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وزنامه ای برای همه ر

امام جمعه شهرکرد:

متحجران منجمد خرافاتی 
دست در دست صهیونیسم 

دارند

کم آبی   غلبه بر بحران 
 نیازمند اقدامات مؤثر 
قانونی و فرهنگی است

 حل مشکل معترضان
 به هدایت تحصیلی

نپذیرفتن زنان تنها و مجرد در هتل ها

پایبندی به بخشنامه 
باطل شده

با تأیید شورای نگهبان

دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، 29 

اردیبهشت 96 برگزار می شود
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گردان   شهاب 
کام سپاهانی ها

کرد را تلخ 

امام صادق)ع( و اقتصاد     

له
قا

رم
س

پیامبــران  مهــم  مأموریت هــای  از  یکــی 
ــْلَنا  ــْد َأْرَس ــت )َلَق ــط و عدال ــاد قس ــی ایج اله

ــَزاَن  ــاَب َواْلِمي ــُم اْلِكَت ــا َمَعُه ــاِت َوَأنَزْلَن َن ــَلَنا ِباْلَبيِّ ُرُس
لَِيُقــوَم النَّــاُس ِباْلِقْســِط( در ســطح وســیع در 
جامعــه و تأمیــن نیازهــای مــادی مــردم و آبادانــی 
عادالنــه  توزیــع  وســیله  بــه  آنــان  آســایش  و 
ــب ــای مناس ــاد زمینه ه ــرمایه ها، ایج ــات، س  امکان

ــج احســان  ــی و باالخــره تروی اطالع رســانی همگان
مــردم  تــا  اســت  خدمت رســانی  و   نیکــوکاری 
ــد.  ــه ســوی ســعادت و نیک بختــی ســوق دهن را ب
ایــن تالش هــا کــه در جهــت تحقــق بخشــیدن بــه 
مقاصــد الهــی و اهــداف آســمانی ادیــان توحیــدی 
خداونــد  ســوی  از  فرســتادگان  و  پیامبــران  و 
متعــال انجــام می گیــرد، بــه منظــور فراهــم کــردن 
ــوم  ــرای عم ــی ب ــرب اله ــت و ق ــای عبودی زمینه ه
حقیقت خــواه  و  ســعادت طلب  انســان های 
ــز ــده آل نی ــن امتیازهــای جوامــع ای  اســت. بارزتری

داشتن ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

اختالس۸۰۰ میلیاردی از یک بانک 
در» فساد بزرگ«

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

تحلیل افزایش میزان بیکاری در سال 95

حل معضل 
بیکاری با حمایت 

از تولید داخلی

5کتابخوانی در تابستان
1 و2

کیمیای وطن گزارش اختصاصی 

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

قاسمی  در دیدار با هیئتی از خبرگزاری کیودوی ژاپن مطرح کرد: آمریکا برجام را نقض کند، ما هم                                                   
 3 2 حداکثر قیمت مرغ، ۷۰۰۰ تومان است  2 وام ۳۰۰ میلیونی یک مدیر با بهره یک درصد بر همان اساس عمل می کنیم 
3 رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان: خطیب  رئیس کانون برنج اعالم کرد:: کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک 
4 مدیر کل اداره ثبت احوال اصفهان: قطع یارانه کسانی که کارت ملی هوشمند ندارند  نماز جمعه، باید 2۰ ساعت در هفته مطالعه کند 

7 دیدار شهردار اصفهان  5 هر پزشک برای ویزیت بیمار، باید چقدر وقت بگذارد؟  4 قرار بود »دراکوال« را من بسازم  شایعه است 
 5 6  داریوش ارجمند: هنرمندان، محتاج نگاه مردمند با ورزشکاران المپیکی 

کیمیای وطن در یک نگاه

»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت اول(چاپ دوم

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبه هــای شــماره ۴/95/52۴ مــورخ 95/3/19 و شــورای اســالمی شــهر در نظــر دارد عملیــات موضوعــات 

ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصه هــای ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 95/5/17 جهــت اطــالع از شــرایط و شــرکت در مناقصــه هــا بــه 
واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال( 

مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال( 

 ردیف  موضوع مناقصه شماره مناقصه

150/000/000 3/000/000/000 95/10185   تهیه و حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی جهت
باغ بانوان و سالن گلزار شهداء فوالدشهر

1

775/000/000 15/500/000/000 تکمیل فاز یک فرهنگسرای غدیر فوالدشهر 2

215/000/000 ۴/300/000/000   تکمیل ساختمان پارک ترافیک کودک واقع در
پارک پرنیان فوالدشهر

3

100/000/000 2/000/000/000 لکه گیری آسفالتی سطح شهر ۴

95/۴/29

95/۴/29

95/۴/29

95/۴/29

95/10183

95/10186

95/1018۴

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت: توافق هســته ای 
بــر اســاس تفاهــم دوجانبــه بــوده و چنانچــه آمریــکا 
ــر تصــورات خــام خــود بخواهــد تفاهــم  ــا ب روزی بن
را نقــض کنــد، طــرف مقابــل نیــز بــر همــان اســاس 

عمــل خواهــد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســخنگوی وزارت امــور 
ــنبه در  ــران روز دوش ــامی  ای ــوری اس ــه جمه خارج
 دیــدار بــا هیئتــی از خبرگــزاری کیــودوی ژاپــن

ــی از  ــرکت های ژاپن ــتفاده ش ــر اس ــد ب ــن تأکی ضم
فرصت هــای پســابرجام در ایــران، تحــوالت مهــم 
ــرار داد.   ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــز م ــه ای را نی منطق
ــف  ــل مختل ــه دالی ــا ب ــران، بن ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
باثبات تریــن کشــور منطقــه اســت و همین گونــه 
ــگاه اســتراتژیک  ــد، افــزود: ن هــم باقــی خواهــد مان
ایــران بــه ســمت شــرق و آسیاســت و ایــن بســتگی 
ــم  ــه تصمی ــی دارد ک ــای ژاپن ــه شــرکت ها و مقام ه ب
 درســت بگیرنــد. ایــران می توانــد شــرکای خــود 

را انتخاب کند.  
ــتی  ــای تروریس ــت گروه ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
مختلــف در عــراق و ســوریه و انفجارهــای روز شــنبه 

در کابــل کــه گــروه داعــش مســئولیت آن را بــر عهــده 
گرفــت، خاطرنشــان کــرد: ایــن امــر نشــان می دهــد 

ــد  ــش می توان ــورها از داع ــی کش ــت بعض ــه حمای ک
پــای ایــن گــروه تروریســتی را بــه افغانســتان و پــس 
از آن بــه آســیای مرکــزی هــم بــاز کنــد؛ به خصــوص 
ــه رو  ــام میان ــا اس ــورها ب ــن کش ــی از ای ــه در بعض ک

ــود.   ــه می ش ــز مقابل نی
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در بخــش دیگــری از 
اظهاراتــش در تشــریح تحــوالت منطقــه بــرای هیئــت 
ــا  ــرد: م ــان ک ــن خاطرنش ــودوی ژاپ ــزاری کی خبرگ
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــه در مب ــتاندارد دو گان ــاهد اس ش
ــای  ــی از گروه ه ــه دروغ، بعض ــده ای ب ــتیم و ع هس
تروریســتی را خــوب و بعضــی دیگــر را بــد می داننــد.  
قاســمی  در عیــن حــال بــا بیــان اینکــه مــا بــه 
ــد  ــم، تأکی ــرام می گذاری ــکا احت ــردم آمری انتخــاب م
کــرد: توافــق هســته ای بــر اســاس تفاهــم دوجانبــه 
بــوده و چنانچــه آمریــکا روزی بنــا بــر تصــورات خــام 
ــل  ــد، طــرف مقاب خــود بخواهــد تفاهــم را نقــض کن
ــر همــان اســاس عمــل خواهــد کــرد و مــا در  نیــز ب

ــم.   ــی ای نداری ــچ نگران ــه هی ــن زمین ای

قاسمی  در دیدار با هیئتی از خبرگزاری کیودوی ژاپن مطرح کرد:

آمریکا برجام را نقض کند، ما هم بر همان اساس عمل می کنیم

ــی  ــت مل ــاور امنی ــا مش ــدار ب ــور در دی ــر کش   وزی
 900 مــرز  وجــود  افــزود:  پاکســتان  نخســت وزیر 
کیلومتــری بیــن ایــران و پاکســتان، اشــتراکات دینی، 
فرهنگــی و تاریخــی، وابســتگی قلبــی مــردم دو 
کشــور و اعتقــاد مســئوالن ارشــد جمهــوری اســامی 
ــازنده  ــالم و س ــوب، س ــط خ ــق رواب ــه تعمی ــران ب  ای
ــده  ــب ش ــایه موج ــت و همس ــور دوس ــن دو کش بی
 کــه مــا ایــران و پاکســتان را مکمــل یکدیگــر بدانیــم 

و این روابط، راهبردی است.
ــق  ــر تعمی ــد ب ــا تأکی ــی، ب ــی فضل ــا رحمان  عبدالرض
ــاده  ــت: آم ــتان گف ــران و پاکس ــور ای ــط دو کش رواب
ــور  ــادی دو کش ــترک اقتص ــیون مش ــزاری کمیس برگ
بــرای پیگیــری توافقــات قبلــی در تهــران هســتیم. ما 
ــرزی  ــی و م ــژه امنیت ــای وی ــکیل کمیته ه ــرای تش ب

ــا  بیــن ایــران و پاکســتان آمادگــی کامــل داریــم و ب
دعــوت از وزیــر کشــور پاکســتان بــرای ســفر بــه ایران 

ــن موضــوع هســتیم. ــق ای خواســتار تحق
وی بــا اعــام اینکــه یکــی از اولویت هــای مهــم 
اقتصــادی  توســعه  اســامی  ایــران  جمهــوری 
 بدنــه شــرقی کشــور، به ویــژه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان بــه دالیــل اقتصــادی و اجتماعــی 
اســت، افــزود: دولــت در ســه ســال اخیــر بــه انــدازه 
10 ســال در شــرق کشــور در بخش هــای مختلــف 
ــار ــدر چابه ــعه بن ــن، توس ــه راه آه ــادی از جمل  اقتص

مجتمع هــای پتروشــیمی، پاالیشــگاه و آماده ســازی 
50 هــزار هکتــار زمیــن بــرای توســعه کشــاورزی 

فعالیــت کــرده اســت؛ زیــرا معتقدیــم تأمیــن امنیــت 
ــق توســعه اقتصــادی  ــدار در ایــن منطقــه، از طری پای
ــم  ــی را داری ــن آمادگ ــود و ای ــد ب ــر خواه امکان پذی

مناطــق  بــرای  تحقــق چنیــن شــرایطی  در  کــه 
ــته  ــکاری داش ــم هم ــران ه ــا ای ــتان ب ــرزی پاکس  م

باشیم.
افراطــی  گروه هــای  فعالیــت  بــه  کشــور   وزیــر 
 و انحرافــی خشــونت طلب در منطقــه اشــاره کــرد 
ــی مــردم منطقــه، وجــود  ــن نگران و گفــت: بزرگ تری
دشــمنان مشــترک دیــن، اســتقال و آزادی کشــورها 
منحــرف  گروه هــای  ســایر  و  داعــش  جملــه  از 
از حقیقــت اســام و دخالــت نیروهــای بیگانــه 
اســت؛ مــا هیچ گونــه دخالــت و طرحــی را کــه 
ــه اختــاف بیــن کشــورهای اســامی  شــود  منجــر ب
همــه  هوشــیاری  بــا  امیدواریــم  و  نمی پذیریــم 
کشــورهای اســامی،  مــردم مســلمان ایــن کشــورها 

ــند. ــی باش ــران و آبادان ــح، عم ــق صل ــاهد تحق ش

شــورای نگهبــان بــا پیشــنهاد وزارت 
کشــور بــرای برگــزاری انتخابــات 
 29 در  ریاســت جمهوری  آینــده 
اردیبهشــت ماه 96 موافقــت کــرد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت 
خبرگــزاری فــارس، شــورای نگهبــان 
خــود  دیــروز  صبــح  جلســه  در 

ــزاری  ــا برگ ــور، ب ــه وزارت کش ــی نام ــس از بررس پ
تاریــخ 29  آینــده ریاســت جمهوری در  انتخابــات 

موافقــت کــرد.  1396 ســال  اردیبهشــت ماه 
ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــر، همزمان ــن خب ــه ای ــر پای ب
ــا مــاه مبــارک رمضــان  ریاســت جمهوری ســال 96 ب
ــن  ــات در ای ــزاری انتخاب ــه برگ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــود  ــد ب ــراه خواه ــختی هایی هم ــا س ــارک ب ــاه مب م
باعــث شــد وزارت کشــور دو تاریــخ را بــرای برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهــوری 96 بــه شــورای نگهبــان 
ــته  ــر از روال گذش ــد زودت ــا بتوان ــد ت ــنهاد ده پیش

ــد. ــزار کن ــات را برگ انتخاب
بــه  نامــه ای  وزارت کشــور  اســاس،  همیــن  بــر 
شــورای نگهبــان ارســال کــرد و در آن، دو تاریــخ 29 
اردیبهشــت یــا 5 خــرداد را بــرای برگــزاری انتخابــات 

ــه  ریاســت جمهــوری دوازدهــم ب
ــنهاد داد. ــان پیش ــورای نگهب ش

طبــق گفتــه وزیــر کشــور، تغییــر 
انتخابــات  برگــزاری   زمــان 
و برگــزاری زودتــر از روال معمــول 
آن  همزمانــی  دلیــل  بــه  آن، 
ــوده  ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــا م ب
اســت؛ عــاوه بــر ایــن بــه دلیــل محدودیــت چهــار 
ســال تمــام ریاســت جمهــوری نیــز امــکان برگــزاری 
انتخابــات پــس از مــاه مبــارک رمضــان نیــز وجــود 

ــت. نداش
بــر همیــن اســاس شــورای نگهبــان در جلســه دیــروز 
ــا تاریــخ پیشــنهادی وزارت کشــور مبنــی بــر  خــود ب
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری در تاریــخ 29 

اردیبهشــت 96 موافقــت کــرد.
ــات  ــات، انتخاب ــون انتخاب ــاده 22 قان ــق م ــه طب البت
ریاســت جمهــوری و شــورای اسامی شــهر و روســتا 
ــن دوره  ــن در ای ــود؛ همچنی ــزار می ش ــان برگ همزم
ــامی   ــورای اس ــس ش ــان دوره ای مجل ــات می انتخاب
ــات  ــا انتخاب ــان ب ــز همزم ــه نی ــوزه  انتخابی در 4 ح

ــود. ــزار می ش ــوری برگ ــت جمه ریاس

ولــی  نماینــده    
کیمیای وطن
مرضیه الیاسی

ــه در چهارمحال  فقی
و بختیــاری و امــام جمعــه شــهرکرد 
گفــت: مســلمانان متحجــر منجمــد 
خرافاتــی، همچــون گــروه داعــش و 
ــری، دســت در دســت ســران  تکفی
صهیونیســم  و  جهانــی  اســتکبار 

دارند.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه کیمیــای وطــن بــه نقــل  
 از پایــگاه اطاع رســانی دفتــر امــام جمعــه شــهرکرد

حجت االســام  و المســلمین محمدعلــی نکونــام 
ــات  ــات عالی ــتاد عتب ــئول س ــه مس ــن معارف در آیی
ــدد  ــتکبار درص ــزود: اس ــاری اف ــال و بختی چهارمح
ــار)ع(  ــه اطه ــت ائم ــروزان راه هدای ــراغ ف ــت چ  اس

و اسام ناب محمدی)ص( را کم رنگ کند. 
ــر  ــام در سراس ــن اس ــن مبی ــرد: دی ــح ک وی تصری
بــا  و  اســت  فزونــی  و  روبــه گســترش  جهــان 
شــیطنت گروه هــای فاســد تکفیــری و داعــش هــم 

کم ســو نخواهــد شــد. 
ــروز  ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــام ب حجت االســام نکون
ــات  ــه عتب ــن مقدس ــت اماک ــگان در خدم ــد هم بای

تصریــح  باشــند،  عالیــات 
بیــش  اســت  امیــد  کــرد: 
و  ظرفیت هــا  از  پیــش  از 
جهــت  در  اســتان  امکانــات 
اهــل  بــه  خدمت رســانی 
بیــت عصمــت و طهــارت)ع( 
ــدس  ــن مق ــه اماک ــک ب و کم
دفــاع شــهرکرد  جمعــه  شــود.امام   اســتفاده 
صیانــت و تقویــت اماکــن مقــدس را از وظایــف 
ــا در  ــون م ــت: اکن ــت و گف ــان دانس ــیعیان جه ش
آزمونــی بــزرگ قــرار داریــم و آن پرفــروغ نگهداشــتن 

ــت. ــیعیان اس ــط ش ــراغ توس ــن چ ای
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
شــهرکرد ســاخت درب حــرم حضــرت اباالفضــل)ع( 
و خریــد یــک دســتگاه نانوایــی ســیار را بــه منظــور 
ــای  ــینی از کمک ه ــران حس ــه زائ ــانی ب خدمت رس
شــاخص مــردم اســتان بــه ســتاد عتبــات و عالیــات 
ــم از  ــن مراس ــت.در ای ــر دانس ــال اخی ــد س در چن
خدمــات اردشــیر ریاحی پــور قدردانــی و ســیدجعفر 
موســوی بــه عنــوان مســئول جدیــد ســتاد بازســازی 

ــات اســتان معرفــی شــد. ــات عالی عتب

با تأیید شورای نگهبان

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 29 اردیبهشت 96 برگزار می شود
امام جمعه شهرکرد:

متحجران منجمد خرافاتی دست در دست صهیونیسم دارند

ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
ــره  ــا به ــون ب ــر حقوق هــای کان، وام 300 میلی ــران عــاوه ب مدی
ــوان  یــک درصــد دریافــت کــرده، گفــت: ســازمان بازرســی و دی
پرداخــت حقوق هــای کان  بــا  ارتبــاط  در  بایــد  محاســبات 

ــد.  ــل کن ــیارتر عم هوش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عبدالرضــا عزیــزی، نماینــده مــردم 
ــت  ــاد از پرداخ ــا انتق ــامی،  ب ــورای اس ــس ش ــیروان در مجل ش
ــه برخــی از مدیــران گفــت: پرداخــت ایــن قبیــل  حقــوق  کان ب
ــردی  ــدی و دلس ــب ناامی ــران، موج ــی از مدی ــه برخ ــوق ب حق
بانــک  یــک مدیــر   مدیــران می شــود؛ چگونــه اســت کــه 
و اطرافیــان وی می تواننــد 170 میلیــارد وام دریافــت کننــد، امــا 
یــک جــوان کــه می خواهــد 3 میلیــون تومــان وام ازدواج بگیــرد 

بایــد مدت هــا در نوبــت بمانــد.
وی افــزود: عــاوه بــر پرداخــت حقوق هــای نجومــی،  مــا 
شــاهدیم کــه یــک مدیــر 300 میلیــون وام بــا بهــره یــک درصــد 
ــا  دریافــت می کنــد؛ ســؤال اینجاســت کــه تفــاوت ایــن مدیــر ب

ــد. ــت می کن ــی  را دریاف ــن وام ــه چنی ــت ک ــایرین چیس س
ــای  ــت: نهاده ــار داش ــس اظه ــی مجل عضــو کمیســیون اجتماع
نظارتــی مــا مثــل دیــوان محاســبات و ســازمان بازرســی 
باشــند  این گونــه مســائل  هوشــیارتر  بــه  بایــد   کل کشــور 
وزارتخانه هــا  و  ســازمان ها  بازرســی های  و  حراســت ها  و 
ــدام  ــا پرداخــت حقوق هــای کان اق ــاط ب ــت در ارتب ــا دق ــد ب  بای

کنند.
 عزیــزی در پایــان اظهــار داشــت: اگــر دولــت بــا مقصــران 
و مســببین در پرداخــت حقوق هــای متعــارف بــا جدیــت برخــورد 
کنــد، اعتمــاد مــردم بــه مســئوالن جــذب می شــود و امــر مســلم 
ــا  ــوع ب ــن موض ــران ای ــا مقص ــورد ب ــد برخ ــه بای ــت ک ــن اس ای

جدیــت ادامــه داشــته باشــد. فــارس

ــاره  ــران درب ــتان ته دادس
»فســاد بــزرگ« بانکــی 
کــه اخیــرا کشــف و افشــا 
جابه جایــی  شــده،از 
در  تومــان  ۸00میلیــارد 
بانــک ملــت، بازداشــت 
ــردن  ــه ســر ب ــم و ب 4مته
در  دیگــر  متهــم  چنــد 
خــارج از کشــور خبــر داد و گفــت: دربــاره نحــوه اقدامــات متهمــان 
ــک مرکــزی درخواســت گــزارش  ــر اقتصــاد و رئیــس کل بان از وزی

ــد. ش
رجانیــوز، جعفــری  از  نقــل  بــه  بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
ــتانی  ــترک دادس ــت مش ــران در نشس ــتان ته ــادی، دادس دولت آب
ــا مدیــران ســه زنــدان قــزل حصــار، رجایی شــهر و تهــران  تهــران ب
ــرح  ــری از ط ــگیرانه در جلوگی ــات پیش ــت اقدام ــر اهمی ــزرگ، ب ب
ــد  ــه چن ــرد و ب ــد ک ــی تأکی ــم بانک ــادی و جرائ ــای اقتص پرونده ه
پرونــده  مهــم در ایــن زمینــه، از جملــه پرونــده  بانــک ملــت اشــاره 

ــرد. ک
ــی ۸00  ــده جابه جای ــن پرون ــوع ای ــه موض ــام اینک ــا اع ــری ب جعف
میلیــارد تومــان اســت، افــزود: 4 نفــر از متهمــان پرونــده بازداشــت 

ــد. ــه ســر می برن ــم در خــارج از کشــور ب ــد مته ــا چن شــده اند؛ ام
دادســتان تهــران ضمــن اعــام اینکــه دربــاره نحــوه اقدامــات 
متهمــان از وزیــر اقتصــاد و رئیــس کل بانــک مرکــزی درخواســت 
چنیــن  بــه  رســیدگی  و  شــکل گیری  اســت،  شــده  گــزارش 
پرونده هایــی را از مشــکات موجــود بــرای مراجــع قضائــی خوانــد 
ــا  ــه ب ــت ک ــزی خواس ــک مرک ــه بان ــی از جمل ــع نظارت و از مراج
ــا  ــه پرونده ه ــکیل این گون ــع تش ــگیرانه، مان ــات پیش ــاذ اقدام  اتخ

شود. 

هیئــت  جلســه  در  رئیس جمهــوری 
دولــت بــا تشــکر از عملکــرد ســازمان 
خصوصی ســازی، پیگیــری جــدی اجــرای 
اصــل44 قانــون اساســی را کــه بــه تعبیــر 
انقــاب می بایــد منجــر  رهبــر معظــم 
بــه انقــاب اقتصــادی در کشــور شــود 

خواســتار شــد.
ــل  از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب

ــن  ــوری، حجــت االســام و المســلمین حس ــانی ریاســت جمه ــگاه اطاع رس پای
ــر ضــرورت  ــن ب ــت، همچنی ــت دول ــروز )چهارشــنبه( هیئ ــی در جلســه دی روحان
واگــذاری شــرکت ها بــه اشــخاص صاحــب صاحیــت و ســاماندهی واگــذاری، بــه 

ــرد. ــد ک ــه زمینه ســاز تحــول اقتصــادی در کشــور باشــد، تأکی ــه ای ک گون
ــی  ــازی و ارزیاب ــازمان خصوصی س ــزارش س ــه، گ ــن جلس ــران در ای ــت وزی هیئ
عملکــرد ایــن ســازمان و نیــز نحــوه نظــارت بــر شــرکت های واگــذار شــده را مــورد 

بحــث و بررســی قــرار داد.
بــر اســاس گــزارش ســازمان خصوصی ســازی، ایــن ســازمان نســبت بــه ارزیابــی 
ــاله  ــه س ــه س ــی )مقایس ــورت کنترل ــه ص ــده ب ــرکت واگذارش ــدی 60 ش و رتبه بن
ــورس  ــی و ب ــار مال ــار معی ــاس چه ــر اس ــدن( و ب ــی ش ــد از خصوص ــل و بع قب
ــوآوری  ــد و ن ــع انســانی و مدیریــت فرآین  اقتصــادی و بهــره وری، اشــتغال و مناب

و همچنین 26 زیرمعیار اقدام کرده است. 
ــده  ــرکت های واگذارش ــد ش ــه 63 درص ــد ک ــان می ده ــی نش ــن ارزیاب ــه ای نتیج
پــس از واگــذاری بــا رشــد بازدهــی دارائــی و ۸5 درصــد بــا افزایــش در بهــره وری 

ــد. ــراه بوده ان ــروی کار هم نی
ــن ســود  ــزارش ســازمان خصوصی ســازی، رشــد میانگی ــر اســاس گ ــن ب همچنی
خالــص 77 درصــد شــرکت های مــورد بررســی پــس از خصوصی ســازی در 
ــه  ــز رشــد فــروش محصــول و درآمــد حاصــل از ارائ ــل از آن و نی ــا قب مقایســه ب
خدمــات 90 درصــد از ایــن شــرکت ها، از دیگــر نــکات مثبــت حاصــل از واگــذاری 

ــت. ــده اس ــرکت های یادش ش

 وام ۳۰۰ میلیونی یک مدیر
 با بهره یک درصد

اختالس۸۰۰ میلیاردی از یک بانک 
در» فساد بزرگ«
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امام صادق)ع( و اقتصاد                                        
ادامه از صفحه یک: 

ــد  ــال، متعه ــان فع ــود مجری ــا و وج ــالم، پوی ــادی س  اقتص
ــر  ــن در زی ــت. بنابرای ــادی اس ــای اقتص و کاردان در عرصه ه
بخشــی از دیدگاه هــای امــام صــادق علیــه الســام در 

اقتصــاد را بیــان می کنیــم:
امــام صــادق)ع(  کار و تــاش در راه تأمیــن نیازهــای ضروری 
ــرد  ــداد می ک ــدا قلم ــاد در راه خ ــا جه ــان ب ــی را همس  زندگ
ــبیل  ــی س ــد ف ــه کالمجاه ــی عیال ــکاد عل ــود: »ال و می فرم
هللا«؛ »آنکــه بــرای تأمیــن معــاش خانــواده اش تــاش کنــد، 
ــده در راه خداســت.« )وســائل الشــیعه، ج17،  ــد رزمن همانن

ص66(
ــاوت ــکار و بی تف ــراد بی ــم)ع( اف ــوای شش ــه پیش ــه گفت  ب

مــورد خشــم و غضــب الهــی هســتند؛ چنــان کــه می فرمایــد: 
ــراغ«؛  ــرة الف ــوم و کث ــرة الن ــض کث ــل یبغ ــز وج »ان هللا ع
ــودن را دشــمن  ــکار ب ــادی خــواب و بی ــال زی ــد متع »خداون

ــی ج5ص84(  ــی دارد .« )الکاف م
امــام بهبــود بخشــیدن بــه وضــع زندگــی و تــدارک بعضــی از 
ــی  ــص و عیب ــا نق ــه را نه تنه ــادی در جامع ــای اقتص برنامه ه
بــرای یــک انســان مســلمان بــه حســاب نمــی آورد، بلکــه آن 
را ناشــی از قــوت ایمــان و اراده اســتوار او در راه رســیدن 
بــه اهــداف واالی معنــوی معرفــی می فرماینــد. کــوچ کــردن 
بــرای یــک مســلمان عاقــل، شایســته نیســت؛ مگــر در ســه 
ــفرهای  ــادی )س ــع اقتص ــه وض ــیدن ب ــود بخش ــورد: بهب م
ــی(  ــفرهای زیارت ــرت )س ــه آخ ــب توش ــی و . .(، کس تجارت
رســیدن بــه لذت هــای حــال )ســفرهای تفریحــی(.« 

ــیعه، ج17، ص63(  ــائل الش )وس

امام صادق)ع( می فرمایند: 
»المؤمــن حســن المعونــة، خفیــف المؤونــة، جیــد التدبیــر 
لمعیشــتة، ال یلســع مــن حجــر مرتیــن«؛ »مؤمــن در یــاری 
ــاری  ــران را ی ــورت دیگ ــن ص ــه زیباتری ــت )ب ــردن زیباس ک
می کنــد(، کــم تکلــف اســت )بــرای دیگــران تکلف ســاز 
نیســت( و زندگــی اش را خــوب اداره می کنــد و از یــک 
ــش  ــار اول برای ــه ب ــود )تجرب ــده نمی ش ــار گزی ــوراخ دو ب س

ــان ج 15ص193(  ــت(.« )هم ــی اس کاف
این هــا را می تــوان اصــول کاربــردی اقتصــادی دانســت 
ــه(  ــتفاده از تجرب ــف – اس ــم تکل ــران – ک ــه دیگ ــک ب  )کم
مخــارج  در  میانــه روی  و  اعتــدال  رعایــت  اصــل   یــا 
و درآمدهــای زندگــی، موجــب آســایش و رفــاه خواهــد 
ــل  ــری و بخ ــختگیری و تنگ نظ ــر، س ــراف و تبذی ــود. اس ب
 و طمــع ورزی موجــب اختــال در نظــم زندگــی می شــود 
و چــه بســا جایــگاه اجتماعــی فــرد را متزلــزل کنــد و گاهــی 
آبــرو و شــخصیت او را از بیــن می بــرد. معمــوال افــرادی کــه 
 ولخرجــی می کننــد، دچــار تنگدســتی و فقــر می شــوند 
و ســپس از گــردش نامایــم روزگار شــکایت و از شــانس بــد 
ــد: »ان  ــادق)ع( می فرمای ــام ص ــد. ام ــه می کنن ــود گای خ
الســرف یــورث الفقــر و ان القصــد یــورث الغنــی«؛ »اســراف 
ــه روی ســبب توانایــی می شــود.« )مــن  موجــب فقــر و میان

ــه، ج3، ص174( ــره الفقی ال یحض
در فرهنــگ دینــی اســام فعالیت هــای اقتصــادی زمینه ســاز 
ــن  ــا ای ــردی ب ــر ف ــت و اگ ــانی اس ــل انس ــاالت و فضائ کم
ــع  ــر مناف ــزون ب ــود، اف ــاد وارد ش ــه اقتص ــه عرص ــزه ب انگی
ــل خواهــد  ــز نائ ــوی نی ــه بهره هــای معن ــادی و ظاهــری ب م
ــام  ــر ام ــد: در محض ــور می گوی ــی یعف ــن اب ــدهللا ب ــد. عب آم
ــه  ــردی از وی پرســید: ب ــه م ــودم ک ــه الســام ب صــادق علی
خــدا قســم! مــا بــه دنبــال دنیــا می رویــم و دوســت داریــم 
ــو  ــود: ت ــام فرم ــه الس ــام علی ــم. ام ــت آوری ــه دس آن را ب
ــی؟ او  ــه کن ــد چ ــب درآم ــی و کس ــا دنیاطلب ــی ب می خواه
گفــت: می خواهــم نیازهایــم را برطــرف کنــم، بــه خانــواده ام 
ــه و احســان بدهــم و حــج و عمــره  ــم، صدق رســیدگی نمای
ــه  ــود: اینک ــام فرم ــه الس ــادق علی ــام ص ــم. ام ــام ده انج
دنیاطلبــی نیســت؛ ایــن بــه دنبــال آخــرت و ثواب هــای الهــی 

ــیعه، ج17، ص34(  ــائل الش ــت. )وس ــن اس رفت
ــا  ــد ب ــن بای ــادی رفت ــع م ــال مناف ــه دنب ــد و ب ــب درآم کس
انگیزه هــای الهــی باشــد و انســان آن را وســیله ای بــرای 
ــی  ــه دنیاطلب ــد؛ وگرن ــرار ده ــی ق ــد اله ــه مقاص ــیدن ب رس
امــری زشــت و ناپســند خواهــد بــود؛ چنــان کــه برخــی افــراد 
بــه دنبــال جمــع ثــروت و ذخایــر دنیــوی هســتند، در حالــی 
ــد. گاهــی  ــوی را مدنظــر ندارن ــر و معن ــزه خی ــچ انگی کــه هی
ــا  ــال دنی ــع آوری م ــه جم ــص ب ــان حری ــراد چن ــه اف این گون
هســتند کــه حتــی ســامتی خانــواده و تمــام هســتی خــود 
را در راه ثروت انــدوزی از دســت می دهنــد. امــام صــادق 
علیــه الســام بــه چنیــن کســانی هشــدار داده، می فرمایــد: 
ــا  ــا االســراف فیم ــدن اســراف، انم ــح الب ــا اصل »لیــس فیم
اتلــف المــال و اضــر بالبــدن«؛ »در آنچــه کــه بــدن را اصــاح 
می کنــد، اســراف نیســت؛ اســراف در جایــی اســت کــه مــال 

ــه جانــش نیــز لطمــه بخــورد.«  ــرود و ب انســان از بیــن ب
از منظــر امــام صــادق علیــه الســام بیــن کســی کــه از دنیــا 
ــرد  ــره می گی ــرت به ــب آخ ــرای کس ــیله ای ب ــوان وس ــه عن ب
و بیــن کســی کــه دنیاپرســتی و جمــع مــال را پیشــه خــود 
کــرده اســت، تفــاوت واضــح وجــود دارد. بــه ایــن جهــت از 
ــا و دنیاپرســتان ظاهربیــن  ــه مــال دنی ســویی دلبســتگان ب
ــد  ــن عب ــون م ــون ملع ــد: »ملع ــد و می فرمای ــن می کن را لع
الدینــار و الدرهــم«؛ »مــورد لعــن خداســت کســی کــه بنــده 
ــه دوســتدارانش  ــار و درهــم باشــد.« و از ســوی دیگــر ب دین
ــه  ــه فان ــن حل ــرزق م ــب ال ــدع طل ــد: »ال ت ــه می کن توصی
عــون لــک علــی دینــک«؛ »طلــب روزی از ]راه هــای[ حــال 
را هرگــز رهــا نکــن؛ چــرا کــه مــال حــال، یــاور تــو در دینــت 
خواهــد بــود.« و ایــن نکتــه، عصــاره همــه نــکات اقتصــادی 
 اســت. کســب روزی حــال، نــه بــا صدهــا امــا و اگــر 
ــه  ــن هم ــت، ای ــن اس ــق م ــه ح ــیر؛ اینک ــه و تفس و توجی
زحمــت می کشــم، مــا همــه چیزمــان را بــرای مــردم 

 .  ... و  گذاشــته ایم  
ــال  ــه بیت الم ــرای ورود ب ــه راه ب ــات اســت ک ــن توجیه همی
ــرد  ــکل می گی ــرافیگری ش ــع آن، اش ــه تب ــد و ب ــاز می کن  ب
 .  ... و بیت المــال را مــال خــود می داننــد و نتیجــه اش 

ــت؟ ــن اس ــخت در کمی ــیطان س ــود، ش ــد ب ــب بای مراق

 نظام فرهنگی 
و دیدگاه امام خمینی)ره(      

کارشناس ارشد علوم اجتماعی
محمدعلی اشرفی

ــی)ره(  ــی نظــام فرهنگــی از نظــر امــام خمین ــه طــور کل ب
تقســیم  قابــل  غیرصحیــح  و  دســته صحیــح  دو  بــه 
اســت. فرهنگــی کــه از ناحیــه وحــی و منشــأ الهــی 
قلمــداد  صحیــح  فرهنــگ  باشــد،  سرچشــمه گرفتــه 
ــی  ــاوزان اجتماع ــه متج ــه از ناحی ــی ک می شــود و فرهنگ
ــتثمار و  ــتبداد و اس ــی اس ــع اجتماع ــران مناف و انحصارگ
ــل  ــد و مخ ــرده باش ــدا ک ــت پی ــه ماهی ــلطه گران بیگان س
عدالــت  تحقــق  مانــع  و  انســان  شــکوفایی  و  رشــد 
ــای  ــح« ج ــگ »ناصحی ــف فرهن ــود در ردی ــی ش اجتماع
می گیــرد. ایــن تقســیم بندی در عبــارات ذیــل قابــل 

تشــخیص اســت:
ــح  ــا صحی ــای م ــد، جوان ه ــح باش ــگ صحی ــر فرهن »اگ
ــد؛ اگــر فرهنــگ حــق باشــد، فرهنگــی الهــی  ــار می آین ب
باشــد، فرهنگــی باشــد کــه منفعــت ملــت بــرای منفعــت 
مصلحیــن باشــد... ســتمگران و اســتثمارگران زمــام امــور 

ــد.« ــه دســت نمی گیرن ــه را ب جامع
تحویــل  اســتعماری  جــوان  اســتعماری،  »فرهنــگ 

». می دهــد...  مملکــت 
رواج  اســت.  االمــراض  ام  گفــت  می تــوان  »آنچــه 
اســت کــه  اســتعماری  اجنبــی  فرهنــگ  روزافــزون 
در ســال های بــس طوالنــی جوانــان مــا را بــا افــکار 
ــن  ــه آن دام ــی ب ــال داخل ــرورش داده و عم ــموم پ مس
زده انــد و از یــک فرهنــگ فاســد اســتعماری، جــز کارمنــد 

نمی شــود.« حاصــل  اســتعمارزده  و کارفرمــای 
محتــوای فرهنــگ مدنظــر امــام کــه موجــب رشــد 
آگاه  انســان های  و  می شــود  پیشــرفت  و  تعالــی   و 
بارمــی آورد، ریشــه در منابــع  و متعهــد و عدالتخــواه 
اســامی  و ملــی و بوم شــناختی دارد و در یــک معنــا بــه 

»فرهنــگ خــودی« تعبیــر می شــود.
امــام بــه دو مطلــب اهمیــت فوق العــاده می دادنــد: 
ــری  ــی و دیگ ــل اســامی – ایران ــگ اصی ــه فرهن توجــه ب

ــور. ــی مذک ــوای فرهنگ ــای محت ــر مبن ــراد ب ــت اف تربی
ــت  ــاره قابلی ــور درب ــر رفیع پ ــی، دکت ــه شــناس ایران جامع
فرهنــگ ایرانــی – اســامی  و هماهنگــی بــا شــرایط 
ــا  ــع نیازمندی ه ــی و رف ــرفت و ترق ــناختی و پیش بوم ش
می گویــد: جامعــه ایــران از دو جانــب دارای فرهنــگ 
بســیار غنــی و پیشــرفته و کاربــردی بــود: یکــی بــه جهــت 
گنجینه هــا و ذخیره هــای فرهنگــی قبــل از اســام و 
دیگــری برداشــت عمیــق از منبــع عظیــم مذهبــی یعنــی 
قــرآن شــریف و احادیــث اهــل بیــت علیهــم الســام؛ آن 
هــم بــه علــت وجــود متفکــران و دانشــمندان بافرهنــگ 
ــه  ــرا انســان ها ب )کــه همــواره شــرط اساســی اســت؛ زی
ــدازه فرهنگشــان، دینشــان را تفســیر و از آن برداشــت  ان
نــه  وســیع،  مقیــاس  )در  مــا  فرهنــگ  می کننــد(. 
ــوده  گروه هــای منحــرف( در مجمــوع بســیار کارکــردی ب
ــا رعایــت هنجارهــا و ارزش هــای آن  اســت و انســان ها ب
جامعــه ای کارا و ســامان بخش بودنــد کــه در آن متناســب 
بــا شــرایط مکانــی )مثــا اقلیــم کویــری( و مذهبــی چــه 
در زمینــه کشــاورزی و آبیــاری )ابــداع قنــات توســط 

ایرانی هــا( از آن طریــق نیازهــا ارضــا می شــدند.
ــر ایــن اگــر محتــوای نظــام فرهنگــی نشــأت گرفتــه  بناب
ــا الهــام  ــر تفکــر ســازنده و ب ــع معتبــری کــه در اث از مناب
از سرچشــمه وحــی الهــی و بــر اســاس ریشــه های 
تاریخــی و بوم شــناختی انجــام یافتــه و رشــد کــرده 
خــاق  ذهنیت هــای  پــرورش  آن،  کارکــرد   باشــد، 
ــد و شــخصیت های ســالم و ســازنده می شــود؛  و خردمن
ــه  ــر بیگان ــوای فرهنگــی ناشــی از تفک برعکــس آن، محت
منجــر بــه نــاکار آمــدی،  ازخودبیگانگــی، عــدم خاقیــت 
اجتماعــی  آشــفتگی  درنتیجــه  و  فکــری   وابســتگی 
ــن آن  ــمت مروجی ــه س ــه ب ــودآگاه جامع ــت ناخ و حرک

می شــود.

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد:
 آغاز اجرای طرح 

»هر مسجد، یک حقوقدان« در کرمان
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: اجــرای 
طــرح »هــر مســجد، یــک حقوقــدان« در کرمــان آغــاز 

. شد
ــن  ــدهللا موحــد، در آیی ــای وطــن، ی ــزارش کیمی ــه گ ب
ــار  ــدان اظه ــک حقوق ــه، ی ــر محل ــرح ه ــاح ط افتت
داشــت: طــرح هــر مســجد، یــک حقوقــدان از مســجد 

ــاز شــد. ــان آغ ــام حســین)ع( کرم ام
ــا واقعیت هایــی  ــه جامعــه ب وی بیــان داشــت: در بدن
مواجــه هســتیم و جامعــه بــا بعضــی دعــاوی و 
اختافــات روبــه رو اســت و بــه صــورت روزافــزون 
شــاهد ایــن هســتیم کــه دعــاوی کیفــری و اختافــات 

در جامعــه رشــد می کنــد.
ــاوی مواجــه  موحــد عنــوان کــرد: بــا ســونامی  دع
هســتیم و چــاره کار در پیشــگیری اســت؛ بایــد از بــروز 
ــری  ــگیرانه جلوگی ــات پیش ــام اقدام ــا انج ــاوی ب دع

ــم. کنی
موحــد ابــراز داشــت: گاهــی همــراه بــا همــکاران 
قضائــی در مســاجد کرمــان حضــور پیــدا کردیــم و بــه 
ــرح  ــنگ بنای ط ــم و س ــخ دادی ــردم پاس ــؤاالت م س
هــر مســجد، یــک حقوقــدان از ایــن ماقات هــا 

ــد.  ــته ش گذاش
یــک  مســجد،  هــر  طــرح  شــد:  یــادآور  موحــد 
حقوقــدان، در شــورای بســیج حقوقدانــان مطــرح 
شــد تــا از ظرفیــت بســیج بــرای خدمــت بــه مــردم در 
حــوزه قضائــی و آســیب های اجتماعــی بهــره ببریــم.



کوتاه از اقتصادکوتاه از اقتصاد

 بنــا بــر آمــار اعالم شــده از ســوی مرکــز آمــار 
سرویس اقتصاد

 فرزانه مستأجران

ایــران، ۷۲۲ هــزار خانــوار شــهری در ۳ 
ســال اخیــر شــاغالن خــود را از دســت داده انــد و حــاال تقریبــا 
ــت ۱۳.۸  ــا جمعی ــهرها ب ــاکن ش ــای س ــد خانواره ۲۶ درص
ــع  ــوند و منب ــاغل اداره می ش ــرد ش ــدون ف ــر ب ــون نف میلی
ــه  ــت ک ــه اینجاس ــت. نکت ــخص نیس ــا مش ــدی آن ه درآم
ــون و ۲۰۰ هــزار  ــر ۳ میلی بســیاری از کارشناســان درآمــد زی
ــودن  ــد و شــاغل نب ــر خــط فقــر می دانن تومــان در مــاه را زی
ــاال  ــا ایــن هزینه هــای زندگــی ب ــوار شــهری ب ۷۲۲ هــزار خان
ــی  ــه بی ثبات ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــه. کارشناس ــی فاجع یعن
اقتصــادی و کمبــود امنیــت شــغلی در کشــور موجــب کاهــش 
ــغلی در  ــده ش ــدی از آین ــت. ناامی ــده اس ــرمایه گذاری ش س
ــته  ــر گذاش ــز تأثی ــزرگ نی ــای ب ــر بنگاه ه ــی ب ــور، حت  کش
و آن هــا را مجبــور کــرده بــا چنــد دهــه فعالیــت بــا نیروهــای 
خــود مــاه بــه مــاه یــا بــه صــورت فصلــی قــرارداد همــکاری 
امضــا و بســیاری از نیروهــای خــود را بــا پایــان قراردادهــای 

کوتاه مدت تعدیل کنند.
 افزایش 35درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری

ــی  ــاه اجتماع ــاون و رف ــر کل کار، تع ــادری، مدی ــعلی ق عباس
ــران  ــداد مقرری بگی ــرد: تع ــالم ک ــرا اع ــان اخی ــتان اصفه اس
ــن  ــه فروردی ــن ســال ۹۵ نســبت ب ــکاری در فروردی ــه بی بیم
ــت؛  ــوده اس ــه رو ب ــدی روب ــش ۳۵ درص ــا افزای ــال ۹۴ ب س
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از مســئوالن در پایــان 
ــد  ــال ۹۵ رش ــه در س ــد ک ــرده بودن ــالم ک ــته اع ــال گذش س

اقتصــادی کشــور بیــن ۵ تــا ۶ درصــد خواهــد بــود. بــا 
 پذیــرش وعــده مســئوالن ارشــد دولتــی و صحــت آمــار 
و ارقــام اشــتغال زایی در ۲ ســال اخیــر، یــک محاســبه ســاده 
نشــان می دهــد رشــد اقتصــادی ۵ درصــدی ســال ۹۵، بایــد 
دســت کم ۱.۳ میلیــون شــغل جدیــد ایجــاد کنــد. بــا ایجــاد 
ــوس  ــر محس ــدم تغیی ــال ۹۵ و ع ــغل در س ــون ش ۱.۳ میلی
جمعیــت فعــال کشــور، طبیعتــا نــرخ بیــکاری در ســال جدیــد 
ــاهد  ــفانه ش ــی متأس ــید. ول ــف می رس ــه نص ــد ب ــدودا بای ح
ــز  ــکاری نی ــه بی ــران بیم ــدی مقرری بگی ــش ۳۵ درص  افزای

هستیم.
 حل مشکل با حمایت از تولید داخلی

در شــرایطی کــه مشــکل بیــکاری در ایــران هــر روز وســیع تر 
شــده و در پــی خــود مشــکالت بیشــتری همچــون مشــکالت 
اجتماعــی، فقــر، افزایــش ســن ازدواج و کاهــش رشــد 
ــی  ــد داخل ــت از تولی ــت، حمای ــار آورده اس ــه ب ــت را ب جمعی
می توانــد کمــک شــایانی بــه رفــع ایــن معضــالت باشــد؛ بــه 
همیــن دلیــل رهبــر معظــم انقــالب نیــز در ســال های اخیــر 
ــد.  ــزد کرده ان ــئوالن گوش ــه مس ــوع را ب ــن موض ــار ای چندین ب

چنــدی پیــش نیــز ایشــان در بیانــات خــود در جمــع کارگــران 
ــا  ــد شــود، ام ــد در داخــل تولی ــد: گاه جنســی می توان فرمودن
واردکنندگانــی کــه ســودهای کالن به دســت می آورنــد، بــا 
ــد  ــه »رشــوه های ســنگین، تهدی ــف از جمل ــای مختل روش ه
ــد آن کاال  ــوی تولی ــد جل ــالش می کنن ــت«، ت ــی جنای  و حت
را بگیرنــد. حضــرت آیت هللا خامنــه ای در ادامه  آسیب شناســی 
موانــع رشــد تولیــد داخلــی بــه نقــد از کســانی پرداختنــد که به 
بهانــه  کهنــه بــودن فنــاوری تولیــد محصــوالت داخلــی، عمــال 
ــد.  ــوار می کنن ــور هم ــه کش ــی را ب ــوالت خارج راه ورود محص
ایشــان گفتنــد: برخــی مدافعــان واردات کاالهــای خارجــی هر 
ــاوری خارجــی ــد فن ــد، می گوین  جــا در اســتدالل کــم می آورن

ــیار  ــت؛ بس ــی« اس ــی، »قدیم ــاوری داخل ــرفته« و فن »پیش
خــب، امــا چــرا بــا ایــن همــه اســتعداد و ذهــن خــالق ایرانــی 
ایــن مشــکل را حــل نمی کنیــد؟ رهبــر انقــالب ســؤال کردنــد: 
آیــا ذهــن ایرانــی کــه می توانــد موشــک را پــس از مســافتی 
ــدف  ــه ه ــر ب ــر از ۱۰ مت ــی کمت ــا خطای ــری ب ــزار کیلومت ۲ه
ــا  ــی برخــی عرصه ه ــاوری داخل ــد مشــکل فن ــد، نمی توان بزن
از جملــه صنعــت خــودرو را حــل کنــد؟ پــس چــرا بــرای حــل 
مشــکالت بــه این گونــه جوانــان مراجعــه نمی کنیــد؟ ترکیــب 
ــد کاالی  ــی بای ــر اســاس سیاســت اقتصــاد مقاومت واردات ب
ــد؛  ــد باش ــزات تولی ــین آالت و تجهی ــا ماش ــد ی ــطه تولی واس
امــا برخــی کاالی مصرفــی بــی ارزش در حالــی وارد شــده کــه 
ــا هســتند  ــد آن ه ــه تولی ــادر ب ــی ق ــدی داخل  بنگاه هــای تولی

و اتفاقا از بی تقاضایی برای کاالی خود رنج می برند.
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حل معضل بیکاری با حمایت از تولید داخلی

ــه  ــق منطق ــزار دقی ــرات اب ــداری و تعمی ــد نگه ــس واح رئی
ــای ســولزر  ــرد توربین ه ــور بهینه ســازی کارک ــه منظ ــت: ب گف
ــن  ــتور ای ــل، فتوترانزیس ــد داخ ــات تولی ــتفاده از قطع ــا اس ب
ــه  ــق منطق ــزار دقی ــد اب ــان واح ــط کارشناس ــتگاه ها توس دس

ــط  ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــاخته ش ــان س اصفه
عمومــی شــرکت خطوط لولــه و مخابــرات نفت 
ــور  ــر حیدرپ ــان، علی اکب ــه اصفه ــران ـ منطق ای
گفــت: بخــش عمــده نفــت خــام دریافتــی از 
منطقــه مــارون توســط توربین هــای ســولزر بــه 
ــان رســید و ارســال می شــود  پاالیشــگاه اصفه
کــه بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ انتقــال پایــدار 

ــته ــای ناخواس ــگیری از توقف ه ــام و پیش ــت خ ــن نف  و ایم
طــی ســنوات اخیــر بــا اتصــال تمــام مراکــز انتقــال نفــت بــه 
شــبکه گاز کشــور، خــوراک مصرفــی ایــن توربین هــا از نفــت 
گاز بــه گاز مایــع تغییــر یافــت. وی ادامــه داد: پــس از تغییــر 
ســوخت مصرفــی بــه دلیــل پاییــن بــودن طــول موج ســوخت 

ــتنس  ــور فتورزیس ــق سنس ــوخت از طری ــن س ــعله ای گاز، ش
موجــود در ایــن توربین هــا، آشــکار نمی شــد؛ بــه همیــن 
ــه  ــم ب ــکل، تصمی ــع مش ــرای رف ــازنده ب ــه س ــل کارخان دلی
ــای  ــر روی توربین ه ــتور ب ــه فتوترانزیس ــورها ب ــر سنس تغیی
ــداری  ــد نگه ــس واح ــت. رئی ــی گرف  پی آل س
و تعمیــرات ابــزار دقیــق اضافــه کــرد: متأســفانه 
شــرکت ســازنده تعــداد محــدودی از ایــن 
ــرار داد  ــه ق ــار منطق ــورها را در اختی ــوع سنس ن
ــت موضــوع، کارشناســان  ــل اهمی ــه دلی ــه ب ک
منطقــه اقــدام بــه طراحــی و ســاخت قطعــات 
ــد.  ــرای تولیــد ایــن سنســور کردن مــورد نیــاز ب
ــا  ــد در توربین ه ــوژی جدی ــن تکنول ــی ای ــه کارای ــور ب حیدرپ
اشــاره کــرد و گفــت: عــالوه بــر صرفــه اقتصــادی، ایــن فناوری 
جدیــد ضمــن جلوگیــری از توقف هــای ناخواســته توربین هــا 
ــه دلیــل بومی ســازی آن  طــول عمــر قطعــات را افزایــش و ب

ــع ــود. ربی ــن قطعــه آســان تر خواهــد ب ــه ای امــکان تهی

به همت کارشناسان داخلی انجام شد
ساخت فتوترانزیستور توربین های سولزر در منطقه اصفهان

رئیــس کانــون دانــش و صنعــت برنــج گفــت: میــزان تولیــد 
برنــج در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت؛ لــذا در آینــده 
نزدیــک قیمــت برنــج رونــد کاهشــی پیــدا می کنــد. غالمرضا 
ــی  ــت مطلوب ــی وضعی ــال بارندگ ــت: امس ــی پور گف خانکش

داشــته و بخــش کشــاورزی بــه لحاظ شــرایط 
آب و هــوا مشــکلی نداشــته اســت و شــرایط 
ــون پشــت ســر گذاشــته ایم.  ــی را تاکن مطلوب
کشــاورزان  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
محصــوالت تحــت کشــت دارنــد و از نظــر 
کمــی و کیفــی برداشــت خوبــی انجــام شــده 

ــت. اس
ــا  ــته ب ــال گذش ــی - دو س ــه در یک ــتان هایی ک ــی اس بعض
وجــود آنکــه از ســوی دولــت بــرای برنــج کاری منــع شــده 
ــد، امســال محصولشــان تحــت کشــت رفتــه و همیــن  بودن

امــر باعــث افزایــش محصــول خواهــد شــد.
ــج افــزود: همچنیــن  ــون دانــش و صنعــت برن  رئیــس کان

ســال گذشــته، برنامــه دولــت دربــاره واردات برنــج، برنامــه 
و موضــع درســت و مناســبی بــود و در مقطــع و فصلــی 
ــج وارد می شــد، از واردات آن ممانعــت شــد.  ــد برن ــه نبای ک
ــوص واردات  ــت درخص ــت دول ــن سیاس ــه ای ــم ک امیدواری
ــته  ــه داش ــم ادام ــاری ه ــال ج ــج در س برن

باشــد. 
 وی دربــاره قیمــت برنــج ایرانــی در بــازار 
ــودن  ــاد ب ــح داد: زی ــی ها توضی و خرده فروش
نــرخ ســود بانکــی در افزایــش قیمــت برنــج 
ــی  ــر محصول ــه اگ ــرا ک ــت؛ چ ــذار اس تأثیرگ
ــد  ــار بمان ــد در انب ــرار باش ــه ق ــج ک ــد برن  مانن
و بــه تدریــج عرضــه شــود، بــه دلیــل زیــاد بــودن نــرخ ســود 
بانکــی افزایــش قیمــت پیــدا می کنــد؛ زیــرا ایــن محصــول 

خــودش ســرمایه اســت. 
ــد  ــول جدی ــیدن محص ــا رس ــرد: ب ــه ک ــی پور اضاف خانکش

ــنا ــود. ایس ــراه می ش ــش هم ــا کاه ــج ب ــت برن قیم

ــش  ــا افزای ــرف ب ــازار مص ــرغ در ب ــت م ــت گوش ــه قیم ــرایطی ک در ش
ــه  ــرد ک ــد ک ــاورزی تأکی ــاد کش ــر جه ــاون وزی ــت، مع ــده اس ــه ش مواج
قیمــت منطقــی ایــن محصــول، کیلویــی ۷۰۰۰ تومــان اســت و ایــن 
ــد  ــرغ منجم ــه م ــازار، عرض ــل در ب ــادل کام ــراری تع ــا برق ــه ت  وزارتخان
را ادامــه می دهــد. حســن رکنــی اظهــار کــرد: قیمــت گوشــت مــرغ 
ــن  ــی ای ــش عرضــه دولت ــاز و افزای ــه آغ ــا توجــه ب در روزهــای گذشــته ب
ــز  ــه امــروز در مراک ــه ای ک ــه گون ــوده اســت؛ ب ــه کاهــش ب محصــول رو ب
ــاد  ــت و وزارت جه ــش یاف ــی ۷۰۰۰ کاه ــدود کیلوی ــه ح ــی ب عمده فروش
کشــاورزی بــه عنــوان تأمین کننــده بــازار محصــوالت کشــاورزی، از جملــه 
محصــول اســتراتژیکی ماننــد گوشــت مــرغ تــا رســیدن قیمــت بــه حــدود 
ــه  ــازار، عرض ــادل در ب ــراری تع ــدگان و برق ــرای مصرف کنن ــان ب ۷۰۰۰ توم
گوشــت مــرغ منجمــد را در بــورس و میادیــن میــوه و تره بــار ادامــه 
می دهــد. وی بــا اشــاره بــه پیش بینــی بیــش از ۲ میلیــون تنــی گوشــت 
ــدارد و  ــود ن ــازار وج ــودی در ب ــچ کمب ــزود: هی ــاری اف ــال ج ــرغ در س م
ــد گوشــت مــرغ در کشــور، اگــر در مقاطعــی  ــه اســتمرار تولی ــا توجــه ب ب
ــه  ــق ک ــی مناط ــزی در بعض ــش جوجه ری ــی از کاه ــه ناش ــان عرض نوس
ــث  ــد و باع ــه وجــود آی ــده نیســتند، ب ــه سیســتم های خنک کنن ــز ب مجه
ــرف  ــان برط ــن نوس ــه زودی ای ــود، ب ــازار ش ــی در ب ــش قیمت ــاد تن ایج

می شــود. فــارس

ــت  ــت: ظرفی ــودرو گف ــت خ ــناس صنع ــنجری، کارش ــی س ــن کریم حس
ســاالنه فــروش خودروهــای داخلــی و وارداتــی در بــازار ایــران در 
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــارد دالر اس ــا ۳۰ میلی ــن ۲۵ ت ــوب بی ــرایط مطل ش
بــازار خــودروی ایــران، بــازار بزرگــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل بســیاری از 
خودروســازان مطــرح خارجــی، چشــم بــه ایــن بــازار دارنــد. وی ادامــه داد: 
در صورتی کــه خودروهــای داخلــی و خارجــی بــا قیمــت مناســب، کیفیــت 
جهانــی و البتــه بــا شــرایط فــروش اعتبــاری معمــول در ســطح جهــان در 
بــازار ایــران عرضــه شــوند، ایــن بــازار کشــش جــذب تــا ۲میلیون دســتگاه 
خــودرو را در ســال دارد. ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو بــا بیــان اینکــه 
بزرگــی بــازار خــودروی ایــران در حــدی اســت که بســیاری از خودروســازان 
جهانــی ماننــد تویوتــا و کیــا ترغیــب بــه ســرمایه گذاری و تولیــد در ایــران 
ــدی  ــایت های تولی ــا، س ــون تویوت ــرکتی چ ــرد: ش ــان ک ــوند، خاطرنش ش
ــه  ــرا هزین ــه منتقــل کــرده اســت؛ زی ــه کشــورهایی چــون ترکی خــود را ب
ــت.  ــا و آمریکاس ــم اروپ ــک پنج ــدودا ی ــه ح ــتمزد در ترکی ــوق و دس حق
ــوده و  ــم ب ــتمزد ک ــوق و دس ــه حق ــز هزین ــران نی ــه داد: در ای وی ادام
ــودن انــرژی ارزان بــرای صنایــع در  مزیــت رقابتــی چــون در دســترس ب
مقایســه بــا کشــورهای اروپایــی وجــود دارد؛ بنابرایــن در صــورت معرفــی 
ــد و  ــه تولی ــب ب ــا ترغی ــی آن ه ــازان خارج ــه خودروس ــا ب ــن مزیت ه ای

ــد.  ــد ش ــران خواهن ــرمایه گذاری در ای س

ســال گذشــته قائم مقــام وزیــر نیــرو از پیشــنهاد تشــکلیل بــازار محلــی آب بــا 
هــدف ســاماندهی صنعــت آب خبــر داد؛ امــا تــا بــه امــروز ایــن طــرح بــه اجــرا 
ــل  ــرح و تبدی ــن ط ــت ای ــدم موفقی ــر ع ــی ب ــز منب ــائبه هایی نی ــده و ش درنیام
ــرای  ــر ب ــال حاض ــود در ح ــن وج ــا ای ــود. ب ــرح می ش ــورس مط ــازار ب ــه ب آن ب
ــتان  ــار اس ــی در چه ــورت آزمایش ــه ص ــرح ب ــن ط ــه، ای ــدن نتیج ــخص ش  مش
و چهــار دشــت در همــان اســتان ها بــه اجــرا در آمــده اســت. در همیــن زمینــه 
محمــد حاج رســولی ها، مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
درخصــوص آخریــن وضعیــت تشــکیل بــازار محلــی آب گفــت: پیگیــری طــرح 
تشــکیل بــازار محلــی آب، برنامــه اصلــی وزارت نیروســت و برای اعمــال مدیریت 

مناســب در اســتفاده از منابــع، چــاره ای جــز اجــرای آن نداریــم.
ــای آب،  ــه و تقاض ــر عرض ــت ب ــا مدیری ــوان ب ــق می ت ــن طری ــزود: از ای  وی اف

ــار کــرد. ــی را مه ــع زیرزمین ــه مناب ــی از جمل ــع آب بحــران مناب
ــن ۴  ــه ای ــه داد: نتیج ــران ادام ــع آب ای ــت مناب ــرکت مدیری ــل ش ــر عام  مدی
ــخیص  ــود تش ــس ازآن می ش ــود؛ پ ــخص می ش ــده مش ــال آین ــوت در س پایل

ــر.  ــا خی ــی شــدن دارد ی ــن طــرح، قابلیــت عملیات ــا ای داد کــه آی
ــن  ــت: ممک ــت، گف ــه اس ــی دولب ــازار آب تیغ ــه ب ــان اینک ــا بی ــولی ها ب حاج رس
اســت کــه ایــن طــرح بتوانــد بــه مدیریــت مصــرف کمــک کنــد و ممکــن اســت 
کــه بــه یــک بــورس بــازار تبدیــل شــود؛ اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، مدیریــت آب از 

ــر دســترس خــارج می شــود. مه

حداکثر قیمت مرغ، ۷۰۰۰ تومان است

۵برابرمیشود کشور یتوندر وغنز تولیدر
یــکبرنامــهپنــجســالهودر یتــوندر وغــنز یتــونگفــت:افزایــش۵برابــریتولیــدر حز ودی،مجــریطــر محمــدرمضانــیملــکر

راســتایسیاســتاقتصــادمقاومتــیهدفگــذاریشــدهاســت.

در قاب تصویر

اما و اگرهای ایجاد بازار محلی آبارزش بازار خودروی ایران، ۲5 تا 3۰ میلیارد دالر است

حتما بخوانید!
3کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک پنجشنبه  7 مردادماه 1395

ـــمـــاره 213 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز مایکروفر

نام کاال

مایکروفر 30 لیتری 304 
نقره ای میدیا

784,000

مایکروفر 30 لیتری 304 
سفید میدیا

762,000

مایکروفر 28 لیتری 282 
نقره ای میدآ

578,000

 مایکروفر با بخارپز 30 
980,000لیتری 301 مجیک

 مایکروفر بخارپز 30 لیتری 
880,000سفید 308 مجیک

 مایکروفر 25 لیتری 598 
595,000کنوود

قیمت: تومان

 رشد ۲۰ درصدی خرید گندم 
در اصفهان

ــه و  ــرکت غل ــل ش ــر عام مدی
ــه ۱۰  ــی منطق ــات بازرگان خدم
اصفهــان(  )اســتان  کشــور 
ــن  گفــت: تاکنــون ۲۰۰ هــزار ُت
گنــدم از کشــاورزان مناطــق 
اســتان  ایــن  شــرقی 

خریداری شده است. 
رضــا نیک نــداف بــا اشــاره بــه اینکــه در آغــاز فصــل 
ــن  ــزار ُت ــال ۲۱۰ ه ــود امس ــده ب ــی ش ــت پیش بین برداش
گنــدم در ســطح اســتان اصفهــان خریــداری شــود، بیــان 
داشــت: تاکنــون ۲۰۰ هــزار ُتــن آن در مناطــق گرمســیری 
افــزود:  وی  اســت.  شــده  خریــداری  اســتان  ایــن 
مناطــق  در  خریــد  شــروع  بــا  می شــود  پیش بینــی 
ــدم از کشــاورزان  ــن گن ــزار ُت ــا ۴۰ ه ــی اســتان، ۳۰ ت غرب
ــادآور شــد: در  ــداری شــود. وی ی ــز خری ــن مناطــق نی ای
ایــن صــورت میــزان خریــد گنــدم در اســتان اصفهــان بــه 
ــر از  ــد کــه ایــن رقــم فرات ــن افزایــش می یاب ۲۴۰ هــزار ُت
ــه  ــرکت غل ــل ش ــر عام ــود. مدی ــد ب ــا خواه  پیش بینی ه
 و خدمــات بازرگانــی منطقــه ۱۰ کشــور )اســتان اصفهــان(
میــزان کل گنــدم خریداری شــده ســال گذشــته را در 
اســتان اصفهــان، ۱۹۴ هــزار ُتــن اعــالم کــرد. وی از رشــد 
ــان  ــتان اصفه ــول در اس ــن محص ــد ای ــدی خری ۲۰ درص

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــی س ط

 درخشش شرکت گاز استان اصفهان 
 در کنگره چهره های نامی 

صنعت و اقتصاد
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

شــرکت گاز اســتان اصفهان در 
ــای  ــره چهره ه ــتین کنگ نخس
اقتصــاد  و  صنعــت  نامــی 
ــای  ــرد برنده ــا رویک ــور ب کش
مســئولیت پذیر اجتماعــی کــه 
بــا حضــور شــرکت های دولتی 
و خصوصــی سراســر کشــور و شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
ــد  ــق ش ــان موف ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــد، ش ــزار ش برگ
ــاص  ــود اختص ــه خ ــنواره را ب ــن جش ــن ای ــس زری تندی

دهد. 
اصفهــان  اســتان  شــرکت گاز  اســت  ذکــر  بــه   الزم 
ــی ســازمانی از ســال  ــت در مســیر تعال در راســتای حرک
مســئولیت های  کمیتــه  تشــکیل  بــه  نســبت   ۱۳۹۲
ــن حــوزه  ــا ای ــط ب ــای مرتب ــدام و فعالیت ه ــی اق  اجتماع
ــا  ــن فعالیت ه ــرد؛ ای ــاز ک ــه صــورت ســازمان یافته آغ را ب
اداری  موضوعــات  نظیــر:  مختلــف  حوزه هــای   در 
پژوهشــی  آموزشــی،  ورزشــی،  فرهنگــی،  خدماتــی، 
ــر  ــی شــده و ب ــت بحــران اجرای زیســت محیطی و مدیری
حســب شــاخص های تدوین شــده صنایــع مــورد ارزیابــی 

ــن تندیــس شــد. ــه کســب ای ــرار گرفــت و منجــر ب ق

تولید کلزا در استان اصفهان ۲ برابر شد
مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان 
ــزا در اســتان  ــد کل گفــت: تولی
اصفهــان نســبت بــه ســال 
افزایــش  برابــر   ۲ گذشــته، 
یافــت. محمــد زارع ســطح 
زیــر کشــت کلــزا در مــزارع 
اســتان اصفهــان را ۴۱۰ هکتــار اعــالم کــرد و افــزود: 
همچنیــن در راســتای سیاســت های دولــت بــرای کاهــش 
ــا  ــور، ب ــه کش ــی ب ــن خوراک ــه واردات روغ ــتگی ب وابس
ــر  ــطح زی ــان، س ــتان اصفه ــده در اس ــات انجام ش اقدام
کشــت ایــن محصــول در ایــن اســتان نســبت بــه ســال 

گذشته، ۲ برابر شد. 
ــطح  ــن س ــزا در ای ــت کل ــه برداش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــاز شــده و همچن ــای کشــاورزی اســتان آغ از زمین ه
ادامــه دارد، افــزود: تاکنــون بیــش از ۶۵۰ ُتــن کلــزا 
در قالــب خریــد تضمینــی از کشــاورزان بــه ازای هــر 
شــده  خریــداری  تومــان   ۳۰۰ و  هــزار   ۲۵  کیلوگــرم 
و وجــه بیــش از ۴۲۰ ُتــن آن نیــز بــه کشــاورزان پرداخــت 

شــده اســت.

 اعالم شرایط جدید 
طرح کارت اعتباری خرید کاال

مدیــر کل صنایــع فلــزی و 

ــوازم خانگــی وزارت صنعــت  ل
شــرایط جدیــد طــرح کارت 
اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی 

را اعالم کرد. 
گفــت:  هاشــمی  عبــاس 
بــر اســاس جلســه اخیــر 
ــا حضــور  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور کــه ب
معاونــت توســعه امــور تولیــدی ایــن ســازمان   واحدهــای 
منتخــب،   دســتگاه های اجرایــی و بانک هــای عامــل 
ــد  ــه فرآین ــرای ادام ــدی ب ــات جدی ــد، تصمیم ــزار ش برگ
طــرح خریــد اعتبــاری کاالهــای مصرفــی بــا دوام اتخــاذ 
شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس نظــر وزارت صنعــت، معدن 
وتجــارت بــر توســعه دامنــه شــمول متقاضیــان بــه طــور 
ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــوده اس ــود ب ــع موج ــترده تر از وض گس
کــه تمامــی شــاغالن و بازنشســتگان کشــوری، لشــکری 
ــد  ــمی بتوانن ــای رس ــایر بیمه ه ــی و س ــن اجتماع  تأمی

از مزایای طرح مذکور استفاده کنند. 
وی تصریــح کــرد: همچنیــن میــزان اعتبــار کارت هــا بــه 
۱۰۰میلیــون ریــال افزایــش می یابــد؛ ضمــن اینکــه حــذف 
محدودیــت ســقف حقــوق متقاضیــان دریافــت کارت نیــز 
ــزی  ــت و برنامه ری ــال طــی بخشــنامه ســازمان مدیری قب
 جهــت اجــرا ابــالغ شــده اســت و مهلــت اســتفاده 
از کارت هــا از زمــان تحویــل بــه متقاضــی نیــز بــه مــدت 

۶مــاه تعییــن شــد.

 همکاری فوالد مبارکه و فوالد خوزستان 
در تهاتر مواد اولیه

ــازاد  ــت م ــتفاده از ظرفی ــا اس ب
ــرح  ــفنجی ط ــن اس ــد آه تولی
شــهید شــهبازی فــوالد مبارکــه 
از  اســتفاده  نیــز  و  اصفهــان 
مــازاد گندله ســازی  ظرفیــت 
خوزســتان فــوالد   شــرکت 

ــر  ســودی مناســب از ایــن تهات
برای هر دو شرکت حاصل شد. 

محســن همــت، رئیــس خریــد مــواد اولیــه بــا اعــالم ایــن 
مطلــب گفــت: در ســال های اخیــر بــه دلیــل کمبــود گندلــه 
در ســطح کشــور و وجــود ظرفیــت مــازاد گندلــه در شــرکت 
فــوالد خوزســتان، پــروژه تبدیــل کنســانتره ســنگ آهــن بــه 
ــتان  ــوالد خوزس ــرکت ف ــه در ش ــوالد مبارک ــرای ف ــه ب گندل
 کلیــد خــورد و در این خصــوص و طــی چندیــن قــرارداد 
۶۹۰ هــزار تــن گندلــه تبدیلــی بــرای فــوالد مبارکــه تولید شــد 
ــر جلوگیــری از واردات گندلــه خارجــی، منافــع  کــه عــالوه ب
 اقتصــادی خوبــی بــرای شــرکت های فــوالد خوزســتان 

و فوالد مبارکه به همراه داشت. 
ــه  ــا ب ــن همکاری ه ــزود: ای ــه اف ــواد اولی ــد م ــس خری رئی
ــن اســفنجی  ــود آه ــا کمب ــوالد خوزســتان ب ــه ف ــل اینک دلی
ــز  ــه نی ــد گندل ــازاد تولی ــی م ــت و از طرف ــوده اس ــه ب مواج
داشــت، طــی دو قــرارداد خریــد و فــروش بــه صــورت 
ــه فــوالد خوزســتان  ــر ۳۶۷ هــزار تــن، گندل ــغ ب تهاتــری بال
توســط مجموعــه فــوالد مبارکــه تبدیــل بــه آهــن اســفنجی 

شــد.
 وی در ادامــه بــه مزایــای اجــرای ایــن قراردادهــا اشــاره کــرد 
و گفــت: بــه دلیــل کیفیــت آهــن اســفنجی تولیــدی فــوالد 
ــه  ــه فــوالد خوزســتان نســبت ب مبارکــه و نزدیکــی مســیر ب
ــا عقــد ایــن  دیگــر تولیدکننــدگان آهــن اســفنجی کشــور، ب
ــرکت ــرای آن ش ــده ب ــود حاصل ش ــر س ــالوه ب ــا ع  قرارداده

ــفنجی  ــن اس ــد آه ــی تولی ــت خال ــه ظرفی ــل اینک ــه دلی ب
ــا  ــر ب ــن منظ ــد از ای ــتفاده ش ــدی اس ــا ح ــه ت ــوالد مبارک ف
ــه  ــوالد مبارک ــن اســفنجی ف ــت تمام شــده آه کاهــش قیم

ــد.  ــل ش ــه حاص ــوالد مبارک ــرای ف ــز ب ــی نی ــود خوب س
 وی در پایــان از همــکاران خریــد مــواد اولیــه اساســی

مجتمــع فــوالد ســبا، حمــل و نقــل و پشــتیبانی، حفاظــت 
 فیزیکــی، خریــد مــواد مصرفــی، امــور مالــی، کنتــرل مــواد

حســابداری صنعتــی و کلیــه همکارانــی کــه در اجــرای 
 ایــن پــروژه بــه صــورت هماهنــگ همــکاری کردنــد، تشــکر 

و قدردانی نمود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

احداث مرکز کشت گیاهان دارویی 
متناسب با نیاز جامعه است

اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 

گفــت: احــداث مرکــز تخصصــی 
گیاهــان  کشــت  آمــوزش 
و  مطلــوب  کاری  دارویــی، 
متناســب بــا نیــاز جامعه اســت. 
ــتکی در  ــلیمانی دش ــم س قاس
کل  اداره  کارکنــان  بــا   دیــدار 
و مســئوالن آموزشــگاه های آزاد فنــی و حرفــه ای اســتان 
اظهــار کــرد: فنــی و حرفــه ای اســتان بــه مجموعــه ای فعــال 

تبدیل شده است و عملکرد آن شایان تقدیر است. 
وی تصریــح کــرد: آموزش هــای فنــی و حرفــه ای در صورتــی 
 کــه متناســب بــا نیــاز دســتگاه های اســتان و مناطــق 

ــت. ــر اس ــد، مؤثرت ــف باش مختل
ــا  ــب ب ــتگاهی متناس ــر دس ــت: ه ــتکی گف ــلیمانی دش  س
شــرایطی کــه دارد می توانــد دوره هــای مدنظــرش را بــه 
فنــی و حرفــه ای ارائــه کنــد تــا جوانــان تحصیلکــرده اســتان 
ــاب  ــتغال را انتخ ــا اش ــب ب ــی متناس ــته های مهارت ــز رش نی
ــرد:  ــان ک ــاری خاطرنش ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــد. اس کنن
آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای بایــد تــا جایــی کــه ممکــن 
ــذار  ــگاه های آزاد واگ ــی و آموزش ــش خصوص ــه بخ ــت ب اس
ــا نیــاز  ــا درآمــد آن هــا آموزشــگاه هایی متناســب ب شــود و ب

ــود. ــاخته ش ــف س ــق مختل ــرایط مناط روز و ش
ــد کــرد: احــداث مرکــز تخصصــی آمــوزش کشــت   وی تأکی
گیاهــان دارویــی، کاری مطلــوب و متناســب بــا نیــاز جامعــه 
ــا  ــروزه اســانس گل ه ــزود: ام اســت. ســلیمانی دشــتکی اف
ــن  ــتری ای ــت دارد و مش ــتری از نف ــد بیش ــب درآم ــه مرات ب
محصــوالت نیــز وجــود دارد؛ بــه همیــن دلیــل بــه طرح هایــی 
کــه در ایــن زمینــه باشــند، تســهیالت ارزان قیمــت داده 

می شــود.

 دوره های مهارتی 
حلقه گمشده رفع بیکاری

سرپرســت فنــی و حرفــه ای 
یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت 
مدرک گرایــی  از  نــگاه  تغییــر 
ــای  ــی در دوره ه ــه مهارت گرای ب
حرفــه ای و  فنــی   آموزشــی 

گفــت: دوره هــای مهارتــی فنــی 
و حرفــه ای بایــد بــه ســمت 

سفارش محور شدن هدایت شوند.
 »علی آقاافضلــی«   ســازمان فنــی و حرفــه ای را یکــی 
از متولیــان ارتقــای مهــارت و علمــی و فنــی جوانــان در 
راســتای توســعه بیــش از پیــش دانســت و بیــان کــرد: در 
ســال گذشــته، بیــش از ۳۵۰ دوره حرفه آمــوزی در یــزد 

ــد. ــزار ش برگ
 ایــن مقــام مســئول آمــوزش مهارتــی را حلقــه گمشــده رفــع 
مشــکالت بیــکاری در اســتان دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
برگــزاری دوره هــای مهارتــی، نقــش مهمــی در ارتقــای ســطح 
مهــارت جامعــه، ارتقــای تولیــد ملــی و تحقــق اهــداف 

ــد. ــا می کن ــی ایف ــاد مقاومت اقتص
 سرپرســت فنــی و حرفــه ای دربــاره برنامه هــای ایــن 
ســازمان در ســال جــاری افــزود: بومی ســازی و ارائــه 
ــه  ــه از جمل ــر منطق ــاز ه ــا نی ــب ب ــای الزم متناس آموزش ه
مهم تریــن برنامه هــای فنــی و حرفــه ای اســتان بــرای 

ــت. ــال اس امس

رئیس کانون برنج اعالم کرد:
کاهش قیمت برنج در آینده نزدیک
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ــان  ــورج حاجی رحیمی ــع، ت ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
در کارگــروه ثبــت وقایــع حیاتــی شــهرضا بــا اشــاره بــه نبــود 
دفتــر ثبــت طــاق در شــهرضا گفــت: نبــود دفتــر ثبــت طــاق 
در شــهرضا موجــب می شــود یکــی از ارکان مهــم بــرای 
سیاســت های  زمینــه  در  شــهر  مســئوالن  تصمیم گیــری 
ــود  ــل نب ــی از دالی ــد. وی یک ــته باش ــود نداش ــی وج جمعیت
ــدن طــاق دانســت  ــر طــاق در شــهرضا را مطــرود خوان دفت
ــح کــرد: اگرچــه طــاق در اســام حــال اســت، امــا  و تصری
ــط  ــه ســبب محی ــد اســت و ب ــزد خداون ــن حــال ن منفورتری
مذهبــی ایــن شهرســتان، دفتــرداران رغبتــی بــه ایجــاد دفاتــر 
طــاق در ایــن شهرســتان ندارنــد. مدیــر اداره کل ثبــت احــوال 
ــر  ــر در ایجــاد دفت ــودن دفات ــر ب ــه مخی ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
ــا وجــود اینکــه  طــاق خاطرنشــان کــرد: اداره ثبــت احــوال ب
ــد، مــرگ، ازدواج و طــاق  ــه تول وظیفــه ثبــت وقایــع چهارگان
ــه  ــه ازدواج و طــاق، وظیف ــا در دو وظیف ــده دارد، ام ــر عه را ب
ــر ثبــت  ــدارد و پــس از ثبــت ایــن وقایــع در دفات مســتقیم ن

ــود. ــاع داده می ش ــا اط ــه م ــع ب ــن وقای ــوال، ای اح
 کاهش زمان ثبت ازدواج و طالق

ــک  ــتم های الکترونی ــرد: در سیس ــوان ک ــان عن حاجی رحیمی
ــن  ــر، ای ــاق در دفات ــا ط ــت ازدواج ی ــض ثب ــه مح ــد ب جدی
واقعــه در سیســتم مــا نیــز صــورت می گیــرد؛ ایــن موضــوع 

ــه حداقــل کاهــش داده اســت. ــت را ب زمــان ثب
 سیاست های ۱۴گانه مقام معظم رهبری

ــم  ــام معظ ــه مق ــت های ۱۴گان ــه سیاس ــان اینک ــا بی وی ب
اســت شــده  ابــاغ  ادارات  بــه  مــا  طریــق  از   رهبــری 

ــه  ــا هیچ گون ــه، م ــن اباغی ــود ای ــا وج ــرد: ب ــان ک خاطرنش
تأثیــری بــر نــرخ موالیــد کشــور نداریــم و ایــن امــر مربــوط بــه 
فرهنگ ســازی اداراتــی چــون اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

و اقدامــات ســازمان نظــام پزشــکی و دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســت. مدیــر اداره کل ثبــت احــوال اصفهــان افــزود: وظیفــه 
ــع ضــروری  ــن سیاســت ها، هشــدار در مواق ــا در ای ــی م اصل
بــه ایــن ادارات در جهــت نــرخ موالیــد و مــرگ متناســب بــا 

کشــور اســت.
 کارت های هوشمند

وی بــا بیــان اینکــه بحــث کارت هــای ملــی هوشــمند، نیازمنــد 

اتحــاد تمــام دســتگاه های کشــور اســت، تصریــح کــرد: بحــث 
کارت هــای هوشــمند، بحثــی ســنگین و ملــی اســت و اجــرای 
ــات و  ــا امکان ــوال ب ــت اح ــده اداره ثب ــی از عه ــه تنهای آن ب
بودجــه حداقلــی خــارج اســت. حاجی رحیمیــان بــا اشــاره بــه 
ــی  ــدور کارت مل ــنج ص ــتگاه های هویت س ــاد دس ــه زی هزین
ــف  ــی از وظای ــتا بخش ــن راس ــرد: در همی ــان ک ــمند بی هوش
ــز  ــتی و مراک ــر پس ــه دفات ــرده و ب ــپاری ک ــود را برون س خ
ــام  ــا ثبت ن ــا تنه ــپرده ایم؛ ام ــت س ــات دول ــخوان خدم پیش
ــا اداره  ــا ب ــدور کارت ه ــود و ص ــام می ش ــز انج ــن مراک در ای

ثبــت احــوال اســت.
 شایعات در زمینه قطع یارانه

ــه  ــه کســانی ک ــه قطــع یاران ــه داد: شــایعات در زمین وی ادام
کارت ملــی هوشــمند ندارنــد و سوءبرداشــت از مصاحبــه 
وزیــر موجــب شــد کــه ســیل مراجعه کننــدگان بــه دفاتــر مــا 
ــد  ــا صداوســیما، جرای ــه ب ــق مصاحب ــا از طری ــاد شــود؛ م  زی
و خبرگزاری هــا در چنــد نوبــت موجــب آرامــش فضــا شــدیم. 
مدیــر اداره کل ثبــت احــوال اصفهــان بــا اشــاره بــه اعتراضاتــی 
کــه در زمینــه کارت ملــی هوشــمند در گوشــه و کنــار شــنیده 
ــت  ــم درخواس ــی حج ــت وقت ــی اس ــت: طبیع ــود، گف می ش
متقاضیــان کارت هــای ملــی هوشــمند افزایــش یابــد، حجــم 
اعتراضــات نیــز بــه همــان نســبت افزایــش پیــدا می کنــد. 

مدیرکل اداره  ثبت احوال اصفهان:

قطع یارانه کسانی که کارت ملی هوشمند ندارند، شایعه است

رئیــس شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه اســتان 
اصفهــان گفــت: نمــاز جمعــه و خطیــب، حلقــه ارتباطــی بیــن 
مــردم و مســئوالن اســت. حجت االســام و المســلمین 
محمدرضــا صالحیــان اظهــار کــرد: پنجشــنبه هــر هفتــه بایــد 

خودمــان را بــرای نمــاز جمعــه آمــاده 
کنیــم و در روز جمعــه، بایــد نمــاز جمعــه 

ــرد.  ــرار بگی ــا ق ــه کاره ــت هم در اولوی
وی ادامه داد: 6 روز هفته انســان مشــغول 
کار و تــاش اســت، امــا یــک روز در هفتــه 
بایــد بــرای خــدا و قیامــت باشــد و آن روز 
جمعــه و شــرکت در نمــاز جمعــه اســت که 
از ثــواب بســیاری برخــودار اســت. رئیــس 
شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه 

ــده  ــن پاک کنن ــه بهتری ــاز جمع ــزود: نم ــان اف اســتان اصفه
اســت و افــرادی کــه از نمــاز جمعــه برمی گردنــد مثــل طفــل 
تازه متولدشــده هســتند. نمــاز جمعــه بــزرگ اســت و حرمــت 

دارد؛ بــه طــوری کــه تــا شــعاع یــک فرســخی آن نبایــد نمــاز 
جماعــت یــا نمــاز جمعــه دیگــری برگــزار شــود. صالحیــان 
تصریــح کــرد: نمــاز جمعــه معرفــت انســان را زیــاد می کنــد 
و اگــر همــه مــردم در آن شــرکت کننــد، مشــکاتی در جامعــه 
نخواهیــم داشــت. وی خاطرنشــان کــرد: 
خطیــب نمــاز جمعــه بایــد در هفتــه 
20 ســاعت مطالعــه کنــد تــا بتوانــد 
ــد  ــن کن ــه را تبیی  خطبه هــای نمــاز جمع
و هــر خطبــه بایــد حداکثــر ۱5 دقیقــه به 
 طــول انجامــد. همچنیــن علــی رحمانــی
فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون 
حرکتــی  جمعــه  نمــاز  کــرد:  اظهــار 
عبــادی و وحدت آفریــن اســت و وقتــی 
ــه  ــاز جمع ــی دارد. نم ــار امنیت ــک ب ــد، ی ــن ش وحدت آفری
ــم  ــی را رق ــت اجتماع ــتی و صمیمی ــس نوع دوس ــک ح ی
ــد؛ در نتیجــه امنیــت اجتماعــی ایجــاد می شود.ایســنا می زن

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان:
خطیب نماز جمعه، باید 20 ساعت در هفته مطالعه کند

نماینــده مــردم شــهرکرد، بــن و ســامان در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: راه آهــن، بســتر توســعه اســتان اســت و بایــد 
در ســاخت آن بــه همــه شهرســتان ها توجــه شــود. اردشــیر 
حمل ونقــل  برنامه ریــزی  شــورای  نشســت  در  نوریــان 

و مســکن اســتان اظهــار کــرد: مبحــث 
شهرســازی در مرکــز اســتان بــه دلیــل نبود 
مشــاور مناســب، دارای مشــکل اســت. وی 
تصریــح کــرد: توســعه زیرســاخت های 
عرصــه گردشــگری  در  نــرم  و  ســخت 
ــه  ــت ک ــه اس ــکاتی مواج ــا مش ــتان ب اس
بایــد برنامه هــای اســتان بــر ایــن موضــوع 

متمرکــز شــود. 
نوریــان گفــت: طــرح ویــژه اراضی دانشــگاه 

شــهرکرد کــه مدت هاســت متوقــف شــده، بایــد بــا بررســی 
ــن  ــردم شــهرکرد، ب ــده م ــع مشــکل شــود. نماین ــاره رف دوب
و ســامان در مجلــس شــورای اســامی افــزود: اراضــی 

ــاز  ورودی شــهرهای مرکــز اســتان وضعیــت نامناســب و نی
بــه اصــاح دارد. وی خاطرنشــان کــرد: تقویــت جــاده کارون 
ــد.  ــز اســتان ســرعت ده ــه توســعه مرک ــد ب ــار، می توان چه
نوریــان اظهــار کــرد: راه هــای بن-شــهرکرد و بن-ســامان، از 
ــتند  ــتان هس ــز اس ــی مرک ــای اصل راه ه
ــتری  ــیدگی بیش ــا رس ــه آن ه ــد ب و بای
راه آهــن  کــرد:  تصریــح  وی  شــود. 
 بســتر توســعه اســتان اســت و بایــد 
در ســاخت آن بــه همــه شهرســتان ها 
ــان- ــروژه راه آهــن اصفه توجــه شــود. پ

چهارمحــال و بختیاری-خوزســتان، یکــی 
از پروژه هــای بــزرگ راه و شهرســازی در 
ســطح اســتان اســت. همچنیــن قاســم 
ــارات راه و  قاســمی، مدیــر کل راه و شهرســازی افــزود: اعتب
ــد صعــودی داشــته و  شهرســازی در ســال های گذشــته رون
در ســال گذشــته بــه ۱86 میلیــارد تومــان رســیده اســت.ربیع

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی:
راه آهن، بستر توسعه چهارمحال و بختیاری است

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و 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 ۱ـ برابر رای شماره ۱39560302023000305 مورخ 95/3/3۱ ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( به شماره شناسه ملی ۱۴003۱276۱0 بر ششدانگ یکباب ساختمان 
از پاک شماره  به مساحت 337/02 مترمربع مفروزی  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به 
۱868 الی ۱876 اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/23    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/7

امیرحسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان    ۱0728/ 
م الف

مفاد آرء 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و 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 ۱ـ برابر رای شماره ۱39560302023000309 مورخ 95/3/3۱ خانم اکرم امامیان 
فرزند  اصفهان  از  صادره   ۱28657۴37۴ ملی  کد   ۴83 شناسنامه  شماره  به  آباده 
غامحسین بر ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت 259/۱5 مترمربع مفروزی از 
پاک شماره 29۴6  اصلی واقع در بخش ۱ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/23    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/7

امیرحسین صفائی   رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان    ۱0733/ 
م الف

مفاد آرء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و 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 ۱ـ برابر رای شماره ۱395603020230003۱0 مورخ 95/3/3۱ آقای منصور بیننده 
فرزند  شهرضا  از  صادره   5۱29603729 ملی  کد   228 شناسنامه  شماره  به  دهاقانی 

رمضانعلی بر ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت 56/80 مترمربع مفروزی از پاک 
شماره ۱۴۱6  اصلی واقع در بخش  3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/23    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/7

امیرحسین صفائی   رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان    ۱0762/ م الف
دادنامه

کاسه پرونده 75۴/9۴ شماره دادنامه:990    تاریخ رسیدگی:9۴/۱۱/26 مرجع رسیدگی 
شهرخ  :خمینی  نشانی  قائدی  :قاسم  خواهان  اصفهان  اختاف  حل  ۱5شورای  :شعبه 
کهندژخ پروین اعتصامی فرعی 7 بن بست اول وکیل:ماهان امیری    نشانی:33پل 
نبش  ملت  نشانی:خ  چین  تکمه  خوانده:مسعود  6واحد832  طبقه  مجتمع کوثرفاز2 
مسجد۱۴معصوم کوچه ۱۴ داخل کوچه بن بست  سمت راست انتهای بن بست درب 
قهوه ی رنگ    وکیل:- نشانی:-     خواسته:مطالبه گردشکار:پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه وثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:رای 
قاضی شورا درخصوص دعوی خواهان قاسم قائدی باوکالت ماهان امیری به طرفیت 
مسعود تکمه چین به خواسته مطالبه مبلغ ۴9/500/000 ریال بابت 9 ماه اجور معوقه 
شعبه بابررسی محتویات پرونده وماحظه دادخواست تقدیمی خواهان وصورت جلسه 
دادرسی مورخه 9۴/۱۱/7 وعدم حضور خوانده علی رغم اباغ قانونی ومستندات ابرازی 
مدافع خواهان که  وکیل  وادعای   93/7/26 مورخه  عادی  نامه  اجاره  منجمله  خواهان 
اجاره ماهیانه را مبلغ 5/500/000 ریال واجور معوقه را9 ماه از تاریخ دیماه سال 93 لغایت 
مهرماه سال 9۴جمعا به مبلغ ۴9/500/000 ریال اعام نموده دعوی خواهان راوارد دانسته 
ومستندا به مواد۱98و5۱5و5۱9 ق.آ.د.م ومواد ۱0 و 2۱9    الی225 قانون مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴9/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته ومبلغ 
3۱0/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل مدافع خواهان طبق تعرفه 
قانون وکالت در حق خواهان صادر واعام می نماید حکم صادره غیابی و20روزپس از 
اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و20 روز پس ازانقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض 
اینکه  نظربه  خواسته  تامین  خصوص  میباشدودر  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در 
خواهان نسبت به تودیع خسارت احتمالی شده مبادرت ننموده است رای به رد دعوی 
خواهان در این بخش از خواسته رابه ماده 2قانون آ.د.م صادرواعام می گردد.دفترشعبه 

۱5 مجمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان-شماره:۱23۴5/م الف
آگهی مزایده

بامشخصات  ای  داردمزایده  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   8 شعبه  احکام  اجرای 
حاج  قدیری  فریدون  وعلیه  پی  ناهیدکیانی  له   9۴00۱7 زیربرگزارنماید.پرونده کاسه 

آبادی به نشانی اصفهان-سه راه سیمین –کوچه ارغوان –پ57
فروش 2۱/53حبه از72حبه پاک ثبتی شماره ۴033فرعی از ۱5۱87 اصلی بخش 5 
ثبت اصفهان به خاطر بدهی 97۱/۱53/958ریال در حق محکوم به مبلغ ۴7/5۴7/697 
ریال   ۱/0۱8/70۱/655 فوق  مبالغ  جمع  باشد که  می  دولتی  الجرای  حق  بابت  ریال 
بدهی  برای  باشدکه  می  نصرآبادی  اصغرقاسمی  پاک  ذکراست که  به  باشد.الزم  می 
محکوم له معرفی نموده است.ضمنا طبق گزارش کانتری محل مورد مزایده در تصرف 
اصغر قاسمی )مالک(می باشند.اوصاف ملک طبق نظر کارشناس:آپارتمان مورد بازدیددر 
طبقه یک مجتمع پنج طبقه روی پیلوت وپارکینگ و2دستگاه آسانسور بااسکلت بتنی 
داخلی  سطوح  دارای  آپارتمان  آجری  ونمای  آجری  دیوارهای  وبلوک  تیرچه  وسقف 
وسقف گچ پرداختی ونقاشی شده ودرب وپنچره خارجی آلومینیوم ودرب های داخلی 
سرامیک  بهداشتی  های  وسروییس  آشپزخانه  وکف  سرامیک  آپارتمان  وکف  چوبی 
وبدنه دیوارهاکاشی گردیده ودارای سیستم گرمایش پکیج وسرمایش کولرآبی وکابینت 
ملک  شماره  به  آپارتمان  باشد  می  وگاز  وبرق  آب  اشتراکات  MDFودارای  آشپزخانه 
۱5۱87/۴0233۴33به شماره ورقه مالک 232336 الف/87 وشماره ثبت 606۴۴/س 
بنام آقای اصغر قاسمی نصرآبادی میزان20/29حبه مشاع از  دفتر 3۴8 وصفحه ۴7 
محل  موقعیت  به  وباتوجه  فوق  مراتب  وصادرگردیده.بنابر  ثبت  دانگ  شش  حبه   72
ارزش شش  تاثیرگزار  عوامل  ونوع کاربری )مسکونی(وسایر  آن  وقدمت  ونوع ساخت 
نظر  واعام  ارزیابی  ریال   3/۴05/870/000 مبلغ  جمعابه  مذکور  آپارتمان  عیانی  دانگ 
میگردد.در نتیجه ارزش 20/29 حبه مشاع شش دانگ متعلق به آقای اصغر قاسمی 
نهصدوهفتادونه  میلیون  نودوپنج  معادل  ریال   959/793/000 مبلغ  به  نصرآبادی 

 – نیکبخت  مکان:اصفهان-خ  ساعت:۱0صبح  میگردد.زمان:95/6/9  هزاروسیصدتومان 
200مترجلوترازدادگستری کل اصفهان – ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری-

طبقه چهارم اجرای احکام شعبه 8 حقوقی اصفهان
طالبین خریدمی توانند5روز قبل از مزایده طبق هماهنگی بااین اجرا از ملک درآدرس 
مجتمع  علیپور  شهید  مسجدالغفور)کوچه39(کوچه  سروش-جنب  اصفهان-خ 
مسکونی مروارید طبقه دوم واحد26 دیدن کرده وباسپردن ۱0%ارزش اموال به حساب 
جلسه  اجرادر  این  به  فیش  وارائه  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک   2۱7۱2902۱0008
مزایده شرکت کنند.مزایده از قیمت پایه شروع می شود.پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
اصفهان- حقوقی  عمومی  8دادگاه  شعبه  احکام  بود.مدیراجرای  خواهد  مزایده  برنده 

شماره۱3239/م الف
آگهی مزایده

اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظردارددر خصوص پرونده 
مرتضی  آقای  وعلیه  ورزنه  حاتمی  طیبه  خانم  له   28 ح  ج   93068۴ شماره  اجرایی 
اعلمی مقدم فرزندرضا مبنی بر فروش 8/۴ حبه از۱2حبه از 72حبه ششدانگ پاک 
ثبتی ۴3۱0/6 بخش ۴ ثبت اصفهان به نشانی اصفهان خیابان احمدآباد.خیابان گلزار 
روز شنبه  تاریخ 95/6/6  در  ای  بن بست شهیدچراغچی )5۱(پاک 6۴جلسه مزایده 
ساعت9/30 الی ۱0 صبح در محل اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
واقع در)اصفهان خیابان نیکبخت 200متر بعداز ساختمان مرکزی دادگستری کل استان 
اصفهان جنب بیمه پارسیان مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه دوم(برگزارنماید.طالبین 
بازدیدنمایند  آدرس صدرالذکر  به  مزایده  مورد  از  مزایده  از  قبل  روز  توانند5  می  خرید 
سپرده  حساب  به  را  کارشناسی  ۱0%مبلغ  که  رادارند  مزایده  در  شرکت  حق  وکسانی 
دادگستری اصفهان به شماره 2۱7۱290۱60008)بانک ملی(واریزنموده وفیش آن راهمراه 
باشند که  می  افرادی  یا  فرد  وبرنده  شروع  مبلغ کارشناسی  از  باشندومزایده  داشته 

باالترین قیمت راپیشنهاد دهند.
 ۴3۱0/6 شماره  ثبتی  پاک  کارشناس:ششدانگ  نظریه  براساس  ملک  اوصاف 
بخش ۴ثبت اصفهان به صورت یک باب خانه مسکونی دارای مساحت عرصه حدود 
باالی  ساخت  باقدمت  ساختمان کلنگی  درآن  باشدکه  محلی(می  )متره  22۱مترمربع 
وضعیت  به  باتوجه  است  آب.برق.گازوفاضاب  اشتراکات  باشدودارای  می  بنا  ۴0سال 
مجاورین وعرض گذر)بن بست(جنوبی، پاک در سمت جنوبی دارای براصاحی وعقب 
نشینی به مساحت حدود۱3 مترمربع می باشد)مساحت باقیمانده حدود208مترمربع 
به  باعنایت  (پاک مذکورواقع در ضلع شمالی بن بست وبه صورت درب حیاط است 
موارد فوق الذکر موقعیت ومحل پاک مساحت عرصه قدمت اعیانی .ارزش اشتراکات 
.وضعیت پاک )درب حیاط بابراصاحی در سمت جنوبی(عرضه وتقاضاوبادر نظرگرفتن 
جمیع عوامل موثردر قیمت گذاری ارزش ششدانگ پاک به مبلغ 6/9۱0/000/000 ریال 
مجموع  به  وباتوجه  می گردد  واعام  برآورد  تومان  میلیون  ششصدونودویک  معادل 
محکوم به وحق االجرای دولتی که 8۱5/566/350 ریال می باشد به میزان 8/۴حبه 
خواهدرسید.مدیراجرای  فروش  به  اعلمی  مرتضی  مالکیت  ششدانگ  از72  از۱2حبه 

احکام شعبه 28دادگاه حقوقی اصفهان – 
شماره:۱32۴3/م الف

دادنامه
شعبه  رسیدگی  مرجع  مورخ:95/3/22  دادنامه:29۱  ۱۱97شماره  پرونده:9۴/  کاسه 
بیست وششم شورای حل اختاف اصفهان خواهان:علیرضا دهقانی فرزند غامحسین 
نشانی:-  وکیل:-  شیشه گری   سرای   ۱5 شماره  عبدالرزاق کوی  نشانی:اصفهان-خ 
خوانده:اسماعیل رزمی مقدم فرزند :خان علی  نشانی :مجهول المکان  وکیل:- نشانی:- 
از یک فقره چک  به پرداخت بخشی  بر محکومیت خوانده  خواسته:صدور حکم مبنی 

به مبلغ 20/000/000 ریال به شماره 30۱220 مورخ 79/۱58 بانک سپه دانشکده ارومیه
گردشکار:باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می  با استعانت  اعام ختم رسیدگی 

نماید. 
رای قاضی شورا درخصوص دادخواست علیرضا دهقانی به طرفیت اسماعیل رزمی مقدم 
خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره های 
انضمام خسارات  به  ارومیه  بانک سپه شعبه دانشکده  30۱220 مورخ 79/8/۱5 عهده 
دادرسی وتاخیرتادیه با توجه به دادخواست تقدیمی وماحظه اصول مستندات ابرازی 
اشتغال ذمه  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده ومستندات  به عمل  وتکذیبی  ایراد  خواهان 
ی خوانده به خواهان را حکایت می کندعلی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 

مواد۱98و5۱9و522 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 3۱5و3۱0و2۴9 قانون تجارت حکم 
خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
وپرداخت دویست وشصت هزارریال)260/000 ریال( به عنوان خسارت دادرسی وهزینه 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  ریال   ۱20/000 مبلغ  به  نشرآگهی 
79/8/۱5لغایت زمان وصول وابصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر واعام می گردد رای صادره غیابی وظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این شعبه خواهد بود وپس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظردرمحاکم 
اختاف  حل  شورای  وششم  بیست  شعبه  قاضی  باشد.  می  اصفهان  حقوقی  عمومی 

–شماره:۱23۴۱/م الف
آگهی مزایده

شماره   920998035220۱692   : پرونده  شماره   95۱0۱۱6838500380 نامه:  شماره 
بایگانی شعبه : 9۴0288 تاریخ تنظیم : 05/03 /۱395 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه 
خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 9۴0288 اجرایی 5له خانم فاطمه 
آقایی و  آقای عباس عمو  لو علیه  بهار  آقای مرتضی  با وکالت  آقائی خوراسگانی  عمو 
خانم معصومه مهتری خوراسگانی )همگی وراث مرحوم سعید عموم آقایی خوراسگانی 
( بخواسته 5 عدد سکه و مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 500/000 
/۱ ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر 

برگزار نماید : 
۱-امتیاز یک خط تلفن به شماره 09۱32086922 کارکرده که طبق نظر کارشناس با در نظر 
گرفتن مقطع زمانی و با عنایت به جمیع جهات و اموال موثر در قضیه و دخیل در تعیین 

قیمت پایه و مبنای مزایده مبلغ 2/700/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
2-امتیاز حج عمره مفرد به شماره ۱2۱۱306۴۱72 که مطابق استعام به عمل آورده از 

سازمان حج و زیارت ارزش ریالی آن را 29/6۱7/000 ریال اعا نموده است.
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل این اجرا حاضر گردیده ) در خصوص 
مزایده  در  و جهت شرکت   ) و حج  مزایده  مورد  همراه  تلفن  به خط  مربوط  اطاعات 
در  واقع  اجرا  این  دفتر  در  صبح   ۱0 ساعت  چهارشنبه  روز   95/6/3 تاریخ  در  خرید  و 
خیابان نیکبخت ، مجتمع اجرای احکام حقوقی ، طبقه اول ، واحد یک حاضر شوند. 
باالترین  پیشنهاد کننده  بود که  خواهد  برنده کسی  و  شروع  ارزیابی  مبلغ  از  فروش 
قیمت بوده و حداقل %۱0 مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری ) 

2۱7۱2902۱0008 بانک ملی( واریز نماید./
شماره : ۱3238 / م الف اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان

دادنامه
شماره   ۱39۴/05/۱5  : تنظیم  تاریخ   9۴09973653300633 دادنامه:  شماره 
مهدی  آقای  خواهان:   9۴0089 شعبه:  بایگانی  شماره  پرونده:9۴09983653300083 
قندهاری فرزند علی مردان به نشانی بندرگز خ ش مطهری الله 8 منزل علی مردان 
قندهاری خوانده: آقای محمد امامی فرزند منوچهر به نشانی کرسگان نمایشگاه امامی 
خواسته ها: ۱. مطالبه خسارات دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه 
چک دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید رای دادگاه دعوی مهدی قندهاری فرزند علی مردان بطرفیت 
وجه  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  مطالبه  بخواسته  منوچهر  فرزند  مهرگانی  امامی  محمد 
چک شماره 5988۱5 عهده بانک تجارت کرسگان به انضمام مطلق خسارات  قانونی – با 
توجه به بقای اصول مستندات  در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطان دعوی داشته 
باشد اقامه و ابراز نداشته ، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 3۱0و 3۱3 قانون 
تجارت و ۱98و 5۱9و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک 
و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و چهار میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین. 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد./ 
شماره: 283/ م الف 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فاورجان – امید حفیظی

حتما بخوانید!
8 هزار واحد مسکن مهر اصفهان ...

پنجشنبه  7 مردادماه   1395
ـــمـــاره 213 ســـــال دوم             ݡسݒ

در شهر

 تقدیر ساکنان محله گلبهار 
از شهردار فوالدشهر

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
از  تعــدادی  شــهرداری، 
ــه  ــار ب ــه گلبه ــاکنان محل س
پــاس زحمــات شــهرداری بــا 
مراجعــه بــه دفتــر شــهردار از 
اقدامــات عمرانــی و خدماتــی 
انجام شــده در شــهر، به ویــژه محلــه مذکــور از مجموعــه 

شهرداری و شهردار فوالدشهر تجلیل کردند. 
مهنــدس مــرادی، شــهردار، ضمــن خیرمقــدم بــه 
ســاکنان محلــه گلبهــار گفــت: یکــی از اولویت هــای مــا 
در ســال 95 رســیدگی بــه امــور محله هاســت و پــس از 
ــی، مســائل محله محــور را در  ــل پروژه هــای عمران تکمی

ــم.  ــرار داده ای دســتور کار خــود ق
پروژه هــای  برشــمردن  بــا  فوالدشــهر  شــهردار 
ایــن  مهم تریــن  شــهر،  ســطح  در  صورت گرفتــه 
اقدامــات را پــروژه پســاب توصیــف کــرد و گفــت: 
ایــن پــروژه در ســه بخــش و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 65 
ــه ۴80  ــا توجــه ب ــه انجــام رســیده و ب ــال ب ــارد ری میلی
ــر  ــار فضــای ســبز موجــود و خشکســالی های اخی هکت
فوالدشــهر، اولیــن شــهر زیــر یکصــد هــزار نفــر جمعیــت 
در کشــور اســت کــه بــه ایــن مهــم دســت یافتــه و ایــن 
ــم  ــهر تقدی ــهروندان فوالدش ــه ش ــه هم ــده را ب  کار ارزن

کرد. 
در پایــان ایــن نشســت صمیمــی بــا اهــدای لــوح تقدیــر 
ــل  ــدس مــرادی، شــهردار فوالدشــهر، تجلی ــای مهن ازآق

بــه عمــل آمــد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:
 8 هزار واحد مسکن مهر اصفهان 

بدون متقاضی
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــازی اس ــر کل راه و شهرس مدی
ــه  ــت ک ــان اس ــر در اصفه ــکن مه ــد مس ــزار واح 8 ه
ــرده  ــدا نک ــه ای پی ــدارد و صاحبخان ــی ن ــوز متقاض  هن
ــتان  ــت: در اس ــار داش ــی اظه ــت هللا غام ــت. حج اس
ــود دارد  ــر وج ــکن مه ــد مس ــزار واح ــان ۱6۱ ه اصفه
ــدون  ــد آن ب ــزار واح ــدود 8 ه ــداد ح ــن تع ــه از ای ک

ــت.  ــی اس متقاض
ــان امســال ۱6 هــزار واحــد  ــا پای ــان داشــت: ت وی بی
تکمیــل می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون 

تــا 90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.

اخبار کوتاه

در شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار شد
 همایش معرفی محصوالت 

سیستم های برق صنعتی
از  جمعــی  حضــور  بــا 
ــرق  ــرکت های ب ــان ش کارشناس
بــرق  توزیــع  منطقــه ای، 
شهرســتان، توزیــع بــرق اســتان 
شــرکت های  و  اصفهــان 
اصفهــان  اســتان  صنعتــی 
معرفــی  روزه  یــک  همایــش 
ــا  محصــوالت سیســتم های بــرق صنعتــی شــرکت آل اس ب
ــرق  ــات شــرکت ب ــزی و تحقیق ــت برنامه ری ــکاری معاون هم
منطقــه ای اصفهــان برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــا  ــه ب ــش ک ــن همای ــان، ای ــه ای اصفه ــرق منطق ــرکت ب ش
 همــکاری شــرکت پــارس نیــرو ســان، نماینــده رســمی 
شــد برگــزار  ایــران  در  اس،  آل  شــرکت  انحصــاری   و 

ــأ  ــوع خ ــط از ن ــار متوس ــای فش ــا کلیده ــرکت کنندگان ب  ش
تعمیــرات  و  بهره بــرداری  زمــان  تســت های  و   SF6  و 

و نگهداری کلیدهای فوق آشنا شدند.

مخابرات اصفهان اعالم کرد:
 کابل برگردان 

در محدوده مرکز شهید خرازی
ــام  ــور انج ــه منظ ــرد: ب ــام ک ــان اع ــتان اصفه ــرات اس مخاب
ــز شــهید خــرازی  ــردان در محــدوده مرک ــل برگ ــات کاب عملی
ــت ۱2/ 95/05  ــخ ۱0/ 05/ 95 لغای -شــهید منتظــری از تاری
منطقــه محــدود خیابــان صمدیــه لباف-کوچــه شــهید 
ــار  ــه دچ ــای مربوط ــگ و فرعی ه ــوی دارخدن ــکری -ک عس
ــا  ــر و ب ــترکین تغیی ــماره مش ــده و ش ــال ش ــی و اخت قطع

پیش شــماره جدیــد 33۴۴ دایــر می شــود.

 راه اندازی درمانگاه 
ویژه بیماران سلیاک و سی اف در یزد

درمانــگاه ویــژه بیمــاران ســلیاک و ســی اف در محــل درمانــگاه 
راه انــدازی  یــزد  صدوقــی  شــهید  بیمارســتان  بقایی پــور 
فــوق تخصــص  افاطونیــان«،  دکتــر »مجیــد  می شــود. 
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــودکان، ب ــوارش در ک ــای گ بیماری ه
ایجــاد درمانــگاه ویــژه بیمــاران مبتــا بــه ســلیاک و ســی اف 
در اســتان اظهــار کــرد: اســتان یــزد بــه دلیــل ظرفیــت زیــاد 
ــان  ــتی و درم ــوزه بهداش ــص در ح ــانی متخص ــروی انس نی
ــوب  ــف جن ــاران مختل ــاماندهی بیم ــده ای در س ــش عم نق
ــد: در  ــادآور ش ــد. وی ی ــا می کن ــور ایف ــرق کش ــوب ش و جن
 درمانــگاه بیمــاران ســلیاک و ســی اف، خدمــات روان شناســی

روان پزشکی، تشخیصی و... ارائه خواهد شد.

اخبار کوتاه
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حتما بخوانید!
فیلم جدید اصغر فرهادی در ...

 مــرداد گــرم تابســتان 95، بــرای آن هــا کــه 
سرویس فرهنگی

دامون رشیدزاده

ــد ــه را ندارن ــرون رفتــن از خان ــه بی  حوصل
بهتریــن فرصــت کتــاب خوانــدن اســت. اگــر شــما هــم مانند 
مــن از گرمــا فــراری هســتید و ترجیــح می دهیــد زیــر بــاد 
ــد  ــاب بخوانی ــد و کت ــم دهی ــه ای ل ــر روی کاناپ ــک کول خن

برای شما چند پیشنهاد ویژه دارم.
 معبد عشق

ــی قمشــه ای  ــه اله ــد عشــق« ســروده مرحــوم مهدی »معب
ــر  ــه ای از دکت ــا مقدم ــال، ب ــس از 17 س ــال 1378 پ در س
ــت.  ــده اس ــاپ ش ــد چ ــی تجدی ــه ای به تازگ ــین قمش حس
ــه هفــت بخــش اصلــی  ــد عشــق« ب مجموعــه شــعر »معب
شــامل غزلیــات، رباعیــات و دوبیتی هــا، ســاقی نامه، در 
ســتایش هنرمنــدان، اشــعار نــو، مــدح عزیــزان و متفرقــات 
تقســیم می شــود کــه »تــا بــاد چنیــن بــادا«، »روزی حضــور 
حضــرت جانانــم آرزوســت«، »ســاقیا فصــل بهار اســت بیاور 
ــدار  ــد«، »دی ــاران آم ــام به جامــی«، »ســاقیا دی شــد و ای
آشــنایان«، »بهــار آمــد و آتــش حریــف بــاده نیافــت« 
 »جــام جهــان«، »روی بــه میخانــه کنــی خوش تــر اســت«
»مــا خماریــم بگــو خانــه خمــار کجاســت«، »بــا دوســت« 
»ســرای درویشــان«، »ذره ای مبنــد ای دل«، »ایــن میکــده 
در کجاســت حافــظ« و »در بارگــه خواجــو«، نــام بعضــی از 

شــعرهای ایــن کتــاب اســت.
 از پنجره  مسافرخانه

»از پنجــره  مســافرخانه«، تازه تریــن اثــر محمدرضــا احمــدی 
ــعر  ــه ش ــد ب ــر عالقه من ــت. اگ ــورمان اس ــوب کش ــاعر خ ش

هســتید خوانــدن ایــن کتــاب را بــه شــما پیشــنهاد می کنــم. 
رمــان »از پنجــره  مســافرخانه« نوشــته احمدرضــا احمدی در 
19۲ صفحــه در قطــع رقعــی بــه بهــای 17 هــزار و 5۰۰ تومــان 
ــرای  ــارات کتابس ــوی انتش ــخه از س ــمارگان ۲۰۰۰ نس ــا ش ب

نیــک منتشــر شــده اســت.
 ارسیس و گلدموند

ایــن کتــاب، شــاهکار هرمــان هســه اســت. هســه در رمــان 
»نارســیس و گلدمونــد« در قالــب دو شــخصیت اصلــی 

ــه  ــردازد و ب ــاس می پ ــل و احس ــی عق ــه دوگانگ ــتان ب داس
نکاتــی پرمعنــا و آموزنــده اشــاره و واقعیــات را در پــی یافتــن 
حقیقــت و معنــای اصیــل زندگی موشــکافی می کنــد. در کل 
گفت وگوهــای دو شــخصیت اصلــی داســتان کــه بــه رابطــه 
عقــل و عشــق می پردازنــد، جذابیــت ویــژه ای بــه اثــر هســه 

داده اســت.
 ارباب حلقه ها

رمــان ســه جلــدی اربــاب حلقه هــا نوشــته جــی.آر تالکیــن 

ــرای فصــل تابســتان اســت.  ــای جــذاب ب ــی از کتاب ه یک
 کتابــی سراســر داســتان و افســانه در دنیایــی تخیلــی 
ــن  ــون تالکی ــی چ ــا از نوابغ ــتن آن تنه ــه نوش ــده ک و پیچی
ــاب  ــد از: »ارب ــاب عبارتن ــن کت ــد ای ــی رود. 3 جل ــار م انتظ
حلقه هــا: یــاران حلقــه«، »اربــاب حلقه هــا: دو بــرج« و 
»اربــاب حلقه هــا: بازگشــت پادشــاه«. داســتان های تودرتــو 
و پیچیــده ایــن کتــاب می توانــد ســاعت ها شــما را در 
دنیــای فانتــزی غــرق کنــد. از ایــن کتــاب تاکنــون بیــش از 

ــه اســت. ــروش رفت ــون نســخه ف 1۰3 میلی
 شــهر زنــان بیــوه )روایــت زنــی عراقــی از جنــگ 

و مقاومت(
 حیفــا زنگنــه، در شــهر زنــان بیــوه، داســتان کشــورش 
ــروع  ــتم ش ــرن بیس ــر ق ــتان را از اواخ ــد. داس را بازمی گوی
ــا  ــراق ت ــه ع ــکا و انگلیــس ب ــه آمری ــان حمل ــد، از زم می کن
ــمه ای  ــا ش ــرای م ــکا. او ب ــت آمری ــه دس ــراق ب ــغال ع اش
ــه  ــه ای ک ــد؛ جامع ــر می کش ــه تصوی ــراق را ب ــه  ع از جامع
ــت.  ــوده اس ــغال ب ــگ و اش ــا، جن ــر تحریم ه ــال ها درگی س
ــارکت های  ــی را از مش ــخ مفصل ــاب تاری ــن کت ــه در ای زنگن
اجتماعــی و فعالیت هــای سیاســی زنــان عــراق ذکــر 
می کنــد و دســت آخــر، از بغــداد امــروز می نویســد: شــهری 
مملــو از زنــان و کــودکان داغــداری کــه در ســوگ عزیزانشــان 
 و همچنیــن موطــن ازدسته  رفته شــان نشســته اند. زنــان 
و کودکانــی کــه حقــوق ملی شــان ایــن جســارت را بــه آن هــا 
ــی مســتقل  ــت و آزادیخواهــی، عراق ــا مقاوم ــا ب ــد ت  می ده

را برای خود بسازند.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

کتابخوانی در تابستان

کارگــردان فیلــم »یاس هــای وحشــی« از آخریــن وضعیــت 
فیلم هــای در دســت ســاخت خبــر داد.

 محســن محسنی  نســب، نویســنده، تهیه کننــده و کارگــردان 
ــود  ــینمایی خ ــت س ــن فعالی ــوص جدیدتری ــینما درخص س

ســاخت  پروانــه  درخواســت  گفــت: 
فیلمــی بــا عنــوان »خضــرا« را بــه شــورای 
پروانــه ســاخت داده ایــم و ایــن روزهــا در 

ــتیم.  ــد هس ــه پیش تولی مرحل
وی دربــاره موضــوع و لوکیشــن ایــن 
ــرا«  ــوع »خض ــرد: موض ــوان ک ــم عن فیل
بــه ســبک  و  ورزشــی اجتماعی اســت 
»یاس هــای وحشــی« خواهــد  فیلــم 
تهــران،  در  آن  لوکیشــن های  و  بــود 

ــور در  ــب از حض ــذرد. محسنی نس ــهر و اتریــش می گ نوش
ــا ایــن فیلــم گفــت:  ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر ب
تمــام تــالش مــا ایــن اســت کــه در جشــنواره فیلــم فجــر 

ــرا«  ــران »خض ــوص بازیگ ــم. وی درخص ــدا کنی ــور پی حض
ــزار اســت؛  ــار داشــت: انتخــاب اول مــن، محمدرضــا گل اظه
ــازی و هماهنگــی در  ــه اتمــام ب ــوط ب امــا ایــن موضــوع من

پــروژه یــا پروژه هایــی اســت کــه او در دســت دارد. 
وی بــا اشــاره بــه پرهزینــه بــودن فیلــم 
»خضــرا« ادامــه داد: درمجمــوع قهرمــان 
اصلــی فیلــم مــا دو بــرادر هســتند و بــه 
ــی از دو  ــران ایران ــتفاده از بازیگ ــز اس ج
بازیگــر اتریشــی اســتفاده می کنیــم؛ 
جویــا اســتاف یکــی از بازیگــران مطــرح 
ــا او  ــه ب ــت ک ــش اس ــینمای اتری زن س
توافــق رســیدیم. محسنی نســب  بــه 
تصریــح کــرد: هــاوار قاســمی، یکــی 
ــم  ــره می بری ــه از او به ــت ک ــی اس ــران ایران ــر از بازیگ  دیگ
و پیــش از ایــن هــم در دیگــر آثــارم نیــز از حضــورش 

اســتفاده کــردم.

چهل ویکمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم تورنتــو میزبــان 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــادی اس ــر فره ــنده« اصغ ــم »فروش فیل
هالیــوود ریپورتــر، جشــنواره فیلــم تورنتــو بــه عنــوان 
ــکای  ــینمایی آمری ــنواره س ــن جش ــن و بزرگ تری مهم تری
شــمالی در ایــن دوره از برگــزاری خــود فیلــم »فروشــنده« 

ــن  ــه در ای ــی ک ــمار فیلم های ــز در ش را نی
ــد، جــای داده  ــش درمی آی ــه نمای دوره ب
اســت. »فروشــنده« در فهرســت بخــش 
نمایش هــای ویــژه ایــن جشــنواره جــای 
گرفتــه اســت. ایــن فیلــم کــه در بخــش 
مســابقه اصلــی جشــنواره کــن بــرای 
را  خــود  جهانــی  اکــران  نخســتین بار 
تجربــه کــرد، بــا جایــزه بهتریــن فیلمنامه 
بــرای فرهــادی و جایــزه بهتریــن بازیگــر 

ــرای شــهاب حســینی از جشــنواره بیــرون آمــد. در  مــرد ب
بخــش نمایش هــای ویــژه تورنتــو »عزیــز آمریکایــی« 
ــل  ــاخته پ ــه« س ــی، »ال ــد بریتانیای ــدرا آرنول ــاخته آن س
ورهوفــن از هلنــد، »مســتخدم« ســاخته پــارک چــان-ووک 

از کــره حضــور دارنــد و »پاترســن« ســاخته جیــم جارموش 
و »تونــی اردمــان« ســاخته مــارن آدی از دیگــر فیلم هایــی 
هســتند کــه در ایــن بخــش حضــور دارنــد. در ایــن بخــش 
ــعر  ــه »ش ــده ک ــرده ش ــام ب ــز ن ــری نی ــای دیگ از فیلم ه
شــبانی آمریکایــی« ســاخته ایــوان مک گرگــور بــا اقتبــاس 
ــک  ــد ی ــپ راث و »تول ــی از فیلی از رمان
ملــت« بــه کارگردانــی نیــت پارکــر، 
برنــده دوره پیش جشــنواره ســاندنس، 
»نــرودا«  هســتند.  آن هــا  جملــه  از 
و  »نمــک  و  الریــن  پابلــو  ســاخته 
هرتســوگ  ورنــر  ســاخته  آتــش« 
نیــز از جملــه شــرکت کنندگان ایــن 
بخــش هســتند. در بخــش جشــن این 
ــان  ــی از جانات ــز فیلم های ــنواره نی جش
ــز و میــرا نایــر  ــر، جــف نیکول ــو، راب راین ــی ویلن دمــی، دن
ــنواره  ــن جش ــل و یکمی ــد. چه ــد آم ــش درخواه ــه نمای ب
بین المللــی فیلــم تورنتــو 8 ســپتامبر )18 شــهریور( کلیــد 

می خــورد.

تهیه کننــده ســینما  و  آزادی، کارگــردان  غالمرضــا   -   
ــم ســینمایی »ســندباد و ســارا«  ــون گفــت: فیل  و تلویزی

در جشنواره فیلم کودکان شرکت می کند.
- ســریال »روزی روزگاری« ســاخته امــرهللا احمدجــو بــا 
ــه صــورت اچ دی درآمــده  کمــک ســازمان صداوســیما ب
اســت و از دوشــنبه ۴ مــرداد در کنداکتــور پخــش شــبکه 

تهــران قــرار گرفــت.
ــدرن در  ــی م ــگامان نقاش ــی از پیش ــین محجوب - حس
ایــران کــه آثــارش بــا الهــام از طبیعــت شــکل گرفته انــد 
بــه خانه مــوزه محجوبــی  تبدیــل  آرزو دارد منزلــش 

شــود.
بازیگــر هالیــوودی بــرای اکــران   - ویــل اســمیت، 

و حمایت فیلم جدیدش در دوبی حاضر می شود.
- رامبــد جــوان، بازیگــر و کارگــردان ســینما، درخصــوص 
ــن  ــت: ای ــگار« گف ــم »ن ــران فیل ــت اک ــن وضعی آخری
ســی وپنجمین  بــه  تــا  نمی کنیــم  اکــران  را  فیلــم 
ــن  ــن اولی ــم؛ بنابرای ــه دهی ــر ارائ ــم فج ــنواره فیل جش
ــاره  ــوان درب ــود. ج ــد ب ــا خواه ــم در آن ج ــش فیل نمای
ــوان  ــن و جناب خــان« عن ــم ســینمایی »م ســاخت فیل
ــال 9۶  ــده در س ــای انجام ش ــق برنامه ریزی ه ــرد: طب ک

ــم زد. ــد خواهی ــم را کلی ــن فیل ــاخت ای س
- بیســت وچهارمین نمایشــگاه »صــد اثــر صــد هنرمنــد« 
در پنــج روز نخســت برپایــی اش، 38 اثــر را در مجمــوع 

بــه قیمــت 1۰۴ میلیــون تومــان فروختــه اســت.
- هیئــت داوران بخــش ترجمــه هفتمیــن جایــزه ادبــی 
ــش  ــن بخ ــای ای ــت نامزده ــی، فهرس ــن اعتصام  پروی
را اعــالم کــرد. اختتامیــه هفتمیــن جایــزه ادبــی پرویــن 
 اعتصامــی، کمتــر از دو هفتــه دیگــر برگــزار می شــود 
و طــی مراســمی، برنــدگان ایــن جایــزه بــا حضــور وزیــر 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی معرفــی خواهنــد شــد.
- کارگــردان نمایــش »شــاه اوبــو« بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــوان  ــد، عن ــه گرفته ان ــزی فاصل ــش از فانت ــن نمای در ای
ــتان گوتر  ــی داس ــن اصل ــه مت ــبت ب ــش نس ــرد: نمای ک

شــده اســت.
- محمدحســین لطیفــی معتقــد اســت برنامه ســازی در 
ســینما و تلویزیــون و شــبکه نمایــش خانگــی بــا یکدیگر 
تفــاوت دارد؛ زیــرا در تلویزیــون بایــد حواســت بــه انــواع 

مخاطبانــی کــه پــای ایــن رســانه می نشــینند، باشــد.
فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس  پژمانفــر،  نصــرهللا   -
ــه  ــی برنام ــه تعطیل ــتی ب ــگارش یادداش ــا ن ــس ب مجل
ــد ادامــه پخــش را از  ــا« واکنــش نشــان داد و نوی »ثری

ایــن طریــق اطالع رســانی کــرد.

پنجشنبه هر هفته برپاست

 شاهنامه خوانی 
مقابل خانه هنرمندان

کیمیای وطن 

برنامــه شــاهنامه خوانی  نقالــی 
توســط دو تــن از نقــاالن اصفهان 
ــل  ــه پنجشــنبه ها مقاب ــر هفت ه
اصفهــان  هنرمنــدان  خانــه 
گــزارش  بــه  برگزارمی شــود. 
روابــط عمومــی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان، مدیــر خانــه 
تئاتــر حــوزه هنــری ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــه دلیــل 
اســتقبال مــردم از برنامــه شــاهنامه خوانی و عالقــه ای کــه بــه 
ــا  ــی )غالمرض ــاالن اصفهان ــی از نق ــه یک ــر هفت ــد، ه آن دارن
خوشــحال پور و مسعودشــاهنگی( از ســاعت 19 و 3۰ دقیقــه 
تــا ۲۰ و 3۰ دقیقــه پنجشــنبه در فضــای بــاز خانــه هنرمنــدان 
اصفهــان بــه اجــرای برنامــه نقالــی می پردازنــد. رســول 
هنرمنــد افــزود: ایــن برنامــه بــا محــور کلــی شــاهنامه خوانی 
ــد  ــژه مانن ــبت های وی ــط در مناس ــد و فق ــد ش ــرا خواه اج
دفــاع مقــدس نقالــی متناســب بــا آن مناســبت اجــرا 

می شــود.

7 مردادماه 

رونمایی و نقد کتاب در قلمستان
ــاب روز  ــد کت ــی و نق ــن جلســه از لسله جلســات رونمای اولی
ــی  ــز آفرینش هــای ادب ــاه از ســوی مرک پنجشــنبه 7 مردادم
ــای  ــز آفرینش ه ــس مرک ــود. رئی ــزار می ش ــتان برگ قلمس
ادبــی قلمســتان بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: اولیــن 
برنامــه از سلسله جلســات رونمایــی و نقــد کتــاب همــراه بــا 
رونمایــی دو کتــاب »روی ســاقه ترخــون« و »شــیر ســنگی 
ــد«،  ــی می مان ــر یک ــن ضمای ــاب » از ای ــد کت ــو« و نق خواج
برنامه ریــزی شــده اســت. الهــه رضایــی اظهــار داشــت: ایــن 
ــر از  ــیار انصاری ف ــری و هوش ــی قنب ــور عل ــا حض ــه ب برنام
ــه نقــد و بررســی کتــاب »از ایــن ضمایــر  منتقــدان کتــاب ب
ــردازد. وی  ــد می پ ــین عبدالون ــته حس ــد« نوش ــی می مان یک
ــنگی  ــون« و »شیرس ــاقه ترخ ــای »روی س ــزود: کتاب ه اف
خواجــو« نوشــته حمیدرضــا وطن خــواه نیــز روز پنجشــنبه 7 
ــوند. ــی می ش ــه رونمای ــن برنام ــاعت 17 در ای ــاه س مردادم

قلمســتان  ادبــی  آفرینش هــای  مرکــز  داد:  ادامــه  وی 
ــان  ــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه وابســته ب
ــا  ــه ب ــزاری ایســتگاه شــعر محل ــه برگ ــر ب ــه ای دیگ در برنام
ــه صــورت  ــان ب ــه شــهرداری اصفه مشــارکت مناطــق 15 گان
ماهانــه اقــدام کــرده ؛ اولیــن برنامــه ایــن ایســتگاه در 
فرهنگســرای شــهدای دســتگرد منطقــه 13 برگــزار می شــود. 
رئیــس مرکــز قلمســتان خاطرنشــان کــرد: عالقه منــدان 
ــد  ــاب می توانن ــد کت ــی و نق ــه رونمای ــرای شــرکت در برنام ب
ــه مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان  ــه محــل حوضخان ب

ــا ــد. ایمن ــر مراجعــه کنن ــاغ غدی واقــع درب

هر شهروند، یک فیلم کوتاه
فیلــم کوتــاه حســنات  ملــی  اجرائــی جشــنواره  دبیــر 
ــک  ــهروند، ی ــر ش ــش »ه ــاد بخ ــه ایج ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــم  ــد فیل ــور می توانن ــر کش ــهروندان سراس ــاه« ش ــم کوت فیل
کوتاهــی بــا ایــن موضــوع را بــرای ششــمین جشــنواره 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاقی ب ــین عش ــال کنند.امیرحس ــنات ارس حس
ــمین  ــنات در شش ــاه حس ــم کوت ــی فیل ــنواره مل ــه جش اینک
ــان را  ــتند اصفه ــهروندی و مس ــش ش ــزاری دو بخ دوره برگ
ــن  ــار داشــت: در ای ــرار داده اســت، اظه ــز در دســتور کار ق نی
ــط  ــنواره توس ــات جش ــا موضوع ــاه ب ــای کوت ــش فیلم ه بخ
عمــوم شــهروندان کــه بــا اســتفاده از تلفــن همــراه یــا 
ــان  ــدت زم ــا م ــد ب ــده باش ــه ش ــی تهی ــای خانگ دوربین ه
حداکثــر 5 دقیقــه و فرمــت )MP۴ و MPEG( بــا حداکثــر 
رزولیشــن 19۲۰ * 1۰8۰ پذیرفتــه خواهنــد شــد. ضمنــا 
عالقه منــدان می تواننــد بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر 
و ارســال اثــر در بخــش هــر شــهروند یــک فیلــم کوتــاه بــه 
ــد. وی  ــراجعه کنن ســایت Shahrvand.hasanatfilm.ir مـ
بــا بیــان اینکــه از زمــان اعــالم فراخــوان ششــمین جشــنواره 
حســنات تاکنــون، بیــش از 15۰ اثــر در بخــش »هــر شــهروند، 
ــده  ــال ش ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ــاه« ب ــم کوت ــک فیل ی
اســت، اضافــه کــرد: عالقه منــدان می تواننــد آثــار خــود 
ــال ــنات ارس ــنواره حس ــه جش ــه دبیرخان ــاه ب ــا 15 مهرم  را ت

 کنند.

  فعالیت 10 تشکل قرآنی دارای مجوز 
در اردستان

امــام جمعــه اردســتان گفــت: 1۰ تشــکل دارای مجــوز 
قرآنــی در شهرســتان اردســتان فعالیــت مــی کننــد. حجــت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــیری ب ــن دهش ــلمین حس ــالم و المس االس
قــرآن هدایــت گــر و رهنمــون کننــده بســوی خوبــی هاســت 
کــه اگــر در جایــگاه خــودش قــرار بگیــرد و زمینــه مناســب 
ــرکات آن در جامعــه مشــخص و  ــرای آن فراهــم کنیــم ب را ب
ــت، فهــم و  ــم، قرائ ــار کــرد: تعل ــر خــود را مــی گــذارد اظه اث
تدبــر، عمــل و تعلیــم وظیفــه مــا در برابــر قــرآن اســت. وی 
ــون  ــی و 35 کان ــوز قرآن ــکل دارای مج ــت 1۰ تش ــه فعالی ب
مســاجد فرهنگــی و هنــری اشــاره کــرد و افــزود: بایــد 
فضــای مناســب و هماهنگــی الزم جهــت نشــر معــارف 
قرآنــی را ایجــاد کــرد. امــام جمعــه اردســتان بــا بیــان اینکــه 
1۰۰ نفــر در رشــته حفــظ قــرآن کریــم در شهرســتان اردســتان 
فعــال هســتند تصریــح کــرد: 3۰ نفــر کارشــناس قرآنــی در 
ســطح شهرســتان فعالیــت مــی کننــد. در ادامــه ایــن جلســه 
ــد از فضــای مجــازی  ــان اینکــه بای ــا بی ــدار اردســتان ب فرمان
ــی  ــر در خصــوص مســائل قرآن ــر و فراگیرت ــه نحــو مطلوبت ب
ــن  ــت ای ــد از جذابی ــی طلب ــرد: م ــح ک ــرد تصری ــتفاده ک اس
ــود.  ــی اســتفاده نم ــگ قرآن فضــا در راســتای توســعه فرهن
علیرضــا غیــور خواســتار تعمیــق آثــار و روح قرآنــی در جامعــه 
ــی  ــر معضالت ــن ام ــق ای ــرد: در صــورت تحق ــار ک شــد و اظه
 کــه در جامعــه امــروز بــا آن روبــرو هســتیم برطــرف خواهــد

 شد.

اخبار کوتاه

برنامه تعطیلی سینماها مشخص شد
شــورای  ســخنگوی 
صنفــی، نمایــش برنامــه 
ســینماها   تعطیلــی 
را همزمــان بــا ســالروز 
جعفــر  امــام  شــهادت 
ــرد.  ــالم ک ــادق)ع( اع ص
ــت:  ــی گف ــا فرج غالمرض
ســینماهای سراســر کشــور از ســاعت 19 روز جمعــه 
ــا شــب شــهادت  ــان ب ــه همزم ــاه - ک - 8 مردادم
امــام جعفــر صــادق)ع( اســت، تعطیــل می شــوند. 
بــه گفتــه او، تعطیلــی ســینماها در سراســر کشــور 
ــت  ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــنبه 9 مردادم ــا روز ش  ت
ــل  ــینماها تعطی ــل س ــور کام ــه ط ــن روز ب و در ای
هســتند و از روز یکشــنبه 1۰ مــرداد بــار دیگــر 
فعالیــت خــود را از ســر می گیرنــد. در حــال حاضــر 
ــد«  ــی، »بارک ــا میرکریم ــر« رض ــای »دخت فیلم ه
نیک نــژاد،  بــزرو  »زاپــاس«  کیایــی  مصطفــی 
مهدویــان،  محمدحســین  غبــار«  در  »ایســتاده 
ابراهیمیــان،  ابراهیــم  نمی کنیــم«  »عــادت 
ــین  ــری« حس ــاران»دزد و پ ــا عط ــوال« رض »دراک
قناعــت، »ننه نقلــی« پرویــز صبــری، »رســوایی ۲« 

مسعود ده نمکی و ... روی پرده سینما هستند.

قرار بود »دراکوال« را من بسازم
فــرزاد مؤتمــن، کارگــردان 

ســینمای ایــران بــا اشــاره 
ــه لــزوم ســرمایه گذاری  ب
فیلمنامه هــای  روی 
ــه  ــرد ک ــوان ک ــدی عن کم
قبــل ســال   چندیــن 

از  »دراکــوال«  ســاخت 
ــوده  ــده ب ــنهاد ش ــه او پیش ــاران ب ــا عط ــرف رض ط
ــم  ــن از پیشــنهاد ســاخت فیل ــرزاد مؤتم اســت. ف
»دراکــوال« بــه او خبــر داد و گفــت: بــه خاطــر دارم 
کــه حــدود 11 - 1۲ ســال پیــش رضــا عطــاران ایــن 
ــنهادش  ــرد و پیش ــف ک ــن تعری ــرای م ــه را ب قص
ــا  ــازم؛ ام ــه را بس ــن فیلمنام ــن ای ــا م ــود ت ــن ب ای
ــن  ــم م ــه او گفت ــه داد: ب ــم. وی ادام ــن نپذیرفت م
ــا ســنخیت وجــود دراکــوال و داشــتن یــک  کاری ب
ــا  ــدارم؛ ام ــران ن ــران در جامعــه ای ــام ته قصــر در ب
آدم  چــون  بگیــرد؛  ایــدز  نمی توانــد   دراکــوال 

نیست.
 اصــوال آن هــا از جنــس جــن و پری انــد. چندصــد 
ســال زندگــی می کنندقدرت هــای فــوق بشــری 
دارنــد و می تواننــد در ارتفــاع کــم پــرواز کننــد، 
ــن  ــا از بی ــد، آن ه ــان می کن ــید پودرش ــور خورش ن
ــاران  ــه عط ــوند. ب ــا می ش ــاره احی ــد و دوب می رون
ــدی  ــم کم ــک فیل ــی ی ــی می خواه ــو وقت ــم ت گفت
دربــاره دراکــوال بســازی، نبایــد اصلــش را زیــر 
ســؤال ببــری؛ چــون در ایــن صــورت دیگــر کمــدی 

ــت. نیس

اخبار کوتاه

محسنی نسب:
محمدرضا گلزار، انتخاب اول من برای »خضرا« است

در دوره چهل ویکم
فیلم جدید اصغر فرهادی در جشنواره تورنتو اکران می شود

بهترین فیلم های هنر و تجربه

نام فیلم       

چهارشنبه

بدون مرز    

خواب تلخ    

سه و نیم

دونده زمین

امتیاز از 10

6.44

5.75

6.76

6.24

جدیدمیآید5.51 »90«بادکور

ود. ویآنتنمیر هفتهآیندهر وعشانزدهمینلیگبرترفوتبال،از شر برنامه»90«بایکهفتهتاخیراز

کارگردان: حسین قناعت
نویسنده: حسین قناعت

بازیگران 
بختیــاری  بهنــوش  فراهانــی،  بهــزاد 
ســلیمانی نــادر  ناصرنصیــر،   رامیــن 
ــد  ــن معتضــدی، مرتضــی زارع، حمی نگی
ــر  ــم برزگ ــارخ، کاظ ــدی ت ــانی، مه کاش
ــتاپور  ــارا روس ــینی موحد، س ــاد حس فرش
محمدرضــا شــیرخانلو یــاس نــوروزی 

شــکوری فرد پارســیا 
خالصه داستان فیلم

آقــای ابطحــی، پیرمــرد نظامــی بازنشســته ای  اســت کــه بــه درخواســت دخترش 
نوشــین کــه در شــرایط اضطــرار قــرار گرفتــه، اداره مهدکودکــش را بــرای یــک روز 
ــی  ــد ابطحــی جایگزیــن مرب ــد. بچه هــای مهــد کــه تصــور می کنن قبــول می کن

ــه.... ــد ک ــی می اندازن ــه مخمصه های ــده، او را ب ــان ش دوست داشتنی ش
ــس  ــدا »پلی ــم، ابت ــن فیل ــت. ای ــکال اس ــی کمدی موزی ــری« فیلم »دزد و پ
مهدکــودک« نــام داشــت. حســین قناعــت تــا بــه حــال دو فیلــم در حــوزه کودک 
ــن حــوزه  ــاره در ای ــس از 5 ســال دوب ــران نشــده اند و پ ــه اک ســاخته اســت ک
فیلــم »دزد و پــری« را ســاخته اســت. زمــان ایــن فیلــم بــا تیتــراژ 93 دقیقــه 
ــم افتخــار بهتریــن  ــم، دیپل ــوروزی، بازیگــر خردســال ایــن فیل ــاس ن اســت. ی
بازیگــر کــودک را در بخــش ســینمای ایــران جشــنواره بیســت و هشــتم فیلــم 

ــه  دســت آورد. کــودک ب

معرفی فیلم

 »دزد و پری«
تلویزیــون  بازیگــر ســینما و  داریــوش ارجمنــد، 
گفــت: مــا هنرمنــدان، محتــاج نــگاه مردمیــم. 
ــد 7۲ســالگی اش  ــد در ســالروز تول داریــوش ارجمن
گفــت: پیــش از اینکــه اروپایی هــا بــه دنیــای خــرد 
ــن  ــا ای ــا را ب ــی م ــوس فردوس ــم ط ــند، حکی برس
ــم.  ــروز از آن دور افتاده ای ــا ام ــرد؛ ام ــنا ک ــا آش دنی
وی افــزود: حرفــه مــا، حرفــه غریبــی اســت؛ مــا بــه 
ــم.  ــره خورده ای ــه آن گ ــم و ب ــردم محتاجی ــگاه م ن
مــن وقتــی در میــان مــردم هســتم، احســاس 
ــم. او ادامــه داد: در میــان همــکاران  تنهایــی نمی کن

ــن کار اشــتباه  ــد؛ امــا ای ــگاه می کنن ــاال ن ــراد مــردم را از ب مــا بســیاری از اف
ــه  ــه ماســت ک ــان اســت. حرف ــردم در کارم ــا دیگــر م ــا ب ــاوت م اســت. تف
ــدان  ــت: هنرمن ــد گف ــد. ارجمن ــت می کن ــی هدای ــوی جاودانگ ــه س ــا را ب م
دوبــار متولــد می شــوند؛ یکــی زمــان تولــد حقیقــی و یکــی هنــگام مــرگ. 
حرفــه مــا بســیار وابســته بــه مــردم اســت. مــا در صحنــه متولــد می شــویم 
ــد  ــی کن ــد م ــا را متعه ــردم م ــگاه م ــزود: ن ــم. وی اف ــا می میری  و همان ج
ــدارد کســی از ســراپرده  ــخ می شــویم. امــکان ن و از گــذرگاه آن هــا وارد تاری
امیــری و وزیــری بــاال رود و وارد تاریــخ شــود. تنهــا بــا در میــان تــوده مــردم 
بــودن می تــوان بــاال رفــت و اوج گرفــت. ارجمنــد گفــت: متأســفانه فروتنــی 
و افتادگــی در نســل جدیــد بازیگــری کمتــر دیــده می شــود. هنرمنــد بایــد 
ســاعت ها در آفتــاب، تمام قــد بــه احتــرام مــردم بایســتد و بــه آن هــا احتــرام 
بگــذارد. هنرمنــد بایــد بــه حقیقــت، نــه بــه تظاهــر، خــاک پــای مردم باشــد. 

ــرمایه داران  ــن س ــا از بزرگ تری ــت: م وی گف
ــی  ــرت عل ــا حض ــتیم. م ــر هس ــدن بش  تم
را داریــم کــه روش و منشــش بهتریــن الگــو 
ــا در  ــد از این ه ــت و بای ــان اس ــرای جهانی ب
دنیایــی کــه پــر از ظلــم اســت در جهــت رشــد 

فرهنــگ خــود اســتفاده کنیــم. 
ــار  ــا گرفت ــن روزه ــفانه ای ــت: متأس وی گف
در  شــده ایم؛  تهــی  محتــوا  از  و  فرمیــم 
صورتــی کــه هنرمنــدان مــا خالــق فرم هــای 
ــت:  ــد گف ــتند. ارجمن ــوا هس ــار از محت سرش
 عبودیــت خــدا، خدمــت بــه ســرزمینم و نوکــری مــردم، شــعار مــن اســت 
و تــا زنــده هســتم بــه آن پایبنــدم. در ادامــه ایــن مراســم، داریــوش 
اســدزاده، بازیگــر ســینما گفــت: مقابــل ارجمنــد ســر تعظیــم فــرود مــی آورم؛ 
چــون واقعــا هنرمنــد اســت. حســین محجــوب، اســتاد نقاشــی و معمــاری 
دربــاره داریــوش ارجمنــد گفــت: همــه عزیــزان ســرزمین مــا، مقــام واالیــی 
دارنــد. محمــود عزیــزی، بازیگــر ســینما گفــت: ناخــدا خورشــید، ســینمای 
مــا را قــوام بخشــید و در رأس آن داریــوش ارجمنــد اســت. ایــن تنهــا یــک 
ــه  ــری دارد و ب ــزود: وی صداقــت بی نظی ــه از بازیگــری اوســت. وی اف وجه
ــد  ــوش ارجمن ــد. داری ــاوت می کن ــی را قض ــد مقطع های ــک هنرمن ــوان ی  عن
ــی  ــه فردوس ــبت ب ــراف دارد و نس ــران اش ــن ای ــات که ــه ادبی ــه مجموع ب
ــس  ــده ای ح ــاید ع ــل دارد. ش ــراف کام ــه آن اش ــون ب ــت؛ چ ــاس اس حس

ــی دارد. ــب مهربان ــا قل ــت، ام ــنی اس ــد آدم خش کنن

داریوش ارجمند:
هنرمندان، محتاج نگاه مردمند



  پــس از باخــت ذوب آهــن برابــر 
سرویس ورزش

اصغر قلندری

ســیاه جامــگان، فــوالد ســپاهان هــم 
ــا در  ــرا شــد ت در اولیــن گام، شکســت خانگــی را پذی
ــج  ــام خلی ــر )ج ــگ برت ــابقات لی ــه مس ــن هفت اولی
ــان  ــف جه ــای نص ــرای تیم ه ــت ب ــارس(، دو باخ ف
رقــم بخــورد. ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ داد کــه هنــوز 
ــی  ــته و بحران ــال گذش ــع س ــپاهان وقای ــواداران س ه
ــوش  ــد، فرام ــته ش ــم شایس ــن تی ــر ای ــه دامنگی راک
نکــرده و از یــادآوری روزهــای بحرانــی فصــل قبــل در 
ــپاهان  ــت س ــد. باخ ــرمی برن ــه س ــذاب ب ــج و ع رن
مقابــل پدیــده و نداشــتن طــرح و برنامــه مشــخصی 
ــای  ــه دورنم ــان داد ک ــات نش ــزی حم ــرای پایه ری ب
نیامــد  در  آب  از  درســت  ویســی  عبدالــه   ذهنــی 
و بازیکنــان جوانــی کــه در ایــن فصــل بــه تیم ســپاهان 
ــه  ــوز ب ــردی، هن ــا وجــود قابلیت هــای ف پیوســته اند ب
ــا  انســجام تیمــی نرســیده اند و هماهنــگ نیســتند؛ ب
ــد  ــده دل ببندن ــه آین ــد ب ــد نمی توانن ــن رون ــه ای  ادام
ــورد  ــی م ــک تیم ــی در تاکتی ــری اساس ــد تغیی و بای
نیــاز بــه وجــود آورنــد. اگــر بــا وجــود بازیکنــان فعلــی 
اجــرای  نحــوه  در  تغییراتــی  زودتــر  هرچــه 
در خــط  بــازی  و شــیوه  فنــی  تاکتیک هــای کادر 
دفاعــی و حملــه ایجــاد نشــود، ایــن تیــم در دیدارهای 

آتی دچار مشکل خواهد شد.
 بازی تهاجمی

تاکتیــک  در دیــدار ســپاهان و پدیــده دیدیــم در 

اتخاذشــده اساســا برنامــه بــرای گل زدن طــرح شــده 
ــرار داشــت.   ــت اول ق ــی در اولوی ــازی تهاجم ــود و ب ب
تنهــا داشــتن انگیــزه بــرای پیــروزی کفایــت نمی کنــد؛ 
اگــر نیــروی جوانــی مــاک قــرار گرفتــه شــده اســت، 
ــه از  ــهرابیان ک ــن س ــر آرمی ــی نظی ــه بازیکنان ــد ب بای
تیــم امیــد و محمــود قائــد رحمتــی کــه از تیــم خیبــر 
ــه ســپاهان پیوســته اند فرصــت بیشــتری  ــاد ب خرم آب
ــی از  ــا تلفیق ــا ب ــا تجربه ه ــار ب ــا در کن ــود ت داده ش
ــول  ــرم و رس ــار مح ــه، در کن ــی و تجرب ــروی جوان نی
ــی  ــه هماهنگ ــند و ب ــی الزم برس ــه پختگ ــا ب نویدکی

ــد. ــدا کنن تیمــی دســت پی
ــکان  ــی س ــه به تازگ ــی ک ــای ویس ــت آق ــکی نیس  ش
ــت  ــه اس ــت گرفت ــه دس ــپاهان را ب ــم س ــری تی رهب
ــش  ــی، تیم ــرش تیم ــر در نگ ــی و تغیی ــا دوراندیش  ب
را آمــاده مقابلــه بــا حریفــان در هفته هــای آینــده 
خواهــد کــرد. عملکــرد باشــگاه ها و مربیــان در هفتــه 
ــر  ــت تأثی ــتر تح ــران، بیش ــال ای ــر فوتب ــگ برت اول لی
نقــل و انتقــاالت قــرار داشــته اســت و مســلمًا در 
ــر  ــی نظی ــای بزرگ ــت تیم ه ــده وضعی ــای آین هفته ه
ذوب آهــن و ســپاهان، تغییــر اساســی پیــدا خواهنــد 

ــی  ــی تیم ــه هماهنگ ــتر ب ــات بیش ــا تمرین ــرد و ب ک
می رســند.

 تحلیل بازی
بــه هرحــال تیــم جوان شــده ســپاهان در اولیــن 
ــوادار  ــزار ه ــش از 3 ه ــور بی ــی در حض ــازی خانگ ب
در ورزشــگاه فوالدشــهر، مقابــل تیــم پدیــده تــن 
ــه  ــود. ب ــار ب ــه دور از انتظ ــر 0 داد ک ــت 1 ب ــه شکس ب
ثمرنرســیدن ضربــه پنالتــی تأثیــر بســزایی بــر روحیــه 
ــپاهانی ها  ــاف س ــا برخ ــت؛ ام ــپاهان گذاش ــم س تی
ــه  ــی گرفت ــه مضاعف ــه روحی ــری ک ــاگردان مهاج ش
و دفــاع منطقــی را در دســتور کارشــان قــرار داده 
ــود  ــری خ ــتثنایی گل برت ــت اس ــک فرص ــد، در ی بودن
ــد ــین مرادمن ــیله محمدحس ــه وس ــه 43 ب  را در دقیق
بازیکــن ســابق ســپاهان بــه ثمــر رســاندند و نیمــه اول 

را بــا خوشــحالی بــه رختکــن رفتنــد. 
ــر  ــادی را ب ــار زی ــاگردان ویســی فش ــه دوم ش در نیم
دروازه پدیــده آوردنــد و بــا حمــات پی درپــی بــه 
موقعیت هــای خوبــی بــرای گلزنــی دســت پیــدا 
ــر دفــاع منطقــی و حســاب شــده  ــد؛ امــا در براب کردن
شــاگردان مهاجــری راهــی بــه دروازه پدیــده نیافتنــد و 
تعویض هــای عبدالــه ویســی بــا بــه میــدان فرســتادن 
محــرم نویدکیــا، عمــاد میرجــوان و جــال الدیــن 
ــا در  ــی نکــرد ت ــرای گلزن علی محمــدی هــم کمکــی ب
نهایــت ســپاهان در خانــه مقابــل تیــم پدیــده تــن بــه 

ــد. شکســت بده

دورنمای ذهنی کادر فنی سپاهان درهفته اول لیگ برتر

 شهاب گردان، کام سپاهانی ها را تلخ کرد

شــهردار اصفهــان بــا حضــور در اردوی  کیمیا ی وطن

ســرمربی  بــا  فرنگــی  ملــی کشــتی  تیــم   المپیکــی 
و کشــتی گیران فرنگــی کار کشــور و همچنیــن ســهراب 
 مــرادی، وزنه بــردار المپیکــی تیــم ملــی وزنه بــرداری دیــدار 

ــه گــزارش اداره ارتباطــات  و گفت وگــو کــرد. ب
مهــدی  اصفهــان  شــهرداری  رســانه ای 
ــه  ــده ب ــد روز مان ــه چن ــژاد در فاصل جمالی ن
ــه کمــپ تیــم ملــی کشــتی  ــو، ب المپیــک ری
فرنگــی رفــت و ضمــن خداقــوت و آرزوی 
موفقیــت در جریــان تمرینــات تیــم ملــی قرار 
گرفــت؛ همچنیــن بــا رســول جزینــی، مربــی 

اصفهانــی تیــم ملــی دیــدار کــرد. در ایــن بازدیــد کــه تمــام 
المپیکی هــای کشــتی فرنگــی حضــور داشــتند، جمالی نــژاد 
از ســرمربی و اعضــای تیــم ملــی کشــتی فرنگــی کشــورمان 
خواســت تــا پــس از مســابقات المپیــک در اصفهــان حضــور 

یابند. 
ــه  ــی ب ــتی فرنگ ــپ کش ــور در کم ــس از حض ــژاد پ جمالی ن

ــردار  ــرادی، وزنه ب ــا ســهراب م ــت و ب ــرداری رف کمــپ وزنه ب
ــن  ــدار کــرد. ســهراب مــرادی در ای ــی دی ــم مل ــی تی اصفهان
ــای  ــدال ط ــب م ــرای کس ــم را ب ــام تاش ــت: تم ــدار گف دی
ــم  ــی تی ــی، مرب ــول جزین ــدم. رس ــه کار می بن ــک ب المپی
کشــتی فرنگــی و عضو شــورای اســامی شــهر 
ــدار  ــه دی ــا اشــاره ب ــاط ب ــن ارتب ــان در ای اصفه
ــی  ــم مل ــان تی ــا ملی پوش ــان ب ــهردار اصفه ش
کشــتی فرنگــی اظهــار کــرد: دکتــر جمالی نــژاد 
در ایــن دیــدار بــرای ورزشــکاران المپیکــی 
کشــورمان آرزوی موفقیــت کــرد؛ چــرا کــه 
کســب مــدال در المپیــک بزرگ تریــن افتخــار 
بــرای هــر شــهر و کشــور اســت. وی بــا بیــان اینکــه نتایــج 
ــت ــی اس ــل پیش بین ــر قاب ــی غی ــتی فرنگ ــی کش ــم مل  تی

ــا  ــتی ی ــد کش ــته هایی مانن ــدوارم در رش ــرد: امی ــه ک اضاف
وزنه بــرداری کــه شــانس مــدال کشــورمان زیــاد اســت 
بتوانیــم نتایــج خوبــی کســب کنیــم یــا اینکــه حداقــل از 4 

ــم. ــری نگیری ــج کمت ــته نتای ــال گذش س

دیدار شهردار اصفهان با ورزشکاران المپیکی
ــد  ــران مانن ــال ای ســازمان لیــگ فوتب کیمیا ی وطن

ســال های گذشــته رقــم قــرارداد بازیکنــان و کادر 
ــه  ــرد ک ــام ک ــری را اع ــگ برت ــم لی ــی شــانزده تی فن
یحیــی  و  قلعه نویــی  امیــر  وایوانکوویــچ،  برانکــو 

گل محمــدی ســه مربــی گران قیمــت 
لیگ برتر هستند. 

و صمــد  نعیــم ســعداوی  همچنیــن 
مرفــاوی بــا قراردادهــای 3۵0 و 300 
ــه پانزدهــم و شــانزدهم  ــی در رتب میلیون

ــد. ــرار دارن ق
ــزی حــدود 2  ــرارداد برانکــو چی ــم ق  رق

برابــر رقــم قــرارداد دومیــن مربــی گران قیمــت لیــگ 
اســت کــه ایــن در نــوع خــود جالــب اســت.

ــک  ــش از ی ــی بی ــال رقم ــر امس ــگ برت ــی لی 7 مرب
میلیــارد تومــان دریافــت کرده انــد. در ادامــه رقــم 
ــد: ــاهده می کنی ــر را مش ــگ برت ــان لی ــرارداد مربی ق

 1 ـ برانکــو ایوانکوویــچ: 2 میلیــارد و 1۹0 میلیــون 

تومــان، 2 ـ امیــر قلعه نویــی: یــک میلیــارد و ۵00 
یــک  یحیــی گل محمــدی:  ـ  تومــان، 3  میلیــون 
میلیــارد و 37۵ میلیــون تومــان، 4 ـ حســین فرکــی: 
یــک میلیــارد و 2۵0 میلیــون تومــان، ۵ ـ علــی دایــی: 
تومــان،  یــک میلیــارد و 120 میلیــون 

یــک  منصوریــان:  علیرضــا  ـ   ۶
میلیــارد تومــان، 7 ـ عبــدهللا ویســی: 
فرهــاد  ـ   ۸ تومــان،  میلیــارد  یــک 
تومــان  میلیــون   ۸00  کاظمــی: 
 ۹ ـ مجیــد جالــی: 7۵0 میلیــون تومــان

میلیــون   ۶۵0 کمالونــد:  فــراز  ـ   10  
ــان  ــون توم ــان: ۶00 میلی ــادر دست نش ــان، 11 ـ ن توم
تومــان  میلیــون   ۵00 پورموســوی:  ســیداکبر  ـ   12 
تومــان  میلیــون   ۵00 خطیبــی:  رســول  ـ   13 
تومــان  میلیــون   ۵00 مهاجــری:  محمدرضــا  ـ   14 
تومــان  میلیــون   3۵0 ســعداوی:  نعیــم  ـ   1۵ 

1۶ ـ صمد مرفاوی: 300 میلیون تومان

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

رختکن داوران استاندارد می شود پنجشنبه  7  مردادماه  61395
ـــمـــاره  213 ســـــال دوم            ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

رختکن داوران استاندارد می شود
 مدیــر تیم هــای ملــی بــا بیــان 
توســعه  کارگــروه  اینکــه 
ــکیل  ــال تش ــه از فوتب همه جانب
رختکــن  گفــت:  می شــود، 
شــکل  بــه  داوران  جدیــد 
آزادی  در ورزشــگاه  اســتاندارد 
محمدرضــا  می شــود.  ایجــاد 
ســاکت دربــاره تشــکیل کارگــروه توســعه همه جانبــه فوتبــال 
گفــت: بــا دســتور رئیــس فدراســیون، کارگــروه توســعه 
فعالیت هــای  بررســی  منظــور  بــه  فوتبــال  همه جانبــه 
فدراســیون فوتبــال در حــوزه آمــوزش، فوتبــال پایــه، جوانــان 
بانــوان و فوتســال هفتــه آینــده تشــکیل خواهــد شــد. ایــن 
برنامه هــای  راســتای  در  اول  گام  و  اقــدام  مهم تریــن 
ــود. از آنجائــی  میان مــدت و بلندمــدت فدراســیون خواهــد ب
بیشــترین ظرفیــت مدیریتــی  کــه در دو مــاه گذشــته 
فدراســیون بــه بررســی و پیگیــری مســائل جــاری و روزمــره 
 معطــوف بــود، در دهــه اول مــرداد آغــاز اقدامــات کارشناســی
اســتراتژی  و  مســیر  همه جانبــه  بررســی  هم اندیشــی، 
ــا ــی، آکادمی ه ــاد آموزش ــال در ابع ــای فوتب ــعه و ارتق  توس

فوتبال پایه، جوانان، بانوان و فوتسال خواهد بود.

لوبانف از پرسپولیس جدا شد
پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ازبکســتانی  دروازه بــان 
از  باشــگاه  ایــن  مســئوالن  بــا  توافــق  از  پــس 
لوبانــف  الکســاندر  شــد.  جــدا  سرخ پوشــان   جمــع 
دروازه بــان ازبکســتانی تیــم فوتبــال پرســپولیس صبــح دیروز 
بــا حضــور در ایــن باشــگاه و توافــق بــا مســئوالن این باشــگاه 
از جمــع سرخ پوشــان جــدا شــد. ایــن دروازه بــان ازبکســتانی 
کــه در اواســط فصــل گذشــته بــه جمــع سرخ پوشــان اضافــه 
شــد، پــس از جلســه بــا مســئوالن پرســپولیس قــراردادش را 

بــا ایــن باشــگاه فســخ کــرد.

 ابراهیم میرزاپور:
 هیچ وقت بیمه نبودم

ــون  ــران گفــت: تاکن ــال ای ــی فوتب ــم مل ــان اســبق تی دروازه ب
نبــوده ام؛  درمانــی  بیمــه  پوشــش  تحــت  وقــت  هیــچ 
ــی  ــد و دلگرم ــن کار را انجــام می ده ــدوق ای خوشــحالم صن
ــه  ــزود: بیم ــور اف ــم میرزاپ ــت. ابراهی ــکاران اس ــرای ورزش ب
خیلــی مهــم اســت. بیــش از 2۵/20 درصــد از فوتبالیســت ها 
مالیــات می گیرنــد و بیمــه هــم ندارنــد. اگــر خــدای ناکــرده 
دچــار مصدومیتــی شــویم و نتوانیــم دیگــر بــازی کنیــم، چــه 
ــازی  اتفاقــی می افتــد؟! چندیــن ســال اســت کــه فوتبــال ب
ــدوق  ــام صن ــه ن ــه ای ب ــه مجموع ــتم ک ــم و نمی دانس می کن
ــه  ــی ب ــد و حت ــت می کن ــان حمای ــه از قهرمان ــود داردک وج
مــدال آوران بازی هــای آســیایی و المپیــک حقــوق می دهــد.

خشم مرد آرام در تختی
 وحیــد امیــری در بــازی اول 
ــپولیس  ــن پرس ــا پیراه ــود ب خ
ــی از  ــرد خوب ــق شــد عملک موف
خــود بــر جــا بگــذارد و رضایــت 
برانکــو را جلــب کنــد. شــماره 1۹ 
ــازی در  ــن ب ــان در ای سرخ پوش
کنــار علــی علی پــور قــرار گرفــت 
ــم  ــن تی ــا پیراهــن ای ــی ب ــا گلزن ــادی داشــت ت ــاش زی  و ت
تشــویق  بــرای  تماشــاگری کــه  هــزار   17 روبــه روی  را 
ــا  ــری ب ــد امی ــد. وحی ــه کن ــد، تجرب ــده بودن پرســپولیس آم
تکنیــک و دریبلینــگ خــود بارهــا بــه قلــب دفاعــی ســایپا زد 
 و در گام آخــر نــاکام مانــد. بــا ایــن حــال او در یــک صحنــه 
ــه  ــری اش را ب ــز درگی ــی نی ــعید لطف ــا س ــری ب و روی درگی
ــر  ــز براب ــل را نی ــن کارت زرد فص ــا اولی ــه داد ت ــه ای ادام گون
خــود ببینــد. امیــری بــا توجــه بــه رقبایــی کــه در پرســپولیس 
ــا در  ــد ت ــن باش ــود در زمی ــای خ ــب رفتاره ــد مراق دارد، بای
ــم از  ــن تی ــب ای ــود را در ترکی ــای خ ــت ج ــورت محرومی ص

دست ندهد.

 تغییر قوانین تعویض 
در جام حذفی انگلیس

قــرار اســت در فصــل آتــی و از دور یــک چهــارم بــه بعــد 
FA CUP، هــر تیــم یــک تعویــض چهــارم هــم داشــته 
باشــد. ایــن طــرح بــه صــورت آزمایشــی از امســال 
اجــرا خواهــد شــد؛ همان طــور کــه در فینــال کوپــا 
آمــه ریــکای 201۶ نیــز شــاهدش بودیــم، تحقیقــات 
ــام  ــر انج ــا تأثی ــده ت ــاز ش ــه آغ ــن زمین ــی در ای جامع
تعویــض چهــارم در فوتبــال مشــخص شــود. قــرار 
ــارم  ــک چه ــس، از دور ی ــی انگلی ــام حذف ــت در ج اس
 بــه بعــد چنانچــه بــازی بــه وقــت اضافــه بکشــد

تیم ها بتوانند تعویض چهارمی هم داشته باشند.

زالتان بازی را برای همه آسان می کند
خریــد جدیــد منچســتریونایتد از پــدر خــود بــه عنــوان الگوی 
فوتبالــی اش نــام بــرد و زالتــان را نیــز مــورد تمجیــد قــرار داد. 
ــد  ــچ، خری ــان ایبراهیمووی ــاره زالت ــان درب ــک مخیتاری هنری
ــت.  ــگفت انگیزی اس ــن ش ــت: او بازیک ــد گف ــد یونایت جدی
ــازی کــردن  ــم ب ــای همه چیــز اســت. فکــر می کن ــام او گوی ن
بــه  همــراه او آســان خواهــد بــود؛ چــرا کــه از کیفیــت زیــادی 
ــم  ــان تی ــازی ســایر بازیکن ــدون شــک ب ــوردار اســت. ب  برخ

را آسان خواهد کرد. 
هنریــک مخیتاریــان فــارغ التحصیــل رشــته اقتصــاد از 
دانشــگاه ســن پترزبــورگ روســیه اســت و بــه ۶ زبــان دنیــا 

ــلط دارد. ــز تس نی

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
آدرس: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – جنب پمپ بنزین – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

تلفن تماس ستاد: 5-0316247001 فاکس: 0316244427 کد پستی: 81737-67455

نوبت اول

شماره مجوز :1395/1980
آگهی تجدید مناقصه عمومی 

)شماره 800/11564(
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان  

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع تجدید مناقصه: واگذاری اداره امور مربوط به سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت 

نوع تضمین شرکت در مناقصه:
ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 338/000/000 ریــال بصــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســیبای 4120075101008 بــا شناســه واریــز 26100000026 بــه نــام شــرکت ملــی 

پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه اصفهــان و دریافــت رســید وجــه از خزانــه منطقــه اصفهــان.
نشانی محل دریافت و تحویل اسناد: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – جنب پمپ بنزین ، امور قراردادها.

جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایتهای مشروحه ذیل دریافت نمایند.
تلفن تماس امور قراردادها 03136244618 – تلفن تماس شرکت: 03136247001

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/5/16.
مهلت تسلیم پاکات: روز سه شنبه مورخ 95/5/26.

تاریخ گشایش پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/5/27.
شرایط متقاضی: کلیه شرکتهای توانمند دارای گواهی صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی.

-عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته.
با توجه به اینکه مناقصه مذکور در مرحله تجدید می باشد لذا با هر تعداد مناقصه گر قابل اجرا می باشد.

شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکتهای دارای گواهینامه صالحیت کار مرتبط با موضوع مناقصه توزیع خواهد شد.
ضمنا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR  قابل رویت می باشد.

آدرس سایت: اسناد مناقصه در سایتهای ذیل قابل برداشت می باشد.
WWW.MONAGHESE.OLDPORTAL-NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR

گران ترین و ارزان ترین مربیان لیگ برتر شانزدهم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵002۵ خواهان مهرداد ثقفی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 
طرفیت امین شمیرانی -  هادی شمیرانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... 
مورخ ۹۵/۶/۹ساعت 10/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  مجتمع شماره2 شورای حل 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: 1111۹/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹۵101003۵22023۵3 شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸03۵220031۸شماره بایگانی 
سخنوری  رضا  محمد  شاکی   / خواهان   13۹۵/04/12 تنظیم:  ۹۵0322تاریخ  شعبه: 
دستجردی   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محترم میر سجادی  به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3اتاق شماره  3۵4ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸03۵220031۸  ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن 13۹۵/0۶/0۹  و ساعت 0۸:30تعیین 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 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.شماره: 11203/م الف منشی دادگاه حقوقی  

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بروجنی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹۵101003۵0۹0474۵ شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸03۵0۹00334شماره بایگانی 
شعبه: ۹۵03۹۵تاریخ تنظیم: 13۹۵/04/27 خواهان / شاکی شاپور خسروی    دادخواستی 
به  اعتراض  به خواسته  نائینی  توکلیان وفتانه رفیعیان  به طرفیت خوانده / متهم حسین 
دادگاه  تقدیم  مدنی(    احکام  اجرای  قانون   147  ،14۶ مواد  )موضوع  اجرایی  عملیات 
دادگاه   ۹ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به کاسه   و  1اتاق شماره  13۵ارجاع  طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  – ساختمان 
۹۵0۹۹۸03۵0۹00334  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۵/0۶/0۹  و ساعت 11:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
گردد.شماره: 1242۸/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه ۹دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان- محمد رضا اژیه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  زارع  جبار  غامحسین  خواهان   ۹۵0۵32 پرونده کاسه  خصوص  در 
بر:مطالبه وجه چک به طرفیت علی بان فرزند نوری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز سه شنبه  مورخ ۹۵/۶/۹ساعت ۸/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: 12372 /م الف مدیر دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  زارع  جبار  غامحسین  خواهان   ۹۵0۵31 کاسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه وجه چک به طرفیت اکبر مهدیان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه  مورخ ۹۵/۶/۹ساعت ۸ صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 

اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  مجتمع شماره2 شورای حل 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: 12371 /م الف مدیر دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵0۵33 خواهان آقای حمید عامی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
وجه به طرفیت آقای مهدی شفیعی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  
مورخ ۹۵/۶/۹ساعت ۹ صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

12370 /م الف مدیر دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵10423۶۵33000۹7 شماره پرونده: ۹30۹۹۸3۶۵3301231
شماره بایگانی شعبه : ۹32۵31تاریخ تنظیم: 13۹۵/03/11 مشخصات محکوم لهم ردیف 
1 - نام :مسلم  نام خانوادگی : درخشان هوره نام پدر : رجب علی  نشانی: اصفهان  خ 
زینبیه ایستگاه یزدان ک پروین ده متری فتح بن بست سامت پ ۶7 2 -نام :محمد  
ایستگاه  زینبیه  خ  اصفهان   نشانی:  اصغر  علی   : پدر  نام  هوره  درخشان   : خانوادگی  نام 
یزدان ک پروین ده متری فتح بن بست سامت پ ۶7 3 - نام : رسول نام خانوادگی 
: درخشان هوره نام پدر : علی اصغر نشانی: اصفهان  خ زینبیه ایستگاه یزدان ک پروین 
ده متری فتح بن بست سامت پ ۶7 4 - نام : مهین  نام خانوادگی : بهاء لو هوره  نام 
پدر : شکراله  نشانی: اصفهان  خ زینبیه ایستگاه یزدان ک پروین ده متری فتح بن بست 
سامت پ ۶7 ۵ - نام : امین  نام خانوادگی : درخشان هوره  نام پدر : علی اصغر  نشانی: 
اصفهان  خ زینبیه ایستگاه یزدان ک پروین ده متری فتح بن بست سامت پ ۶7 ۶- نام 
:رجب علی  نام خانوادگی : درخشان هوره  نام پدر : عباسقلی  نشانی: اصفهان  خ زینبیه 
ایستگاه یزدان ک پروین ده متری فتح بن بست سامت پ ۶7 مشخصات محکوم علیه 
ردیف 1- نام: مهدی   نام خانوادگی : میر معصومی نام پدر: سید علی نشانی : مجهول 
المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : محمد رضا 
نام خانوادگی : قاسمی نام پدر : مجید نشانی : اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی 
طبقه سوم گالری مبلمان پارسا پاک 3۸4 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : 
مسلم درخشان هوره ، محمد درخشان هوره ، رسول درخشان هوره ، مهین بهاء لو هوره 
، امین درخشان هوره ، رجب علی درخشان هوره     محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه  مربوطه   ۹40۹۹73۶۵3302173 
محکوم علیهم  محکوم است به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و از 
بابت خسارات وارده و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر مقررات محاسبه 
) در اجرای احکام ( در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان 20/000/000 ریال 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون 
از اعام کامل صورت  نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
13۹4( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
 معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت

 مالی 13۹4(.
اول  دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان   مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه 

فاورجان – علیرضا مقصودی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدی   اغچه  محمدی  محسن  خواهان   171/۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:  الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت 1- جمال ستاری2- 
 ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  صدقی   علی  محمد 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   17/30 ساعت   ۹۵/۶/۹ مورخه 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول  خیابان سجاد-  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی ۸1۶۵7۵۶441 شورای حل 
اختاف اصفهان – شعبه...... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
اتخاذ می شود.شماره: 1233۹/م الف مدیر دفتر شعبه  تلقی و تصمیم مقتضی 

41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹۵101003۵1403410 شماره پرونده: ۹40۹۹۸۶7۹۵000۵22شماره 
بایگانی شعبه: ۹41410تاریخ تنظیم: 13۹۵/04/03 خواهان / شاکی غامحسین 
و  معصومی  علی  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی    نصر  نیکبخت 
حسین سیچانی  به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
دادگاه عمومی حقوقی   14 به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به  و  3اتاق شماره  323ارجاع  اصفهان- طبقه  استان  دادگستری کل  ساختمان 
  13۹۵/0۶/0۹ آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  کاسه  ۹40۹۹۸۶7۹۵000۵22  
/ متهم  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است.   10:00 و ساعت 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم  اطاع 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  منشی  الف  100۶۵/م   گردد.شماره: 

اصفهان

آگهی ابالغ
۹۵0۹۹۸03۵11000۵۸شماره  پرونده:  شماره   ۹۵101003۵1103۹۹3 اباغیه:  شماره 
با  اقتصاد  بانک مهر  تنظیم: 13۹۵/04/13 خواهان  بایگانی شعبه: ۹۵00۶2تاریخ 
مدیریت علیرضا زمانی   دادخواستی به طرفیت خواندگان سید حسین ناظر و پدرام 
پور صدری   به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3اتاق شماره  3۵۶ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸03۵11000۵۸  ثبت 
گردیده که  وقت رسیدگی آن 13۹۵/0۶/0۹  و ساعت 10:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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.

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  منشی  الف  111۶7/م   شماره: 
اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  دخت کانتری  خواهان سمین   ۹41۵13 پرونده کاسه  در خصوص 
.وقت  است  نموده  تقدیم  مرتضایی  رضا  احمد  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ ۹۵/۶/۹ساعت ۸ تعیین گردیده است. با توجه 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل 
اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم   صورت 

 می شود.
اختاف  حل  شورای   2 شماره  11مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  1111۶/م   شماره: 

اصفهان
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حتما بخوانید!
پایبندی به بخشنامه باطل شده

دادنامه
کالسه پرونده: 95/141 شماره دادنامه 95/548 مرجع رسیدگی : شعبه اول شورای حل 
اختالف فالورجان خواهان: مهدی عشوری نشانی : فالورجان – مهر انجان – ک شهید 
صیاد شیرازی – منزل شخصی خواندگان : 1- نوش آذر مددی خو نشانی : فیروز آباد 
– باغشاه پایین – نرسیده به  ک نفت – لبه خیابان منزل منوچهر زارع 2- حکمت اله 

پالیزدان نیا خواسته : انتقال سند 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 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 قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای مهدی عشوری فرزند فرج اله به طرفیت 
خواندگان 1- نوش آذر مددی خو فرزند کرامت و 2- حکمت اله پالیزدان نیا فرزند صیاد 
به خواسته انتقال سند یک دستگاه اتومبیل زانتیا به شماره انتظامی 282ب 57- ایران 
93 باتوجه به بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و با توجه 
به استعالمی که از پلیس راهور انجام گرفت کارت و سند ماشین به نام خوانده ردیف اول 
می باشد لذا شورا خواسته خواهان را وارد ثابت دانسته و به استناد مواد 237و 362 ق.م 
رای به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی 
سند اتومبیل به نام خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی فالورجان می باشد. قاضی شورای حل 

اختالف اول حوزه قضائی السادات
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 3426فرعی مفروز شده از پالک 
اله  اسد  آقای  بنام  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت   5 در بخش  واقع  10393اصلی 
رمضانی بوزانی   فرزند نعمت اله در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027000912 
از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  مورخه 1395/01/29 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/06/07 
روزیک شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی 
حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
نامه  آئین  پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86  روز  تا سی  صورتمجلس تحدید حدود 
با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  باید ظرف مدت یک  ثبت معترض  قانون 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/05/07 شماره :12933/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک 188/ 16 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سکینه تولری    فرزند حسن در جریان ثبت است واراء  
شماره 139460302027029362 مورخه 94/12/5 و از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/6/1 روزدو 
شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 

اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /12932: انتشار: 95/5/7 شماره  تاریخ 

امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه    شماره پالک 7897/3256 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حیدر شریف زارع    فرزند محمد علی  در جریان 
ثبت است ورای  شماره 30686 مورخ 1394/12/22 طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/06/02 
روز  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اصفهان  شرق  ثبت  اداره  رئیس  الف  م   /12931: شماره   1395/05/07 انتشار:  تاریخ 

حسین هادیزاده
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه    شماره پالک 11548/3039 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام عباس قائدی طالخونچه    فرزند فرج هللا  در 
جریان ثبت است ورای  شماره 690 مورخ 1395/01/25 طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/06/02 
روز  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اصفهان  شرق  ثبت  اداره  رئیس  الف  م   /12930: شماره   1395/05/07 انتشار:  تاریخ 

حسین هادیزاده
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه    شماره پالک 11515/519 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سید حسن حجازی     فرزند سید رضا  در 
جریان ثبت است واراء  شماره 139560302027001716 مورخ 95/2/14 واز طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/5/31 روز 
یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 

مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /12929: انتشار: 95/5/7 شماره  تاریخ 

امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه    پالک شماره 3042 فرعی از 11548اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حسین داتلی بیگی      فرزند 
ناصر  در جریان ثبت است ورای شماره 139460302027028967 مورخ 95/12/4 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/5/31 روز 
یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/5/7 شماره :12928/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالک شماره 9621 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام موقوفه سادات منصوری  در جریان ثبت است و به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/06/14 
ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند . اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 

به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
انتشار: 1395/05/07 شماره :13043/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت  تاریخ 

اسناد شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره   پالک شماره 19/887 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 
7001012-1395/2/18 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای 
رسول حاتمی کلیشادی فرزند غالمعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/6/6 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
معاون  شادمان  مجتبی  الف  295/م   : شماره   1395/5/7 : انتشار  تاریخ  شد.  خواهد 

واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب انبار   پالک شماره 19/883 واقع در 
رای شماره  بموجب  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق  ثبت   9 کلیشاد بخش 
7000806-1395/2/11 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام 
آقای جعفر اکبری  فرزند نعمت اله  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1395/6/1 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
 : : 95/5/7 شماره  انتشار  تاریخ  تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  مجلس تحدیدی 

284/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 
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 

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

تقدیم نمایند. 
رضا  آقای   1395/04/31 139560302023000503مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
احمدی  به شماره شناسنامه 34382 کدملی 1282271245 صادره از اصفهان  فرزند 
ابراهیم   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 185/70 متر مربع مفروزی از 
مالکیت  ازای  در  اصفهان که  ثبت   4 بخش  در  واقع  -اصلی   3328 شماره  پالک 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/5/23 
شماره : 13182 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ
9509980361700226شماره  پرونده:  شماره   9510100361702716 ابالغیه:  شماره 
ثامن  تعاونی  1395/04/01 خواهان / شاکی  تنظیم:  بایگانی شعبه: 950268تاریخ 
االئمه بنمایندگی محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین 
کبیری و وکالت رسول عبیری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد دیانی 
مقدم و حمید رضا انیسیان و سید حمید میر محمد صادقی و اعظم حقیقی و جلیل 
حقیقی   به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره  214 ارجاع و به کالسه  9509980361700226  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/09  و ساعت 11:00 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 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی  و  دریافت  را  دادخواست و ضمائم  نسخه دوم 
دادگاه عمومی  دادگاه حقوقی شعبه 28  الف منشی  حاضر گردد.شماره: 10039/م 

حقوقی شهرستان اصفهان

ــیاری از  ــگاه ها، بس ــج دانش ــالم نتای ــا اع  ب
سرویس اجتماعی
هامون رشیدیان

دختــران و پســران جــوان بــرای ادامــه 
ــد  ــفر ببندن ــار س ــد کوله ب ــان بای ــی از زندگی ش ــش مهم  بخ
و راهــی شــهرهای دور و نزدیــک شــوند؛ در ایــن میــان یکــی از 
مشــکالت جــدی دختــران دانشــجو، وضعیــت اقامــت اســت. 
ــای  ــام و کاره ــل ثبت ن ــه مراح ــی ک ــا زمان ــجو ت ــر دانش ه
ــگاه  ــد از خواب ــد، نمی توان ــام نده ــت وپاگیر اداری را انج دس
دانشــجویی اســتفاده کنــد و دســت کم مدتــی را بایــد در یــک 
مرکــز اقامتــی ســر کنــد؛ امــا مشــکل اینجاســت کــه علی رغــم 
ــی ــروی انتظام ــن نی ــه اداره اماک ــت ک ــال اس ــه 17 س  اینک

ممنوعیــت اقامــت زنــان تنهــا و مجــرد در هتل هــا را برداشــته 
ــژه  ــوز بعضــی مراکــز اقامتــی، به وی ــا ایــن حــال هن اســت، ب
مهمانســراها و مهمانپذیرهــا از اجــاره دادن اتــاق بــه این قشــر 

از مسافران خودداری می کنند.
 اجرای خودسرانه قانون نانوشته

 ممنوعیــت یــا محدودیــت پذیــرش زنــان تنهــا یــا مجــرد در 
ــدون  ــته و ب ــی نانوش ــه قانون ــت ب ــی، سال هاس ــز اقامت مراک
بخشــنامه، امــا الزم االجــرا بــدل شــده؛ بــه طــوری که بــا وجود 
تأکیــد و اصــرار مقامــات، همچنــان بعضــی مراکــز اقامتــی بــه 
بهانــه تــرس از برخــورد اداره اماکــن، خــود را مقیــد بــه اجــرای 
ــن  ــود، ای ــگاه خ ــن رزرو اقامت ــی در قوانی ــد و حت آن می دانن
ــا  ــان تنه ــت زن ــه اقام ــد ک ــر کرده ان ــفاف ذک ــوع را ش  موض
ــر  ــن امکان پذی ــه از اداره  اماک ــا داشــتن نام ــط ب و مجــرد فق
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ســال 88 نجفــی، رئیــس 
ــی، در اظهارنظــری در  ــروی انتظام ــی نی ــن عموم ــت اماک وق

ــدارد  ــق ن ــی ح ــز اقامت ــا مرک ــل ی ــچ هت ــت: هی ــاره گف این ب
ــن  ــی از اماک ــه کتب ــت  نام ــا درخواس ــرش خانم ه ــرای پذی ب
کنــد و اصــال چنیــن چیــزی وجــود نــدارد کــه هتل هــا زنــان 
ــا، اســماعیل  ــان روزه ــد. هم ــن نپذیرن ــه از اماک ــدون نام را ب
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــی، نی ــروی انتظام ــده نی ــدم، فرمان احمدی مق
تــا جایــی کــه مــن در جریــان هســتم، هیچ گونــه ممنوعیتــی 
ــر  ــا اگ ــدارد؛ ام ــود ن ــا وج ــان در هتل ه ــرش زن ــرای پذی ب

ــن  ــا ای ــری و ب ــد، پیگی ــته باش ــود داش ــزی وج ــن چی چنی
ــود  ــرده ب ــد ک ــی تأکی ــرد. او حت ــم ک ــورد خواه ــوع برخ موض
ــه اداره اماکــن  ــان بــرای پذیــرش ب ــدارد زن »هیــچ لزومــی ن
مراجعــه کننــد و قوانیــن پذیــرش زنــان و مــردان در هتل هــا 

ــد یکســان باشــد.« بای
 رعایت بخشنامه ای باطل شده

ــه  ــجو ب ــری دانش ــی دخت ــال 93 وقت ــال در س ــن ح ــا ای ب

دلیــل بازمانــدن از ســاعت مراجعــه بــه خوابــگاه، بــه تعــدادی 
ــم  ــن حک ــا ای ــر ب ــار دیگ ــر زد، ب ــران س ــی ته ــز اقامت از مراک
از همه جــا،  باطل شــده مواجــه شــد و ســرانجام مانــده 
ــرانی  ــه  اتوبوس ــرپناه در پایان ــدون س ــب را ب ــد ش ــور ش مجب
بگذرانــد. بــار دیگــر ایــن پرســش مطــرح شــد چــرا بــا وجــود 
ــد  ــود را مقی ــی خ ــوز برخ ــه، هن ــه دو ده ــک ب ــت نزدی گذش
ــی  ــد؟ چــه عامل ــت بخشــنامه ای باطل شــده می دانن ــه رعای ب
ــا وجــود سیســتم های ثبــت مســافر کــه  باعــث شــده کــه ب
ــی از  ــم برخ ــاز ه ــت، ب ــل اس ــن متص ــه اماک ــات آن ب اطالع
ــد داشــته  ــی تردی ــرای اجــرای دســتور اصل ــی ب ــز اقامت مراک

باشــند؟
 وضعیت بغرنج

بعضــی هتل هــای شــهرهای مســافرپذیر  در  هــر چنــد 
مثــل تهــران، اصفهــان یــا شــیراز کمتــر شــاهد ایــن برخــورد 
ســلیقه ای هســتیم، امــا هنــوز هــم هســتند مراکــز اقامتــی که 
خیلــی راحــت از پذیــرش مســافران زن بــه بهانــه تنهــا بــودن 
ــد.  ــن خــودداری می کنن ــوب اداره اماک ــه مکت و نداشــتن نام
ــهرهای  ــافرخانه های ش ــا و مس ــتان در مهمانپذیره ــن داس ای
ــه  ــی ب ــه حت ــرا ک ــری دارد؛ چ ــت بغرنج ت ــاده وضعی دورافت
گوششــان نرســیده 17 ســال از ابطــال بخشــنامه  اماکــن 
ــه  ــن ب ــوران اماک ــورد مأم ــران برخ ــان نگ ــذرد و همچن می گ
دلیــل پذیــرش زنــان مجــرد و تنهــا هســتند. اگــر پــس از 17 
ســال ایــن چرخــه معیــوب همچنــان ادامــه دارد، نشــان دهنده 
ایــن اســت کــه بایــد ایــن بخشــنامه بــه طــور مرتــب هر ســاله 

ــه مراکــز اقامتــی سراســر کشــور ابــالغ شــود.  ب

نپذیرفتنزنانتنهاومجرددرهتلها

پایبندیبهبخشنامهباطلشده

ــات  ــریح جزئی ــن تش ــت ضم ــر بهداش ــان وزی ــاون درم مع
ــد  ــک بای ــه پزش ــی ک ــدت زمان ــت و م ــتانداردهای ویزی اس
بــرای ویزیــت و مشــاوره بیمــاران زمــان بگــذارد، گفــت: 
ــود  ــث می ش ــت، باع ــرای ویزی ــا ب ــداد تقاض ــودن تع ــاد ب زی
 کــه بیمــاران در نوبت هــای طوالنــی انتظــار قــرار گیرنــد 

ــات  ــی خدم ــطح کیف ــوع س ــن موض و ای
محمــد  دکتــر  می دهــد.  کاهــش  را 
ــت  ــتانداردهای ویزی ــاره اس ــی درب آقاجان
قانــون،  طبــق  کــه  زمانــی  میــزان  و 
ــت  ــاوره و ویزی ــرای مش ــد ب ــکان بای پزش
بــر  گفــت:  بگذارنــد،  وقــت  بیمــاران 
اســاس اســتانداردهای ویزیتــی کــه در 
ــت، در  ــده اس ــران آم ــت وزی ــه هیئ مصوب
 بخــش خصوصــی، مؤسســات غیردولتــی 

نیســتند بهداشــت  وزارت  بــه  وابســته  کــه  دولتــی   و 
مدت زمــان ویزیــت یــک پزشــک عمومــی 15 دقیقه، پزشــک 
ــه  ــص 25 دقیق ــوق تخص ــک ف ــه، پزش ــص 20 دقیق  متخص

و ویزیــت روان پزشــک 30 دقیقــه اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
در بخــش دولتــی هــم اســتانداردهایی تعریــف شــده کــه در 
ــه در مؤسســات  ــت: البت ــد، گف ــت می کنن ــب فعالی ــن قال ای
دولتــی وابســته بــه وزارت بهداشــت، برنامــه ارتقــای کیفیــت 
ــک  ــد در ی ــکان بای ــاس آن پزش ــر اس ــه ب ــم ک ــت داری ویزی
ــد  ــکان بای ــار و روان پزش ــاعت، 8 بیم  س
6 بیمــار را در مــدت یــک ســاعت ویزیــت 
کننــد. آقاجانــی در پاســخ بــه اینکــه آیــا 
ایــن قوانیــن از ســوی پزشــکان رعایــت 
می شــود، ادامــه داد: اتفاقــی کــه در ایــن 
ــاران در  ــه حجــم بیم ــد، ب ــه می افت زمین
بخــش دولتــی بازمی گــردد. بــر ایــن 
اســاس بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد 
 تقاضــا بــرای ویزیــت بســیار زیــاد اســت

ــه  ــد و ب ــی انتظــار قــرار می گیرن بیمــاران در نوبت هــای طوالن
ــادی  ــد در یــک شــیفت، تعــداد زی ــال آن مراکــز مجبورن دنب

بیمــار را بــرای یــک پزشــک در نوبــت قــرار دهنــد. ربیــع

هر پزشک برای ویزیت بیمار چقدر باید وقت بگذارد؟
ــاز مراحــل  ــور اجتماعــی وزارت کشــور از آغ ــز ام ــاون مرک مع
مقدماتــی تشــکیل ســازمان امــور اجتماعــی کشــور خبــر داد 
ــی  ــور اجتماع ــالغ شــورای اداری، ســازمان ام ــا اب ــت: ب و گف
کشــور تــا 2 هفتــه دیگــر تأســیس می شــود. رضــا محبوبــی 
ــه  ــا بیــان اینکــه کلیــات ایجــاد ســازمان امــور اجتماعــی ب ب

تصویــب شــورای عالــی اداری رســیده 
ریزوظایــف  دربــاره  افــزود:   اســت، 
و چــارت ســازمان امــور اجتماعــی کشــور 
بایــد بــا برگــزاری جلســه بــا ســازمان 
الزم  تفاهــم  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــود. وی ب ــام ش انج
مجموعــه ای  اجتماعــی  امــور  ســازمان 
ــه داد:  ــت، ادام ــور نیس ــدا از وزارت کش ج
ــع  ــور در واق ــی کش ــور اجتماع ــازمان ام س

ــی وزارت  ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــز ام ــه مرک ــکل ارتقایافت ش
ــارت  ــد، نظ ــی، رص ــت هماهنگ ــرار اس ــه ق ــت ک ــور اس  کش
و مدیریــت و ســاماندهی آســیب های اجتماعــی را بــر عهــده 

ــن  ــی اداری در آخری ــورای عال ــرد: ش ــه ک ــرد. وی اضاف بگی
جلســه خــود بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــور، تأســیس 
ــت و  ــرده اس ــب ک ــور را تصوی ــی کش ــور اجتماع ــازمان ام س
ایجــاد تشــکیالت الزم بــرای راه انــدازی ســازمان آغــاز شــده 
ــی درخصــوص زمــان تشــکیل ســازمان امــور  اســت. محبوب
ــا  ــرد: ب ــان ک ــور خاطرنش ــی کش اجتماع
ــور  ــازمان ام ــورای اداری، س ــب ش تصوی
اجتماعــی کشــور بــه صــورت قانونــی 
تشــکیل شــده اســت؛ امــا آغــاز مراحــل 
اجرایــی آن منــوط بــه ابــالغ مصوبــه 
اداری اســت. نماینــده وزارت  شــورای 
امــور  ســاماندهی  ســتاد  در  کشــور 
جوانــان گفــت: بــا ایجــاد ســازمان امــور 
اجتماعــی کشــور عــالوه بــر رصــد و 
ــات  ــری اجــرای مصوب ــی، پیگی ــارت آســیب های اجتماع نظ
ــکل  ــه ش ــف ب ــتگاه های مختل ــای دس ــف و راهکاره و وظای

مهــر انجــام می شــود.  دقیق تــر و ســریع تری 

 شرایط تأسیس داروخانه های سنتی
 اعالم شد

مدیــر کل نظــارت و ارزیابــی 
ــنتی  ــی، س ــای طبیع  فرآورده ه
و مکمــل ســازمان غــذا و دارو با 
اینکــه وزارت بهداشــت  بیــان 
ــه  ــا کــردن زمین ــه مهی ــف ب مکل
و  طبیعــی  فــرآورده  توســعه 
ســنتی اســت، شــرایط تأسیس 
ــین  ــر امیرحس ــرد. دکت ــریح ک ــنتی را تش ــای س داروخانه ه
طبیعــی  داروخانه هــای  تأســیس  دربــاره   جمشــیدی، 
و ســنتی کــه اخیــرا تصویــب و ابــالغ شــده، گفــت: تأســیس 
داروخانه هــای طبیعــی و ســنتی بــر مبنــای متقاضــی خواهــد 
ــه شــرایط داشــته باشــند ــق آئین نام ــه طب ــود و کســانی ک  ب

می تواننــد درخواســت دهنــد کــه درخواســت ها بعــد از 
بررســی مجــوز صــادر می شــود. دربــاره زمــان اجــرای 
تأســیس ایــن داروخانه هــا نیــز بایــد گفــت کــه ابــالغ ضوابــط 
ــرد. اگــر  ــر در دو مــاه صــورت گی ــد حداکث ــن موضــوع بای ای
ــم  ــگاه کنی ــوع ن ــن موض ــه ای ــی ب ــورت کل ــه ص ــم ب بخواهی
می تــوان گفــت ایــن داروخانه هــا تنهــا و تنهــا بــه ارائــه 
گیاهــی  بســته بندی  و  ســنتی  طبیعــی،  فرآورده هــای 
ــیس  ــه تأس ــده آئین نام ــعی ش ــت: س ــد. وی گف می پردازن
ایــن داروخانه هــا خــوب نوشــته شــود و خیلــی از مــوارد در 

راستای خدمات رسانی بهتر دیده شده است.

 رابطه تماشای تلویزیون 
و مرگ زودرس

یــک مطالعــه تــازه حاکــی اســت کــه تماشــای بیــش از حــد 
تلویزیــون می توانــد باعــث مــرگ زودرس شــود. دانشــمندان 
ژاپنــی می گوینــد کــه تماشــای تلویزیــون بــرای ســاعت های 
ــه  ــه شــدن خــون در ری ــر لخت ــی، خطــر مــرگ را در اث طوالن
افزایــش می دهــد. متخصصــان عــادات تلویزیــون دیــدن 86 
ــد  ــا 1990 بررســی کردن ــن ســال های 1988 ت ــر را بی هــزار نف
ــد.  ــر گرفتن ــر نظ ــد زی ــا را طــی 19 ســال بع و ســالمت آن ه
خبــر بــد بــرای طرفــداران جعبــه تصاویــر ایــن اســت کــه بــه 
ازای هــر 2 ســاعت تماشــای اضافــه تلویزیــون در روز، خطــر 
آمبولــی ریــه 40 درصــد افزایــش یافــت. تماشــای 5 ســاعت 
یــا بیشــتر تلویزیــون در روز، خطــر مــرگ افــراد را نســبت بــه 
ــا  ــون تماش ــر از 2.5 ســاعت تلویزی ــه کمت ــه روزان کســانی ک
ــد  ــه می کنن ــان توصی ــرد. محقق ــر می ک ــد، دو براب می کردن
ــد و  ــار برخیزی ــون هــر ســاعت یک ب ــگام تماشــای تلویزی هن
نرمــش کنیــد. ایــن مطالعــه قبــل از باب شــدن دســتگاه های 

موبایــل و خدمــات ویدئویــی اینترنتــی انجــام شــد.

کوتاه از جامعه

  لزوم بازگشت معلوالن 
از مراکز نگهداری به خانه ها

رئیــس انجمــن دفــاع از حقــوق 
ــاره  ــن اش ــران، ضم ــوالن ای معل
بــه کشــته شــدن 20 نفــر از 
در  آسایشــگاهی  در  معلــوالن 
ژاپــن گفــت: هــر چنــد ایــن 
اتفــاق در خــارج از ایــران رخ 
ــا از مســئوالن ســازمان  داده، ام
ــل  ــد و دلی ــئله را رص ــن مس ــه ای ــم ک ــتی می خواهی بهزیس

شکل گیری آن را بررسی کنند. 
ــوالن در  ــداری معل ــد مراکــز نگه ــار کــرد: بای ــژاد اظه محمودن
ــام از کنوانســیون حمایــت  ــا اله ــان، تعطیــل و ب سراســر جه
ــداری  ــی و نگه ــته های حمایت ــت بس ــراد دارای معلولی از اف
در منــزل )Home care( جایگزیــن ایــن مراکــز شــوند. 
محمودنــژاد در ادامــه ضمــن بیــان آنکــه کل بودجــه ســازمان 
بهزیســتی کشــور در حــوزه معلــوالن 700 میلیــارد تومــان 
اســت کــه 350 میلیــارد تومــان آن صــرف هزینــه نگهــداری 
معلــوالن حاضــر در مراکــز می شــود، گفــت: بیــش از نیمــی از 
بودجــه معلــوالن بهزیســتی صــرف نگهــداری 70 تــا 100 هــزار 
ــه داد: چنانچــه  ــز می شــود. وی ادام ــول حاضــر در مراک معل
بســته های حمایتــی، ســالمت، اقتصــادی، اجتماعــی و ... بــه 
معلــوالن ارائــه و پشــتیبان آن هــا باشــد، می تــوان آن هــا را از 

مراکــز بــه منــازل انتقــال داد.

 حل مشکل معترضان 
به هدایت تحصیلی

ــا بیــان  معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آموزش وپــرورش ب
اینکــه تغییراتــی در فرآینــد هدایــت تحصیلــی پیــش نیامــده 
ــوزان  ــی دانش آم ــت تحصیل ــکالت هدای ــت: مش ــت، گف اس

ــاال حــل می شــود.  ــدل ب مع
ــاره جلســه کمیســیون مجلــس شــورای  علــی زرافشــان درب
اســالمی بــا وزیــر و معاونــان وزارت آموزش وپــرورش گفــت: 
ــوزش  ــیون آم ــدگان کمیس ــن نماین ــی بی ــه هم اندیش  جلس

و وزیر و معاونان آموزش وپرورش برگزار شد.
 زرافشــان بیــان کــرد: بــا دســتور وزیــر آموزش وپــرورش بــه 
 دنبــال مــوارد ایــن جلســه هســتیم تــا در جهــت رفــع موانــع 
و مشــکالتی کــه بــرای هــر اســتان یــا شهرســتان وجــود دارد 

وارد عمــل شــویم. 
پایــه  دانش آمــوزان  بیشــتر  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
نهــم ثبت نامشــان را انجــام داده انــد، گفــت: تعــدادی از 
دانش آمــوزان بــه دلیــل مشــکل در امــر ثبت نــام هنــوز 
ــم در  ــا ه ــی آن ه ــت تحصیل ــد و کار هدای ــام نکرده ان ثبت ن

ــت. ــام اس ــال انج ح

تأسیس سازمان امور اجتماعی کشور تا ۲ هفته آیندهاخبار کوتاه
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کیمیای وطن 
کارشناس اجتماعی شهرستان گلپایگان

درروشهــایتربیتــیمختلفــیکــهوالدیــنبــهکارمیبرنــد
رایجترینوالبتهبیاثرترینشانتهدیدکردناست.

شــایدفکــرکنیــدکــهبــاتهدیــدمیتوانیــدفرزندتــان
رامجبــوربــهاطاعــتکنیــدیــابــاایــنکار،اقتــداریبهدســت
بیاوریــدکــهفرزندتــانازقــدرتوتوانایــیشــمابترســد؛ولــی
ــنشــما ــطدرذه ــم،فق ــنتوه ــهای ــناســتک ــتای واقعی

وجــوددارد.
میشــوند، تهدیــد موقعــیکــه همــان درســت بچههــا
جســارتبیشــتریبــرایادامــهرفتارشــانومحــکزدنشــما

ــودک ــونک ــممحــکزدن؟چ ــرامیگویی ــد؛چ ــدامیکنن پی
ــد ــیمیکن ــماراعصبان ــهش ــامکاریک ــاانج ــدب میخواه

ــه. ــان ــودی ــیمیش ــانعمل ــاتهدیدت ــدواقع ببین
درنتیجــهمیبینیــدکــههــرقــدربیشــترفرزندتــانراتهدیــد
ــه ــورب ــمامجب ــد.ش ــرپیچیمیکن ــترس ــد،اوبیش میکنی
ــاآبدردل ــوید،ام ــناکترمیش ــتروترس ــایبیش تهدیده

ــورد. ــکاننمیخ ــانت فرزندت
اگــرمیخواهیــدعادتهــایبــدفرزندتــانراازســرش
بیندازیــد،بــهجــایگفتــناینکــه»اگــربــازهــمبــاخواهــرت
دعــواکنــی،بــههمــهفامیــلخواهــمگفــتکــهتــوچــهپســر
ــت ــی،کتابهای ــبنکن ــترامرت ــراتاق ــا»اگ ــدیهســتی«ی ب
ــیوههای ــدازش ــعیکنی ــزم«،س ــهمیری ــویســطلزبال رات

تشــویقیاســتفادهکنیــد.
عواقــبکاراشــتباهفرزندتــانرابــهاونشــاندهیــدوبگوییــد
کــهاگــردرســترفتــارکنــد،چــهچیــزیدرانتظــاراوخواهــد

ــاد ــااوی ــنت ــارک ــررفت ــرتمهربانت ــاخواه ــا:»ب ــود؛مث ب
ــت ــراتاق ــا»اگ ــد«ی ــلباش ــؤدبوعاق ــوم ــلت ــردمث بگی
ــن ــیوم ــوتکن ــتانترادع ــیدوس ــی،میتوان ــبکن رامرت
هــمبرایتــانعصرانــهایکــهدوســتداریــد،آمــادهمیکنــم.«
ــه ــیک ــاوقت ــارشرات ــانرفت ــدباعــثمیشــودفرزندت تهدی
شــماواردعمــلشــویدوکنتــرلاورابــهدســتبگیریــد،ادامه

دهــد.
ایــنکار ببینــممامــانواقعــا اوفکــرمیکنــد»بگــذار
رامیکنــد؟«یــااینکــه»کاریراکــهدوســتدارمانجــام
ــینکــرد.« میدهــم؛،شــایدمامــانواقعــاتهدیــدشراعمل
کــودکراازشــرایطادامــهرفتــارشدورکنیــد؛مثــااگــرتــوپ
ــهدرودیــوارخانــهمیکوبــدوشــمامخالــفایــن رامــدامب
کاراوهســتید،تــوپراازاوبگیریــد؛امــامداخلــهشــمانبایــد
ــرمحــرومکــردنکــودک ــههمینجــاختــمشــود؛عــاوهب ب
ــهاوپیشــنهاد ــیراب ــارجایگزین ــدرفت ــارش،بای ــهرفت ازادام

دهیــد؛مثــا»یــکســاعتدیگــربــاهــمبــهپــارکمیرویــم
ــازیدر ــهجــایتوپب ــا»ب ــم«ی ــازیمیکنی وآنجــاتوپب
خانــهکــهممکــناســتبــهوســایلآســیببزنــد،میتوانیــم

بــاهــمکیــکدرســتکنیــم.«
خاصــهقواعــدیوضــعکنیــدکــهاثــرکارهــایاشــتباه

میدهــد. نشــان او بــه را فرزندتــان
ــد ــنقواع ــدنونوشــتندارد،ای ــانســوادخوان ــرفرزندت اگ
ــنصــورت ــرای ــد؛درغی ــشنصــبکنی رابنویســیدودراتاق
آنهــارانقاشــیکنیــد؛مثــا»اتــاقبایــدتمیــزباشــد.مجازات
ــری ــازیکامپیوت ــتازب ــاق،محرومی ــیات ــمریختگ ــهه ب

اســت.«
ــردن ــتنک ــهرعای ــوطب ــهمرب ــاراتوتنبی ــهانتظ ــیهم وقت
ــت ــهرعای ــوزدک ــدشــمامیآم ــامشــخصباشــد،فرزن آنه
نکــردنقوانیــن،عاقبــتمشــخصیدارد.دربــارهنتایــج

رفتــارش،مطمئنتــرعمــلکنیــد.

 سه روش تربیتی 
جایگزین تهدید برای فرزندان 
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مشــکلافزایــشمصــرفآبدرکشــوررانمیتــوانفقــطبــا
کیمیای وطن

زهرا نصیری 
شــاهکلید جملــه ایــن حــلکــرد. تعرفههــا افزایــش
ــن ــزاریاولی ــاندرحاشــیهبرگ ــایاســتاناصفه ــلآبف ــرعام ــایمدی صحبته
کنفرانــسملــیاقتصــادآبدرمرکــزهمایشهــایبینالمللــیبــرجمیــادودر

گفتوگویاختصاصیباماهنامهتخصصیآبنگاربود.
عنــوان بــه میتوانــد آببهــا افزایــش چنــد هــر افــزود: امینــی هاشــم
یــکمکمــلبازدارنــدهمصــرفآبمطــرحباشــد،امــابــهتنهایــیکافــی

نیست.
  کمبود آب در کشور از مرز بحران عبور کرده است

مدیــرعامــلآبفــایاســتاناصفهــانگفــت:تشــویقمــردمبــهمدیریــتمصــرف
آب،نیازمنــدانجــاماقدامــاتمؤثــروهمزمــاندر4بخــشنــرخگــذاری

فنیمهندســی،لوایــحوقوانیــنبازدارنــدهوفرهنگســازیاســت.
ــوراز ــودآبدرکش ــالیوکمب ــکلخشکس ــحداد:مش ــهتوضی ــنزمین ویدرای
ــد ــطبای ــلدســتگاههایذیرب ــندلی ــههمی ــردهاســت؛ب ــورک ــرزبحــرانعب م
ــی ــی،امنیت ــایاجتماع ــروزچالشه ــتهازب ــدوپیوس ــاتمفی ــاماقدام ــاانج ب

وخدماتیناشیازاینمهمپیشگیریکنند.
ــیاقتصــاد ــسمل ــنکنفران ــایاولی ــیازدغدغهه ــدیک ــرچن ــزود:ه ــیاف امین
ــاور ــدب ــابای ــت،ام ــیآباس ــرخواقع ــهن ــیدنب ــاورس ــثتعرفهه آب،بح
بــدون آبرســانی،کاهــشآب بــدوناصــاحشــبکههایفرســوده داشــت
ــانهای ــایرس ــامفعالیته ــدهوانج ــنبازدارن ــحوقوانی ــبلوای ــد،تصوی درآم
امیــدوار شــهروندان توســط مصــرف کاهــش بــه نمیتــوان تبلیغــی، و

بود.
ــن ــزاریچنی ــرد:برگ ــدواریک ــرازامی ــاناب ــتاناصفه ــایاس ــلآبف ــرعام مدی
همایشهایــیموجــبتبــادلتجربیــاتوارائــهراهکارهــایمؤثــرتوســط
ــه ــنبحــرانودســتیابیب ــعای ــرایرف ــعب ــرانصنای ــگان،ذینفعــانومدی نخب

ــود. ــیش ــردجمع ــکخ ی
ــهاقدامــاتآبفــایاســتاناصفهــاندرحوزههــایســختافزاری ــااشــارهب ویب
ــا ــدت ــثش ــاباع ــنفعالیته ــهای ــت:مجموع ــازیگف ــزاریوفرهنگس نرماف
ــهآبشــرب ــیب ــهایمشــترکیناصفهان ــبدرثانی ــرمکع ــاز14مت ــمنی ــهرغ ب
ــدضمــن ــنشــرکتبتوان ــدآب،ای ــهایتولی ــرمکعــبدرثانی وکاهــش2/5مت
ــه کاهــشمیــزانهدررفــتآبوهدایــتشــهروندانازســاعاتاوجمصرفــیب
ــپری ــالراس ــرمس ــایگ ــنمشــکل،روزه ــاکمتری ــبانهروزب ــرش ــاعاتدیگ س

کند.

    دســتاوردهای آبفــای اســتان اصفهــان در نمایشــگاه کنفرانــس ملــی اقتصاد 
آب ارائه شــد

ــعارآب ــاش ــادآب»ب ــیاقتص ــسمل ــنکنفران ــهاولی ــتک ــتاس ــزاهمی حائ
اقتصــاد،بهداشــتومحیــطزیســت«بــاحضــوروزیــرنیــرودرمرکــزهمایشهــای

بینالمللــیبــرجمیــادآغــازبــهکارکــرد.
درایــنهمایــشکــهپنجــموششــممردادمــاهبرگــزارشــد،مدیــرانشــرکتهای
ــعآبوجمعــیازاســتادانوکارشناســان ــالوتوزی ــااســتحصال،انتق ــطب مرتب
ــن ــونتعیی ــائلیهمچ ــوصمس ــاندرخص ــرکتهایدانشبنی ــگاهیوش دانش
ــش ــننق ــهوهمچنی ــذاریبهین ــایآبوقیمتگ ــادیآب،تعرفهه ارزشاقتص

ــد. ــادلنظــرمیپردازن ــهبحــثوتب آبدرامنیــتوتوســعهپایــدارب
ــل ــوان»تحلی ــاعن ــهایب ــزمقال ــاننی ــتاناصفه ــاباس ــرکتآبوفاض ازش
ــورد ــنآبم ــهفاضــابدرتأمی ــیتصفی ــایمحل اقتصــادیاســتفادهازپکیجه
ــی ــادکتیرای ــیوفره ــمامین ــانهاش ــارکتآقای ــامش ــاص«ب ــارفخ ــازمص نی
وخانمهــاپریســابهلولــیوســپیدهقجاونــدپذیرفتــهشــدهاســتکــهدرروزدوم

همایــش،بــهصــورتســخنرانیارائــهمیشــود.
درحاشــیهایــنهمایــش،همچنیــننمایشــگاهیبرپــاشــدهاســتکــه
ــع ــرمرب ــاحت28مت ــهمس ــهایب ــاصغرف ــااختص ــانب ــتاناصفه ــایاس آبف
دســتاوردهایاقتصــادیخــودرادرحــوزهدرآمــدوخدمــاتمشــترکیندرقالــب
بنــر،اســتندوفیلــممســتندبــهنمایــشگذاشــتهاســت؛دســتاوردهاییهمچــون
ــادر ــاموصولیه ــزادغ ــات،تمرک ــولمطالب ــنوص ــاینوی ــتفادهازروشه اس
ــراری ــوقبرق ــهازشــورایشــهرهایاســتاندرخصــوصحق ــذمصوب ــتاد،اخ س
انشــعابوآببهــا،تنظیــم211قــراردادوفــروشانشــعاببــهارزش899
ــور ــا1394،ســاماندهیمأمــورانقرائــتکنت ــالدرســالهای1390ت ــاردری میلی
ــورد ــهم ــترکین)1522(ک ــهمش ــاتب ــهخدم ــیارائ ــامانهتلفن ــدازیس وراهان

ــت. ــرارگرف ــدگانق اســتقبالبازدیدکنن
   ارائــه مقالــه مدیریــت شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در اولیــن کنفرانــس 

ملــی اقتصــاد آب
ــل ــرعام ــادآب،مدی ــیاقتص ــسمل ــنکنفران ــهدراولی ــتاســتک ــزاهمی حائ
آبفــایاســتاناصفهــانوســهتــنازکارشناســانایــنشــرکتمقالــهایراتحــت
ــهفاضــابدر ــیتصفی ــایمحل ــتفادهازپکیجه ــلاقتصــادیاس ــوان»تحلی عن
ــد. ــهمیکنن ــهصــورتســخنرانیارائ ــازمصــارفخــاص«ب ــنآبمــوردنی تأمی
ــتان ــاباس ــرکتآبوفاض ــلش ــرعام ــی،مدی ــمامین ــهراهاش ــنمقال ای

اصفهــانوفرهــادکتیرایــی،پریســابهلولــیوســپیدهقجاونــدازکارشناســانایــن
ــت. ــسآنراپذیرف ــهکنفران ــهدبیرخان ــدک ــردرآوردهان ــهرشــتهتحری شــرکتب
ــعه ــدوتوس ــهرش ــارهب ــااش ــهب ــندگانمقال ــتنویس ــیاس ــزارشحاک ــنگ ای
شــهریواحــداثشــهرکهادرمجتمعهــایبــزرگمســکونیبــهبررســی

سیســتمهایمتمرکــزوغیرمتمرکــزتصفیــهفاضــابپرداختهانــد.
ــهفاضــاب ــه،بررســیســوابقاســتفادهازپکیجهــایتصفی ــنمقال ــهای درادام
ــهشــده ــانپرداخت ــیوکوچــکدرشــهراصفه ــایمحل ــانتصفیهخانهه ــاهم ی
وتوجیــهاقتصــادیبهرهگیــریازاینگونــهپکیجهــایتصفیــهدرمجتمــع
مســکونیســپهردرغــرباصفهــانواســتفادهازپســابآنبــرایتأمیــنبخشــی
ــه ــرارگرفت ــیق ــقوارزیاب ــانمــوردتحقی ــاداصفه ــرقاســامآب ــروگاهب ازآبنی
ــه ــیاقتصــادآبب ــهدرروزدومهمایــشمل ــنمقال ــهمیشــودای اســت.اضاف

ــهشــد. ــرایحاضــرانارائ صــورتســخنرانیب
  ژاپنی ها، هدررفت آب خوانسار را کنترل می کنند

درمراســمیتفاهمنامــههمــکاریطــرحکاهــشآببــدوندرآمــدشــهرخوانســار

بــهامضــارســید.
ــهامضــایدکتــرحمیدرضــاتشــیعی ایــنتفاهمنامــهششــممردادمــاهجــاریب
معــاوننظــارتبــربهرهبــرداریشــرکتمهندســیآبوفاضــابکشــور،مهنــدس
هاشــمامینــی،مدیــرعامــلآبفــایاســتاناصفهــان،خانــمتامــورا،مدیــر
ــد ــاورارش ــاوارا،مش ــایس ــنوآق ــکایژاپ ــهریجای ــتآبش ــانمدیری دپارتم

ــورآبرســید. ــکادرام جای
ایــنتفاهمنامــهبــرایاجــرابایــدبــهتأییــددولــتژاپــننیــزبرســدتــادپارتمــان

دولتــیجایــکابتوانــداجــرایطــرحرابــهصــورترســمیآغــازکنــد.
بــراســاسایــنتفاهمنامــه،طــرفژاپنــیمتعهــدشــدهاســتعــاوه

بــرآمــوزشکارکنــانصنعــتآبوفاضــابکشــورماندرژاپــنیــاایــران،
تجهیــزاتالزمبــرایاجــرایطــرحکاهــشآببــدوندرآمــدخوانســاررافراهــم

وکارشناسانخودرابهایراناعزامکند.
درمراســمامضــاومبادلــهتفاهمنامــههمــکاریطــرحکاهــشآببــدون
ــرداری ــربهرهب ــارتب ــاوننظ ــیعی،مع ــاتش ــار،حمیدرض ــهرخوانس ــدش درآم
شــرکتمهندســیآبفــایکشــورگفــت:ایــنطــرحبــاهزینــهدولــتژاپــنوبــه
درخواســتآبفــایکشــوردرشــهرخوانســارکــهبیشــترینمیــزانهدررفــتآب

رادرکشورداردازبهارسالآیندهآغازمیشود.
ویبــابیــاناینکــهکارشناســانژاپنــی،تاکنــونســهمرتبــهبــهاســتاناصفهــان
ــنطــرح ــد،گفــت:ای ــردهوموضــوعرابررســیکردهان وشــهرخوانســارســفرک
بــاســرمایهگذاریباعــوضدولــتژاپــنوحمایــتفنــیوانســانیشــرکتآب

وفاضاباستاناصفهاناجرامیشود.
ــا ــایکشــورب ــههمــکاریآبف ــزود:درطــولســهســالگذشــتهک تشــیعیاف
ــراز ــازشــدهاســت،240نف ــنآغ ــکایژاپ ــتآبشــهریجای ــانمدیری دپارتم

ــه ــاهزین ــیب ــب6دورهتخصص ــوردرقال ــابکش ــتآبوفاض ــرانصنع مدی
دولــتژاپــنبــهایــنکشــوراعــزامشــدهوآموزشهــایالزمرادرزمینــهتصفیــه
آب،تصفیــهفاضــاب،کنتــرلکیفیــت،کاهــشهدررفــتآب،مدیریــتبحــران،

انــرژیوتلهمتــریســپریکردهانــد.
ــان ــدوندرآمــددراصفه ــیطــرحکاهــشآبب ویازایجــادمرکــزآمــوزشمل
ــوان ــهعن ــدهب ــارآین ــردادوگفــت:ایــنمرکــزازبه ــکاخب توســطدپارتمــانجای
ــزاری ــهبرگ ــدامب ــهاق ــطحمنطق ــددرس ــدوندرآم ــشآبب ــبعلمیکاه قط
دورههــایعلمــیوتخصصــیبــرایکارشناســانصنعــتآبوفاضــابخواهــد
کــرد.خانــمتامــورا،مدیــردپارتمــانمدیریــتآبشــهریجایــکانیــزبــااشــاره
بــهپیشــرفتشــرکتهایایرانــیدرزمینــهتولیــدتجهیــزاتصنعــتآب
وفاضــابازآمادگــیایــندپارتمــانبــرایدراختیــارگذاشــتنتجربیــاتژاپــن
ــای ــرداد.آق ــیخب ــانایران ــهمتخصص ــدب ــدوندرآم ــشآبب ــهکاه درزمین
ســاوارامشــاورارشــدجایــکادرامــورآبنیــز،اجــرایطــرحکاهــشآببــدون
ــد ــت:هــرچن ــدهایدانســتوگف ــیســختوپیچی ــدخوانســارراکارخیل درآم
ــدوارمظــرفیــک ــود،امــاامی ــنطــرح،8مــاهخواهــدب مدتزمــاناجــرایای
ــج ــهنتای ــیب ــیوژاپن ــاهمــکاریکارشناســانایران ــوانب ــا5ســالهبت دوره3ت

مدنظــردســتیابیــم.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب:

غلبه بر بحران کم آبی، نیازمند اقدامات مؤثر قانونی و فرهنگی است

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

امام صادق علیه السالم:

ٍد َو   َعَلی ُمَحَمّ
ُ

الة أثَقُل ما یوَضُع فی المیزاِن َیوَم القیاَمِة الّصَ

اهل َبیِتِه.

سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده 

می شود، صلوات بر محمد و اهل بیت اوست.
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حوادث

 اصفهان، پیشتاز مقابله با سوداگران مرگ 
ــیاســتاندرحاشــیه ــیانتظام ــیفرمانده ــاوناجتماع مع
ــواد ــعم ــاقاچــاقوتوزی ــهب نشســتعلمیتخصصــیمقابل
ــن ــدود35ت ــاکشــفح ــانب ــت:اســتاناصفه مخــدرگف
مــوادمخــدردرســالگذشــته،درایــنزمینــهپیشــتازاســت.
بــهگــزارشخبرنــگارپایــگاهخبــریپلیــس،ســرهنگ
ــی ــیبررس ــتعلمیتخصص ــی«درنشس ــرکریم »جهانگی
بــاقاچــاقوتوزیــعمــوادمخــدر راهکارهــایمقابلــه
دراســتاناصفهــاناظهــارداشــت:پــسازانقــاباســامی
حملکننــدگان توزیعکننــدگان، قاچاقچیــان، بــا مبــارزه
ومصرفکننــدگانمــوادمخــدرآغــازشــدوبــهشــدتادامــه

دارد.
ویاجــرایطرحهــایمقابلــهایراثمربخــشدانســت
وبیــانکــرد:مقــاممعظــمرهبــریازمــوادمخــدربــهعنــوان
ــی ــدوسیاســتهایکل ــادمیکنن ــزرگی ــدیب ــاوتهدی ب
نظــامدررابطــهبــامبــارزهمــوادمخــدر،توســطایشــانابــاغ
شــدهکــهایــنطرحهــابخشــیازسیاســتکلــیاســت.
ســرهنگکریمــیدرتشــریحطرحهــایبرخــوردبــاقاچــاق
ــاق ــاقاچ ــوردب ــایبرخ ــرد:طرحه ــوانک ــدرعن ــوادمخ م
وتوزیــعمــوادمخــدردرمبــادیورودیاســتان،یکــیازایــن
ــن ــشازدوت ــرحبی ــنط ــرایای ــااج ــهب ــتک طرحهاس
مــوادمخــدردراســتانوحــدود35تــنمــوادمخــدرنیــز
درســالگذشــتهکشــفشــدوتــابــهاینجــانســبتبــهســال

گذشــتهافزایــشکشــفداشــتهایم.
ــهای ــایمقابل ــرازطرحه ــیدیگ ــییک ــامانتظام ــنمق ای
راطــرحبرخــوردبــاتوزیعکننــدگانبیــانکــردوافــزود:
ــای ــدر،طرحه ــوادمخ ــدگانم ــاتوزیعکنن ــوردب ــرایبرخ ب
ــا ــموب ــرادرآوردی ــهاج ــهمرحل ــتانب ــوررادراس محلهمح
ــواد ــعم ــروشوتوزی ــاف ــرب ــایدرگی ــائیمحلهه شناس
مخــدربــهصــورتهفتگــیطرحهــایمــوردذکــراجــراشــد
ــهدرســایرشهرســتانهایدیگــر ــناســتک وســعیدرای

ــود. ــراش ــااج ــنطرحه ــزای ــتاننی اس
انتظامــیاســتاناصفهــان معــاوناجتماعــیفرمانــده
درادامــهبیــانکــرد:درکنــارطرحهــایمقابلــهایهمچــون
دیگــرنهادهــایمرتبــط،بحــثپیشــگیریوآمــوزشراهــم
درمــدارسوســازمانهاپیگیــریمیکنیــم؛نمایشــگاه
ــدر ــوادمخ ــام ــارزهب ــسمب ــدردرپلی ــوادمخ ــیم دائم
ومراکــزمشــاورهنیــرویانتظامــیبایــدبــرایآشــناییمردم
وخانوادههــابــااعتیــادوپیشــگیریازآناقــدامبــه

میکننــد. الزم کاسهــای برگــزاری

شهدا و حجاب و عفاف

حجاب تو، لباس رزم توست

کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 



ــی ــگقرآن ــهفرهن ــانب ــتاناصفه ــهدایاس ــایش دروصای
حجــابوعفــافبســیارتوجــه،بــرآنتأکیــدوایــنموضــوع
عمومــادرآنهــاذکــرشــدهاســت.درایــنتحقیــق،مجموعــه
وصایــایشــهدایهشــتســالدفــاعمقــدسمــوردبررســی
قــرارگرفتــهوجذابتریــنواثرگذارتریــنآنهــابــاموضــوع

حجــابوعفــافارائــهشــدهاســت.
آنچــهمیخوانیــدفرازهایــیازوصیــتایــنشــهدایگرانقــدر

درایــنزمینــهاســت.
عباس موشقانی حسین آبادی

ازخــدابترســیدواخــاقاســامیرادرکوچــهوبــازارومحــل
ــران!حجــاب ــد.خواه ــتکنی ــههســتید،رعای ــرکجــاک وه
ــه ــیریش ــهبیحجاب ــدک ــدوبدانی ــتکنی ــامیرارعای اس
ــد ــهمیتوانی ــاک ــاآنج ــدت ــمابای ــداســتوش ــاممفاس تم
بــابرخــوردخــوب،ولــیقاطــعوبــارعایــتضوابــطاســامی
ــهشــما ــدک ــم!بدانی ــد.خواهران ــیرابگیری ــویبیحجاب جل
ــه ــدک ــدهداری ــهعه ــهب ــزرگوزینبگون ــسب ــالتیب رس
امیــدوارمبتوانیــدپیــاماســاموشــهدارازینــبواربــهگــوش

مــردمجهــانبرســانید.
مجتبی امینی پروره

ــان ــیوفحشــاوفســادوانحــرافجوان دشــمندربیحجاب
نقــشعجیبــیدارد.بــااوقاطعانــهمقابلــهواوراخــوار

وضعیفکنید.
احمد آقابابائیان

ــردهــان ــاحجابتــانمشــتمحکمــیب خواهــرانعزیــزم!ب
کســانیکــهمیخواســتنداززنبــهعنــوانعروســکتبلیغاتی
اســتفادهکننــدواوراآمــاجهوسهــاینفســانیوشــهوانی

خــودقــراردهنــد،بزنیــد.
رضا ابراهیمی

ــا ــارزهب ــدانمب ــودرمی ــاسرزمت ــو،لب خواهــرم!حجــابت
ــرباســت. ــذلغ ــگمبت هجــومفرهن

علیرضاجوانیجونی
ازانحرافاتجلوگیریکنید.بیحجابیراریشهکنکنید.

محمدعلی راضی
امیــدوارمکــهمســئلهبیحجابــیراحــزبهللابــهیــاری
خداونــدمتعــالبــهطــورکامــلازایــنمملکــتازبیــنببــرد.
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