجان خواهــی کــه در حقیقــت 
در  اســت،  تجددگرایــی  و  اطالعــات  بــرای  جســت وجو 
سراســر گونه هــا و جوامــع بشــری آشــکار اســت و بــا قشــر 

می شــوند. ترکیــب  پیش پیشــانی 
ــرایط  ــا ش ــد ت ــازه می ده ــان اج ــه نوجوان ــتم ب ــن سیس ای
جدیــدی را تجربــه کــرده و دیگــر از پــدر و مــادر خــود کمــک 
نخواهنــد. لونــا بــه تحقیقــات خــود بــرای درک اینکــه ایــن 
تغییــرات مغــزی تــا چــه ســنی ادامــه پیــدا می کنــد، ادامــه 
خواهــد داد؛ امــا بــه گفتــه وی امــکان دارد کــه ایــن تغییــرات 

حتــی تــا دهــه 30 ســالگی افــراد ادامــه داشــته باشــد.
وی اظهــار کــرد: تصــور می کنــم زمانــی کــه مطالبــات 
محیطــی، نیازمنــد بــزرگ شــدن فــرد باشــد بــه ایــن معنــی 
کــه افــراد مســئولیت های زیــادی بــرای انجــام داشــته 
باشــند، ممکــن اســت ســیگنالی بــه مغــز بــرای توقــف نــوع 
ــان ــرا در آن زم ــود؛ زی ــال ش ــکل پذیری ارس ــی از ش  خاص
ــان اســت. اگرچــه  ــت اطمین ــات و قابلی ــد ثب انســان نیازمن
برخــورداری از آزادی بــرای بازیگوشــی بیشــتر در زندگــی نیــز 

ــی باشــد. ــد شــانس خوب می توان

بــرای  وطــن، کارشناســان  بــه گــزارش کیمیــای 
کاهــش میــزان اســترس مصــرف مــواد خوراکــی زیــر 

توصیــه می کننــد. را 
پروبیوتیک ها

ــد مــواد غذایــی تخمیرشــده  مطالعــات نشــان داده ان
از  غنــی  ترشــی ها  و  کفیــر  ماســت،  نظیــر 
پروبیوتیک هــا هســتند؛ از ایــن رو می تواننــد بــه 

کاهــش میــزان اضطــراب کمــک کننــد.
دانه های کدوتنبل

ــی در  ــان طبیع ــوان درم ــه عن ــل ب ــای کدوتنب  دانه ه
کاهــش عالئــم اضطــراب مؤثــر عمــل می کننــد؛ 
ــیدآمینه های  ــی اس ــع غن ــا منب ــن دانه ه ــه ای ــرا ک چ
ــر  ــه تغیی ــه ب ــتند ک ــن هس ــه L-تریپتوف ــوم ب موس
میــزان ســروتونین مغــز کمــک می کننــد. ســروتونین 
ــق  ــادل خل ــه تع ــی اســت ک ــده عصب ــک انتقال دهن  ی

و خو را حفظ می کند. 
بادام و گردو

 ،E ــن ــع خــوب ویتامی ــی منب ــن مغزیجــات آجیل  ای
روی، منیزیــم و B12 هســتند کــه بــه حفــظ سیســتم 
ایمنــی بــدن در افــراد مضطــرب و پراســترس کمــک 
می کننــد. مصــرف 3 تــا 4 عــدد گــردو و بــادام در روز 

ــه کاهــش میــزان اســترس کمــک می کنــد. ب

پرتقال
 کمبــود ویتامیــن C می توانــد موجــب تشــدید عالئــم 
اســترس و اضطــراب شــود. مطالعــات نشــان داده انــد 
بیمــاران مبتــال بــه اختــالل اضطــراب در مقایســه 
بــا افــراد ســالم بــه شــدت بــا کاهــش میــزان 
ــه  ــس ب ــه رو هســتند. پ ــای A، C و E روب ویتامین ه
پرتقــال، کیــوی، گوجه فرنگــی،  غذایی تــان  رژیــم 
کلــم بروکلــی و ســایر منابــع غذایــی حــاوی ویتامیــن 

ــد. C را بیفزایی
مواد خوراکی غنی از منیزیم

 کمبــود منیزیــم هــم موجــب افزایــش اســترس 
می شــود؛ چــرا کــه منیزیــم بــه تنظیــم ســطح 
کورتیــزول مغــز کمــک می کنــد. مــواد خوراکــی 
ــع خــوب  ــوز، آواکادو و ماهــی منب ــر اســفناج، م نظی

منیزیــم هســتند.
اسیدهای چرب ُامگا-۳

 مطالعــات مختلــف نشــان داده انــد کــه داشــتن 
ــگا-3  ــرب ُام ــیدهای چ ــی از اس ــی غن ــم غذای رژی
ــه  ــراب مقابل ــردگی و اضط ــم افس ــا عالئ ــد ب می توان
ــل  ــم بروکس ــالمون، کل ــر س ــی نظی ــواد غذای ــد. م کن
ــع  ــم فندقــی، تخم مــرغ و ســویا، بهتریــن مناب ــا کل ی

ــتند. ــگا-3 هس ــرب ُام ــیدهای چ ــی اس طبیع

خوراکی های ضداسترس را بشناسیم و بخوریم

نوجوانی تا 25سالگی ادامه دارد

امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

ِن؛ َر
َ

ِنعَم الَبیُت الَحّماُم َتذُکُر فیِه الّناَر َو َیذَهُب ِبالّد

 چه خوب جایگاهی است حمام؛ یادآور دوزخ است و چرک 

را از میان می  برد.
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حوادث

عروس فراری
عــروس جــوان وقتــی متوجــه شــد قــادر بــه مجــاب کــردن 
خانــواده اش در مخالفــت بــا ازدواج بــا مــرد جــوان نیســت از 

آرایشــگاه فــرار کــرد.
ــود،  ــران ب ــرب و نگ ــدت مضط ــه ش ــه ب ــی ک ــاد در حال  دام
بــا مراجعــه بــه یکــی از دادســراهای شــیراز بــا ارائــه 
بــوده  قــرار  همســرش کــه  عنــوان کــرد:  دادخواســتی 
کــرده  فــرار  آرایشــگاه  از  ازدواج کننــد،  هــم  بــا  امــروز 
ــق  ــتور تحقی ــرس دس ــکایت ، بازپ ــن ش ــی ای ــت . در پ  اس
و پیگیــری در ایــن زمینــه را بــه پلیــس آگاهــی صــادر کــرد. 
ــن  ــدند، ای ــه ش ــوع متوج ــی موض ــس از بررس ــوران پ مأم
ــته  ــالف داش ــود اخت ــن خ ــا والدی ــش ب ــی پی ــر از مدت  دخت
 و از آنجــا کــه آن هــا او را وادار بــه ازدواج تحمیلــی کــرده بودنــد

دختــر در آرایشــگاه پــس از ارتبــاط تلفنــی بــا جوانــی کــه بــه 
او عالقه منــد بــوده بــه اتفــاق او متــواری شــده اســت. 

بــا بــه دســت آمــدن ایــن اطالعــات در مرحلــه بعــد، مأمــوران 
متوجــه شــدند عــروس فــراری پــس از اینکــه نامــزدش او 
ــه آرایشــگاه رســانده، فــرار کــرده اســت. در تحقیقــات از  را ب
دامــاد، وی گفــت: صبــح روز عروســی حوالی ســاعت 8 صبح 
بــود کــه نامــزدم را مقابــل یــک آرایشــگاه پیــاده کــردم و قــرار 
ــا  شــد چنــد ســاعت بعــد از آمــاده شــدن دنبالــش بــروم ت
بــرای فیلمبــرداری بــه بــاغ برویــم. همــان شــب نیــز مراســم 
ازدواجمــان بــود. وی ادامــه داد: ســر ســاعت دنبــال همســرم 
رفتــم. دقایقــی جلــوی آرایشــگاه منتظــر او بــودم؛ امــا خبری 
ــد.  ــگ آرایشــگاه را زدم. زن آرایشــگر آم ــن رو زن نشــد. از ای
ــا او  ــده ام؛ ام ــن آم ــد م ــزدم بگوی ــه نام ــه ب از او خواســتم ک
ــی  ــته اند. عصبان ــام نداش ــن ن ــا ای ــی ب ــد عروس ــی ش مدع
ــای  ــه ادع ــد ک ــخص ش ــا مش ــردم؛ ام ــداد ک ــدم داد و بی ش
موضــوع  و  رفتــم  بــه کالنتــری  دارد.   آرایشــگر صحــت 
را اعــالم کــردم در ایــن میــان بــا مأمــوران بــه مقابل آرایشــگاه 
رفتــم و بــا بررســی دوربیــن متوجــه شــدیم 10 دقیقــه بعــد 
ــل در آرایشــگاه  ــاده کــردن همســرم، یــک خــودرو مقاب از پی
توقــف کــرده و نامــزدم در حالــی کــه لباس هایــش را عــوض 
ــن دامــاد  ــه اســت. ای ــود ســوار خــودرو شــده و رفت کــرده ب
ــه  ــروی هم ــرد آب ــه ک ــن کاری ک ــا ای ــزود: او ب ســیاه بخت اف
مــا را جلــوی مهمانــان بــرد. آن شــب تمامــی  بســتگان در بــاغ 
منتظــر مــا بودنــد. در پــی ایــن اظهــارات پرونــده ای تشــکیل 
و دســتورات الزم بــرای مشــخص شــدن موضــوع صــادر شــد.

شهدا و حجاب و عفاف

 با حجاب اسالمی خود 

ادامه دهنده راه شهدا باشید

در وصایــای شــهدای اســتان 
اصفهــان بــه فرهنــگ قرآنــی 
بســیار  عفــاف  و  حجــاب 
توجــه، بــر آن تأکیــد و ایــن 
موضــوع عمومــا در آن هــا 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــر ش ذک
ــای  ــه وصای ــق مجموع تحقی
شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس مــورد بررســی 
ــا  ــا ب ــن آن ه ــن و اثرگذارتری ــه و جذاب تری ــرار گرفت ق

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

گرانقــدر در ایــن زمینــه اســت.
سید باقر حسینی

حجــاب را حفــظ کنیــد کــه حفــظ حجــاب شــما خــود 
مشــت محکمــی  بــر دهــان شــرق و غــرب و دشــمنان 
ــا  ــد و ت ــن نگذاری ــلحه تان را زمی ــت و اس ــالم اس اس

خــون در رگهایتــان هســت، آرام مگیریــد.
مهدی منتظری قهجاورستانی

ای خواهــر گرامــی!  تــو بیــش از همــه، حتــی بیــش از 
خــون مــن نقــش داری؛ حجــاب توســت کــه مشــت 

ــد. ــه شــرق و غــرب می زن محکمــی  ب
عباس شاکرین

ــش از  ــی بی ــه و حت ــش از هم ــه بی ــر! آنچ ای خواه
ــکاران  ــر جنایت ــتعمار و اب ــت اس ــهیدان پش ــون ش خ
 را بــه لــرزه درمــی آورد، حجــاب توســت. حجابــت 
را حفــظ کــن و بــدان ضربــه ای بــس عظیــم از ایــن راه 

بــه حضــم بــودن وارد ســاخته ای.
مرتضی طباطبائیان

ــاب  ــا حج ــه ب ــه زینب گون ــری ک ــرم! ای خواه  خواه
شــرق  ابرقدرت هــای  دهــان  بــر  مشــت   خــودت 
ســنگر  می خواهــم کــه  تــو  از  می زنــی؛  غــرب  و 
ــن سنگرهاســت. ــی کــه مهم تری ــت را حفــظ کن حجاب

محمود زرگر
ــروی  ــب)س( پی ــه از زین ــم ک ــم می خواه از خواهران
کننــد و بــا حجــاب خــود مشــت محکمــی  بــه دهــان 

ــد. ــی بزنن ــای جهان ــن ابرقدرت ه ای
علی جزینی

حجــاب خــود را حفــظ کنیــد تــا بدیــن وســیله جلــوی 
نفــوذ غــرب را بگیریــد.

عزت هللا صادقی
تنهــا خواهــش مــن از شــما خواهــران گرامــی  مســئله 
حجــاب شماســت کــه از شــما می خواهــم بــا حجــاب 
ــکاران  ــان ابرجنایت ــه ده ــی  ب ــت محکم ــان مش خودت
بزنیــد و دســت از امــام برنداریــد و همیشــه دعاگــوی 

رزمنــدگان باشــید.
علی افشاری

ای خواهــران! همیشــه بــا حجــاب خــود موجــب 
ســربلندی مــن و خانــواده باشــید کــه خــدا را شــاهد 
می گیــرم کــه حجــاب شــما از خــون مــن برنده تــر بــر 

ــد. ــرود می آی ــکا ف ــا آمری ــمن م ــر دش پیک
محسن بهارلو

خواهــران بداننــد کــه مهم تریــن مســئله کنونــی آن هــا 
ــد  ــی می توان حفــظ حجــاب اســت کــه اســتکبار جهان
ــاند  ــاد بکش ــه فس ــه را ب ــد و جامع ــوذ کن  از آن راه نف
و بــا فســاد جامعــه آن را اســتعمار کنــد. کوچک تریــن 
ــظ آن  ــزرگ اســت و حف ــر بســیار ب ــن ام تصــور در ای
مشــت محکمــی  اســت بــر دهــان آن هایــی کــه چشــم 
دیــدن اســالم را ندارنــد و بی بندوبــاری کــه در پــی بــه 

فســاد کشــانیدن جامعــه اســالمی  ماســت. 
مهدی صفدری

خواهــران! حجــاب را زیــور خــود کنیــد و از شــما 
ــالمی  در  ــاب اس ــا حج ــه ب ــا دارم ک ــران تقاض خواه
بیــرون ظاهــر شــوید تــا الگویــی بــرای جامعــه 
اسالمی باشــید؛ شــما می توانیــد بــا حجــاب خــود 

پشــت ابرقدرت هــا را بــه خــاک بمالیــد.
اصغر طاهری

از خواهــران عزیــر تقاضــا دارم بــا حجــاب خــود مشــت 
ــی  بــر دهــان ابرقدرت هــا بکوبنــد و خواهــر  محکم
عزیــز بدانیــد کــه حجــاب تــو کوبنده تــر از خــون ســرخ 

مــن اســت.
محمدمهدی صالحی

حجابتــان را حفــظ کنیــد؛ چــون حجــاب شــما اســلحه 
ای اســت در دســت شــما علیــه دشــمنان اســالم. 

محمد صادقی
ــلحه  ــد اس ــد و نگذاری ــه دهی ــرا ادام ــم! راه م خواهران

ــد. ــر زمیــن بمان مــن ب
 منظــورم حضــور شــما در جبهــه نیســت؛ بلکــه یعنــی 
اینکــه در مجالــس مذهبــی کوشــا باشــید و بــا 
حجــاب اســالمی  خــود ادامه دهنــده راه شــهدا باشــید 
ــان  ــر ده ــی  ب ــت محکم ــان مش ــیاهی چادرت ــا س و ب

ــد. ــرب بزنی ــرق و غ ــان ش یاوه گوی
مهدی صفدری

/1470994/خواهــران حجــاب را زیــور خــود کنیــد و از 
ــا حجــاب اســالمی  شــما خواهــران تقاضــا دارم کــه ب
ــه  ــرای جامع ــی ب ــا الگوی ــوید ت ــر ش ــرون ظاه در بی
ــود  ــاب خ ــا حج ــد ب ــما می توانی ــید، ش ــالمی باش اس

ــد. ــاک بمالی ــه خ ــا را ب ــر قدرت ه ــت اب پش

شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد اجــرای محوطــه ســازی ســایت مســکن مهــر شــهر جدیــد مجلســی بصــورت 70%تهاتــر بــا 
زمیــن یــا واحــد ســاخته شــده بــا اطالعــات مشــروحه زیــر را بــه شــرکتهای پیمانــکاری تشــخیص صالحیــت شــده واگــذار نمایــد.

شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد احــداث پروژه هــای عمرانــی ذیــل واقــع در شــهر جدیــد مجلســی را بــه صــورت مشــارکتی بــا 

اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارای صالحیــت، پــس از ارزیابــی و اخــذ امتیــاز الزم واگــذار نمایــد. 
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شرکت عمران شهر جدید مجلسی
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 متراژ تقریبی زیر بنا 
)متر مربع( 

موضوع پروژه

116/7 میلیارد86 میلیارد

گذاری مبلغ تقریبی جهت سرمایه 
 توسط شریک حدود )ریال(

گذاری حدود  کل سرمایه   مبلغ 
)ریال(

    شــرایط و زمــان دریافــت اســناد مناقصــه: دارا بــودن حداقــل پایــه 5 در رشــته ابنیــه یــا راه و بانــد و دریافــت اســناد ظــرف مــدت هفــت روز 
از نشــر آگهــی

    - مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مورخ 95/5/23 دبیرخانه شرکت عمران مجلسی
- نشانی کارفرما: اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 

-امور قراردادها    تلفن: 03152472733       دورنگار: 52472214-031     صندوق پستی: 86316-45775
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

- مهلــت و محــل دریافــت اســناد: واجدیــن شــرایط می تواننــد ظــرف مــدت پنــج روز از نشــر آگهــی، جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی بــه امــور 
قراردادهــای ایــن شــرکت مراجعــه نماینــد.

- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مورخ 95/5/20 دبیرخانه شرکت عمران مجلسی
- نشانی کارفرما: اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 

-امور قراردادها    تلفن: 03152472733       دورنگار: 52472214-031     صندوق پستی: 86316-45775
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

 مشارکت 
در 

احداث

یکصد واحد مسکونی ویالئی

واحدهای تجاری

مدرسه

235
1790

10000

مدت زمان قراردادبرآورد اولیهعنوان پروژه

آبفای استان اصفهان برگزار می کند:

»پیشنهاد بدهید؛ جایزه بگیرید«
فراخوانی برای همه کسانی که پیشنهادهای خالقانه دارند

بررســی  و  پذیــرش  نظــام  کمیتــه  رئیــس 
از  اصفهــان  اســتان  آبفــای  پیشــنهادهای 
بدهیــد؛  بــزرگ »پیشــنهاد  برگــزاری فراخــوان 
 جایــزه بگیریــد« ویــژه مشــترکان، پیمانــکاران 

و ذی نفعان این شرکت خبر داد.
 امــرهللا ســلیمانی هــدف از برگــزاری ایــن فراخــوان 
را گرفتــن پیشــنهاد، طرح، ایــده و دیدگاه های جدید 
 از مــردم بــرای بهبــود کیفیــت خدمــات شــرکت آب 
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــان اع ــتان اصفه ــالب اس و فاض
ایــن  و کارکنــان  پیمانــکاران  تمامی مشــترکین، 
ــنهاد  ــزرگ »پیش ــوان ب ــد در فراخ ــرکت می توانن ش
بدهیــد؛ جایــزه بگیریــد« مشــارکت کــرده و نظــرات 
موضوعاتــی  بــا  را  خــود  جدیــد  طرح هــای  و 
همچــون مدیریــت مصــرف بهینــه آب و ارائــه 
ــرای ایــن شــرکت  ــه مشــترکین ب خدمــات بهتــر ب

ــد. ــال کنن ارس
ایــن  در  بــه حضــور  افــزود: عالقه منــدان   وی 
از  را  خــود  پیشــنهادهای  می تواننــد  فراخــوان 
طریــق ســامانه نظــام پیشــنهادها بــه نشــانی 
ش بــه  تلگــرام  کانــال   pishnahad.nww.ir 
مــاره 0933-201- 4640 و رجــوع بــه ادارات آبفــای 
ــرای  ــتان ب ــر اس ــتان ها در سراس ــق و شهرس مناط
ــه نظــام پذیــرش و بررســی پیشــنهادهای  دبیرخان

آبفــای اســتان اصفهــان ارســال کننــد.
را  پیشــنهادها  ارســال  مهلــت  ســلیمانی 
کــرد  اعــالم  جــاری  ســال  مهرمــاه   15 تــا 
افــراد  بــرای  محدودیتــی  هیــچ  گفــت:   و 
 یــا تعــداد پیشــنهادها در ایــن فراخــوان وجــود ندارد 
و همــه شــهروندان می تواننــد هــر تعــداد پیشــنهاد 
جدیــدو غیرتکــراری را بــرای دبیرخانــه ارســال کنند.

و  ايــده  گونــه  هــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بهبــود  بــه  منجــر  بتوانــد  کــه  راهــكاری 
كيفيــت  ارتقــای  کار،  انجــام   روش هــای 
كاهــش  صرفه جویــی،  بهــره وری،  و 
ذی نفعــان   رضایــت  افزایــش  و   هزينه هــا 
می شــود تلقــی  پیشــنهاد   شــود، 
 افزود: در پایان این فراخوان و در مراســم باشــکوهی

عــالوه بــر اهــدای جوایــز نفیــس بــه 50 پیشــنهاد 
مصــوب در کمیتــه پذیــرش و بررســی پیشــنهادها، 
همــه  میــان  از  دریافتــی  پیشــنهاد   200 بــه 
ــه  ــد قرع ــه قی ــز ب ــت شــده نی پیشــنهادهای دریاف

ــد. ــد ش ــم خواه ــمندی تقدی ــای ارزش هدای
بررســی  و  پذیــرش  نظــام  می شــود  اضافــه 
پیشــنهادها بــا هــدف چابک ســازی ســازمان از  
طریــق جــذب پیشــنهادهای نــو از ســال 1378 در 

ــان اســتقرار  شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه
ــت 8  ــون دریاف ــل آن تاکن ــه حاص ــت ک ــه اس یافت
ــه  ــب 300 پیشــنهاد در کمیت ــزار پیشــنهاد، تصوی ه

بررســی  و  پذیــرش 
پیشــنهادها و اجــرای 110 

پیشــنهاد در ســطح ایــن 
ــت.  ــوده اس ــرکت ب ش


