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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

رکود طالیی

به همت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شد:
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 اشتراک نیم بها
گامی به سوی ترویج مطالعه  

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
کرد: ح  مطر

 40 دقیقه تکدیگری 
250 هزار تومان درآمد

برای نجات باغ های غرب اصفهان

 زاینده رود 
برای یک هفته زنده می شود
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6 نبردی بدون برنده

انقالب اسالمی  و نهضت مشروطیت

له
قا

رم
س نهضت  و  اسالمی  انقالب  مهم  پدیده  دو 

مشروطه از مهم ترین پدیده های دوران معاصر 
تاریخ  بر  عمده ای  تأثیر  که  هستند  کشورمان 

پدیده  دو  این  گذاشتند.  جای  بر  منطقه  و  ایران 
مهم تاریخی از نظر  آرمان ها و اهداف، نقش مردم، 
گروه های سیاسی،  رهبری، روحانیون، روشنفکران، 
یکدیگر  با  خارجی  قدرت های  تأثیر  و  رسانه ها 

تفاوت ها و تشابهاتی دارند. 
را  اسالمی  انقالب  بارز  بررسیویژگی های  یک 
سال  یکصد  حدود  می سازد.  نمایان  خوبی  به 
عنوان  به  ایران  مردم   ،)1258 )14مرداد  پیش 
مشروطیت  نهضت  منطقه،  در  پیشگام   ملتی 
عنوان  به  اسالمی  انقالب  بعد،  و 7دهه  زدند  رقم  را 
بهمن   22 در  بیستم  قرن  مدرن  انقالب  آخرین 
امام خمینی)ره( و حمایت مردم  به رهبری   1357
نهضت مشروطیت  اصلی  اهداف  رسید.  پیروزی  به 
دارای دو بعد داخلی و خارجی بود: در بعد داخلی، 
هدف مبارزه با استبداد مطلقه و در بعد خارجی، هدف 

مبارزه با دخالت قدرت های خارجی بود. تا قبل از...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

هر کس علیه ملت ایران، قدمی  بردارد 
قدم هایش را می شکنیم

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

78

??
ز ?

س ا
عک

 برجام بار دیگر بدعهدی آمریکا
کرد را ثابت 

کشور توجه به وضعیت داخل است نه تکیه به دشمنان |||  راه حل پیشرفت 
که برداشته نشده |||  برجام برای برداشتن تحریم ها بود 

|||  آمریکایی ها می خواهند همه چیز را بگیرند و هیچ چیز ندهند
کره با آمریکا سم مهلکی است |||  در مسائل منطقه مذا

کردن ارتباطات دولت سعودی با رژیم صهیونیستی، خنجری بر پشت امت اسالمی بود |||  علنی 
|||  امروز دولت سعودی در دست افراد نابخرد است

گفته ام وقتی جنس قاچاق پیدا می کنید، این جنس را جلوی همه آتش بزنید |||  به مسئولین 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید



یادداشت سر دبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 رهبــر انقــاب تکیــه بــر ظرفیت هــای داخلــی را تنهــا 
ــر  ــد: اگ ــردم دانســتند و افزودن راه حــل مشــکات م
دشــمِن انســان، حداقــل بــه حرفــش پایبنــد باشــد، 
ــا  ــو کــرد؛ ام ــا او گفت وگ ــوارد ب می شــود در برخــی م
اگــر مثــل آمریکایی هــا، نابــکار باشــد و برخــاف 
نداشــته  ابایــی  عهــد  نقــض  از  لبخنــِد ظاهــری 
ــا او مذاکــره کــرد و ایــن  ــد ب ــوان و نبای باشــد، نمی ت
واقعیــت، علــت مخالفــت مســتمر بنــده بــا مذاکــره 

بــا آمریکایی هاســت.
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی  11 مردادمــاه در 
ــردم  ــف م ــر از قشــرهای مختل ــزاران نف ــا ه ــدار ب دی
از اســتان های آذربایجــان غربــی، اردبیــل، سیســتان 
ــد  ــاه تأکی ــان و کرمانش ــتان، کرم ــتان، لرس و بلوچس
ــه، بی نتیجــه  ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــد: برجــام، ب کردن
 بــودن مذاکــره بــا آمریکایی هــا، بدعهــدی آن هــا 
آمریــکا  وعده هــای  بــه  بی اعتمــادی  ضــرورت   و 
ــرفت  ــان داد راه پیش ــرد و نش ــت ک ــر ثاب ــار دیگ را ب
کشــور و بهبــود وضــع زندگــی مــردم، توجــه بــه 
ــه  ــدام در منطق ــه م ــمنانی ک ــه دش ــت، ن ــل اس  داخ

و جهان در حال مانع تراشی برای ایران هستند.
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســامی،  مشــکات معیشــتی مــردم را دغدغــه 
ــرفت های  ــد و پیش ــتمر خــود خواندن ــق و مس عمی
علمــی،  سیاســی و اجتماعــی کشــور را مــورد تحســین 
ــه کشــوری  ــران ب ــون، ای ــد: هم اکن دانســتند و افزودن
عزیــز و مقتــدر تبدیــل شــده کــه قدرت هــای بــزرگ 
بــه چشــم یــک همــاورد منطقــه ای بــه آن می نگرنــد 
و در تاشــند بــر ظرفیت هــا و امکانــات آن در منطقــه 

ــد. ــه نمی توانن ــه البت مســلط شــوند ک
ــه  ــران ب ــل ای ــا راه تبدی ــامی  تنه ــاب اس ــر انق رهب
ــات  ــا و امکان ــر ظرفیت ه ــه ب ــه را تکی ــوری نمون کش
داخلــی برشــمردند و تأکیــد کردنــد: تحقــق ایــن 
ــح، کار  ــزی صحی ــرد و برنامه ری ــد راهب ــدف، نیازمن ه
ــی و  ــی و بیکارگ ــز از تنبل ــه و پرهی ــاش بی وقف و ت

ــت. ــمنان اس ــه دش ــان ب ــاد و اطمین اعتم
ــام« را  ــه برج ــه ای، »تجرب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
ــادی  ــرورت بی اعتم ــتی ض ــن از درس ــه ای روش نمون
ــد: امــروز  ــد و خاطرنشــان کردن ــه دشــمنان خواندن ب
در  و کســانی کــه  دیپلماســی  مســئوالن  حتــی 
مذاکــرات حضــور داشــته اند، ایــن واقعیــت را تکــرار 
می کننــد کــه آمریــکا نقــض عهــد می کنــد و در ورای 
زبــان چــرب و نــرم خــود، بــه مانع تراشــی و تخریــب 
روابــط اقتصــادی ایــران بــا دیگــر کشــورها مشــغول 

اســت.
ــادی  ــت بی اعتم ــود واقعی ــان ب ــی، سختش   برخ

بــه آمریــکا را قبــول کننــد
ــه چندیــن ســال اســت  ــد: البت ــر انقــاب افزودن رهب
تکــرار  را  آمریکایی هــا  بــه  بی اعتمــادی  موضــوع 
می کنیــم؛ امــا برخــی، سختشــان بــود ایــن واقعیــت 

ــد. ــول کنن را قب
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، گذشــت بیــش از 6 
 مــاه از آغــاز اجــرای توافــق هســته ای را یــادآور شــدند 
تحریم هــای  نبــود  بنــا  مگــر  کردنــد:  ســؤال  و 
اثــر  تــا در زندگــی مــردم  ظالمانــه رفــع شــود 
ــر ملموســی  ــچ تأثی ــاه هی ــا پــس از 6 م بگــذارد؟ آی
در زندگــی مــردم دیــده می شــود؟ اگــر نقــض عهــد 
آمریکایی هــا نبــود، آیــا دولــت نمی توانســت در ایــن 

ــد؟ ــام ده ــی انج ــای فراوان ــدت کاره م
ــئوالنی  ــخنان مس ــه س ــتناد ب ــا اس ــاب ب ــر انق رهب
کــه قبــل از اجــرای برجــام می گفتنــد پــس از 
ــاره برداشــته  ــران، تحریم هــا یکب ــدات ای اجــرای تعه
رفــع  بحــث  اکنــون،  امــا  افزودنــد:  می شــود، 

چــرا؟ می شــود؛  مطــرح  تحریم هــا  تدریجــی 

همراهــی  و  ارادت  ابــراز  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
قبلــی  ارسال شــده  نامه هــای  در  آمریکایی هــا 
ــه  ــت ب ــم مل ــش گفتی ــال پی ــدود 2 س ــد: ح افزودن
ــگاه  ــته ای ن ــرات هس ــه مذاک ــه ب ــک تجرب ــوان ی عن
ــه  ــل چ ــا در عم ــد آمریکایی ه ــا ببین ــرد ت ــد ک خواه
کار خواهنــد کــرد و حــاال مشــخص شــده کــه آن هــا 
 برخــاف وعده هــای خــود، همچنــان بــه توطئــه 

و تخریب مشغولند.
بــر  تأکیــد  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
تجربه انــدوزی ملــت ایــران از رفتــار آمریــکا در قضیــه 
ــائل  ــد در مس ــد بیائی ــا می گوین ــد: آن ه ــام گفتن برج
منطقــه هــم مذاکــره کنیــم؛ امــا تجربــه برجــام 
 بــه مــا می گویــد ایــن کار ســّمی مهلــک اســت 
بــه حرف هــای  نمی تــوان  مســئله ای  هیــچ  در  و 

اعتمــاد کــرد. آمریکایی هــا 
ــران  ــه ای ای ــای منطق ــکات و چالش ه ــان، مش ایش
 و آمریــکا را بــا مذاکــره، غیرقابــل حــل دانســتند 
و تأکیــد کردنــد: بایــد بــا عــزم راســخ در راه صحیــح 
پیشــرفت مــادی و معنــوی کشــور حرکــت کنیــم؛ آن 
وقــت همــه خواهیــم دیــد کــه دشــمن بــه دنبــال مــا 

مــی دود، نــه مــا بــه دنبــال دشــمن.
رهبــر انقــاب بــا اســتناد بــه ســخنان مســئوالن 
ــه  ــد هم ــا می خواهن ــد: آمریکایی ه ــی گفتن دیپلماس
ــا  ــره ب ــد و مذاک ــز ندهن ــچ چی ــد و هی ــز را بگیرن چی
ــح  ــای »انحــراف از راه صحی ــه معن ــی ب ــن دولت چنی
پی درپــی  امتیازهــای  دادن  کشــور،   پیشــرفت 
ــد«  ــض عه ــف و نق ــی، تخل ــی زورگوی ــل عمل و تحم

ــت. آن هاس
ــه  ــط و توج ــک و متوس ــای کوچ ــای واحده احی

ــان ــاد دانش بنی ــه اقتص ب
ــان و فرهیختــگان  ــه ای، جوان حضــرت آیــت هللا خامن
ــال  ــه تأمــل در سیاســت های کشــور در قب کشــور را ب
ــد: ایــن سیاســت ها  ــد و افزودن ــکا دعــوت کردن آمری
بــر اســاس تجربــه، شــناخت دشــمن، شــناخت 
ــکل  ــان، ش ــه و جه ــور و منطق ــاع کش ــی اوض واقع

ــه اســت. گرفت
ــری از  ــش دیگ ــه ای در بخ ــت هللا خامن ــرت آی حض

سخنانشــان بــا تأکیــد دوبــاره بــر لــزوم تکیــه نظــری 
ــتعدادهای  ــا و اس ــر ظرفیت ه ــئوالن ب ــی مس و عمل
ــای کوچــک  ــای واحده ــی کشــور، احی ــراوان داخل  ف
و متوســط و توجــه بــه اقتصــاد دانش بنیــان را باعــث 

کاهــش ملمــوس مشــکات موجــود خواندند.
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای برخــورد قاطــع بــا 
ــاس کان  ــردن اجن ــن ب ــده و از بی ــان عم قاچاقچی
قاچــاق را کامــا ضــروری برشــمردند و افزودنــد: 
ــکاری  ــی بی ــی، یعن ــد داخل ــِی تولی ــه وضــع فعل ادام
جوانــان، رکــود بیشــتر و زندگــی دشــوار مــردم، 
ــا آمریــکا  ــا ارتبــاط ب این هــا را کــه دیگــر نمی شــود ب
و اروپــا حــل کــرد؛ بلکــه بایــد مســئوالن اقــدام کننــد.

ــتی  ــکات معیش ــه ای، مش ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــد  ــود خواندن ــتمر خ ــق و مس ــه عمی ــردم را دغدغ م
صاحب نظــران  بــا  مشــورت ها  همــه  افزودنــد:  و 
نشــان می دهــد راه حــل ایــن مشــکات تنهــا در 
داخلــی  ظرفیت هــای  بــر  تکیــه  و  توجــه   گــرو 

است.
ایشــان رفت وآمــد ماه هــای اخیــر تجــار خارجــی 
ــد:  ــد و افزودن ــه خواندن ــون، بی نتیج ــل تاکن را حداق
هــدف آن هــا، تســلط بــر بــازار مصــرف داخلــی اســت؛ 
در حالــی کــه ایــن مــراودات بایــد بــه ســرمایه گذاری 

ــد بینجامــد. ــاوری جدی واقعــی و انتقــال فن
 مقابله با اشرافیگری 

رهبــر انقــاب، جلوگیــری از فســاد داخلــی را از 
 مهم تریــن مســائل برشــمردند و افزودنــد: مســئوالن

جلــوی  اعــام کرده انــد کــه  صریحــا  الحمدللــه 
می گیرنــد  را  زیادخوری هــا  و   حقوق هــای گــزاف 
ــت  ــده اس ــی ش ــم اقدامات ــا ه ــی بخش ه و در برخ

ــال شــود. ــد و دنب ــد گســترش یاب ــه بای ک
ــت  ــه ضدی ــار ب ــار و گفت ــئوالن را در رفت ــان مس  ایش
و مقابلــه بــا اشــرافیگری فراخواندنــد و افزودنــد: 
ــود  ــه وج ــه ب ــای جامع ــرافیگری در قله ه ــی اش وقت
آمــد، ســرریز آن بــه بدنــه مــردم هــم کشــیده 
ــرافیگری  ــگ اش ــا فرهن ــد ب ــن بای ــود؛ بنابرای می ش

ــرد. ــه ک ــا مقابل کام
خنجــر دولــت ســعودی بــر پشــت امــت   

اســامی 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، علنــی کــردن ارتباطــات 
دولــت ســعودی را بــا رژیــم صهیونیســتی، خنجــری 
ــن  ــد: ای ــامی خواندند و افزودن ــت اس ــت ام ــر پش ب
ــا  ــت؛ ام ــزرگ اس ــی ب ــاه و خیانت ــعودی ها گن کار س
در ایــن غلــط بــزرگ نیــز آمریکایی هــا نقــش دارنــد؛ 
ــه  ــم ب ــّخر و چش ــع و مس ــعودی تاب ــت س ــرا دول زی

دهــان دولــت آمریکاســت.
بی وقفــه  بمبــاران  یمــن،  بــه  تجــاوز  ایشــان، 
ــی  ــدارس« و کودک کش ــتان ها، م ــا، بیمارس »خانه ه
مســتمر را جــرم بــزرگ دیگــر دولــت ســعودی 
برشــمردند و گفتنــد: ایــن جنایــات نیــز بــا تســلیحات 
ــرد.  ــورت می گی ــا ص ــبز آن ه ــراغ س ــی و چ آمریکای
متأســفانه حتــی وقتــی ســازمان ملــل پــس از 
مدت هــا قصــد محکــوم کــردن ایــن جنایت هــا 
آن  دهــان  فشــار،  و  تهدیــد  پــول،  بــا  دارد،   را 
ــه  ــل ب ــازمان مل ــیاه س ــر کل روس ــد.  دبی را می بندن
ــای  ــه ج ــد ب ــا بای ــرد؛ ام ــراف ک ــارها اعت ــن فش ای
بــه  بمانــد و  آنکــه  نــه  اعتــراف کنــار می رفــت؛ 

بشــریت خیانــت کنــد.
در  آمریکایی هــا  نقــش  بــه  همچنیــن  ایشــان   
ایجــاد و تقویــت گروه هــای تکفیــری بــا هــدف 
اختاف افکنــی در امــت اســامی و بدنــام کــردن 
افزودنــد:  و  کردنــد  اشــاره  حقیقــی«  »اســام 
آمریکایی هــا ادعــا می کننــد کــه علیــه گروه هــای 
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــکیل داده ان ــاف تش ــری ائت تکفی
ــق  ــد و طب ــام نمی دهن ــا انج ــه آن ه ــری علی کار مؤث
برخــی گزارش هــا بــه ایــن گروه هــا کمک هایــی 

می کننــد. نیــز 
رهبــر انقــاب گفتنــد: البتــه گروه هــای تکفیــری 
امــروز دامــن حامیانشــان را هــم گرفته انــد؛ زیــرا بــه 
قــول مــا ایرانی هــا، هــر کــه بــاد بــکارد، طوفــان درو 
خواهــد کــرد. امــروز دولــت ســعودی در دســت افــراد 
ــان  ــائل نش ــق مس ــل دقی ــا تحلی ــت؛ ام ــرد اس نابخ
ــا  ــن قضای ــام ای ــکا در تم ــت آمری ــه دس ــد ک می ده

ــود دارد. وج
ــه وجــود  ــه ای آمریــکا را ب حضــرت آیــت هللا خامن
تأکیــد  و  دانســتند  منطقــه  مشــکات  آورنــده 
کردنــد: ملت هــای منطقــه قــادر بــه حــل ایــن 
ــای  ــوت دولت ه ــن دع ــا ضم ــتند و م ــائل هس مس
ــکا  ــم آمری ــان می کنی ــا خاطرنش ــه آن ه ــه، ب منطق
ــه  ــرب ب ــای ع ــه دولت ه ــت و ب ــاد نیس ــل اعتم قاب
چشــم ابــزاری بــرای حفــظ رژیــم صهیونیســتی 
ــگاه  ــه ن ــود در منطق ــتکباری خ ــع اس ــق مناف  و تحق

می کند.
ــه را »اتحــاد ملت هــا  ایشــان، راه حــل مســائل منطق
و دولت هــای مســلمان« و »ایســتادگی در مقابــل 
اهــداف اســتکباری آمریــکا و برخــی دولت هــای 
ــداف  ــن اه ــد ای ــد: بای ــد و افزودن ــی« خواندن اروپای
ایســتاد و ملــت  را شــناخت و در مقابــل آن هــا 
ایســتاده  محکــم  مســیر،  همیــن  در  نیــز   مــا 

است.
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: بــا وجــود همــه 
برنامه هــای  و  نقشــه ها  آمریکایی هــا  تاش هــای 
آن هــا افشــا شــده و آمریــکا در منطقــه روزبــه روز، رو 

بــه ضعــِف بیشــتری اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای دخالــت و دشــمنی 
آمریــکا را منحصــر بــه جمهــوری اســامی  ایــران 
ندانســتند و افزودنــد: در قضایــای اخیــر ترکیــه 
 اتهامــی  قــوی وجــود دارد کــه کودتــا بــا تدبیــر 
ــن  ــر ای ــه اگ ــده ک ــام ش ــا انج ــدارک آمریکایی ه و ت
مســئله ثابــت شــود، رســوایی بزرگــی بــرای آمریــکا 

ــود. خواهــد ب

رهبر معظم انقالب در دیدار با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم سراسر کشور: 

 برجام، بار دیگر بدعهدی آمریکا را ثابت کرد 

ــت:  ــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گف   دبی
ــد  ــه عق ــم و ن ــه شــوخی داری ــس ن ــا هیچ ک ــا ب م
ــران،  ــت ای ــه مل ــس علی ــر ک ــته ایم؛ ه ــوت بس اخ
را  قدم هایــش  قدمــی  بــردارد،  کوچک تریــن 
یادداشــتی  در  رضایــی  محســن  می شــکنیم. 
در صفحــه اینســتاگرام شــخصی خــود نوشــت: 
در میــان رهبــران فلســطین، محمــود عبــاس، 
فتــح  تشــکیات  در  فــرد  بی خاصیت تریــن 
بــوده اســت. وی کــه تاکنــون نتوانســته بــرای 
ــک  ــا ی ــردارد، ب ــر ب ــی  مؤث ــطین قدم ــردم فلس م
ــد و در  ــات می کن ــری ماق ــته دیگ ــر ورشکس عنص
ــوری  ــه جمه ــان علی ــک منافق ــت گروه ــی تقوی پ
اســامی  ایــران اســت. وی افــزود: بــا ایــن دیــدار 
ــن زن ــا همی ــدام ب ــه ص ــادم ک ــاد روزی افت ــه ی  ب

ــران  ده هــا عکــس گرفــت و گفــت: مــا فــردا در ته
خواهیــم بــود؛ امــا ایــن اراده ملــت ایــران بــود کــه 

دیکتاتــور عــراق را زیــر پــای خــود لــه کــرد.

  دبیــر کمیســیون مــاده 10 احــزاب از صــدور 168 
تشــکل های  بــرای  تأســیس  و  فعالیــت  پروانــه 
سیاســی و صنفــی در دولــت تدبیــر و امیــد خبــر داد 
و گفــت: در دولــت یازدهــم تمامــی  ســایق توانســتند 

از ایــن کمیســیون مجــوز فعالیــت بگیرنــد.
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  رضــازاده   محمدامیــن   
ــی  ــای دین ــکل اقلیت ه ــزب، 60 تش ــزود: 242 ح اف
انجمن هــای تخصصــی   و 528 تشــکل صنفــی و 
و کانون هــای بازنشســتگی دارای پروانــه در کشــور 

فعالیــت می کننــد.  
در  گفــت:  کشــور  وزارت  سیاســی  کل  مدیــر 
 دولــت تدبیــر و امیــد بــرای 86 تشــکل صنفــی 
ــوز  ــکل مج ــیس، 40 تش ــوز تأس ــتگان مج و بازنشس
صــدور پروانــه و 203 تشــکل تمدیــد پروانــه شــده اند. 
همچنیــن در بخــش انجمن هــای اقلیت هــای دینــی 
نیــز در دولــت یازدهــم بــرای دو انجمــن مجــوز 

تأســیس صــادر شــده اســت.
پارلمــان  تشــکیل  درخواســت  دربــاره  رضــازاده    
ــم در  ــوع ه ــن موض ــزود: ای ــزاب اف ــران کل اح دبی
ــه ای در  ــم مکاتب فضــای مجــازی مطــرح شــده و ه
ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت کــه نیــاز بــه بررســی 
دارد؛ مــا ادعــا می کنیــم هیــچ گــروه و جریــان 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــررات در دول ــق مق ــی مطاب سیاس

ــدارد.   ــی ن ــت سیاس ــرای فعالی ــی ب مانع

  معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 
معــاون اول ریاســت جمهــوری گفــت: در راســتای 
ــت  ــود وضعی ــتغال زایی و بهب ــرایط اش ــهیل ش تس
اقتصــادی روســتائیان، تســهیات بــا نــرخ ســود 3 

ــود. ــت می ش ــد پرداخ درص
   ســید ابوالفضــل رضــوی در نشســت هم اندیشــی 
ــان  ــهرضا و دهاق ــتان های ش ــئوالن شهرس ــا مس ب
ــی  ــرکت های تعاون ــکیل ش ــورت تش ــزود: در ص اف
بــا  روســتاها  در  اشــتغال  ایجــاد  و  روســتایی 
ــوار و تأمیــن 40 درصــد از مبلــغ  مشــارکت 25 خان
مشــارکت 60 درصــد از مبلــغ طــرح، در قالــب 
تســهیات تــا ســقف 750 میلیــون تومــان پرداخــت 

می شــود.
ــوار  ــرد: در صــورت مشــارکت 50 خان ــه ک وی اضاف
و تأمیــن 35 درصــد از مبلــغ مشــارکت 65 درصــد 
از مبلــغ طــرح در قالــب تســهیات تــا ســقف 
یــک میلیــارد تومــان، در صــورت مشــارکت 100 
خانــوار و در صــورت تأمیــن 30 درصــد از مبلــغ 
ــقف 2  ــا س ــرح ت ــغ ط ــد از مبل ــارکت 70درص مش
ــوار  ــان، در صــورت مشــارکت 150 خان ــارد توم میلی
ــغ مشــارکت 75درصــد  ــن 25 درصــد از مبل و تأمی
از مبلــغ طــرح تــا ســقف 3 میلیــارد تومــان و 
در صــورت مشــارکت 200 خانــوار و بیــش از آن، 

تأمیــن 20 درصــد از مبلــغ مشــارکت 80 درصــد 
پرداخــت  تســهیات  قالــب  در  طــرح  مبلــغ   از 
ایــن  بازپرداخــت  گفــت:  می شــود.رضوی 
ــب  ــاه و در قال ــا 24 م ــس 6 ت ــا تنف ــهیات ب تس
بــه  نیــاز  بــدون  و  ماهــه  تــا 84  اقســاط 42 
ــد  ــدی خواه ــه نق ــه یاران ــا وثیق ــی و ب ــناد ملک  اس

بود.
وی از پرداخــت وام بــا کارمــزد صفــر درصــد در 
افــزود:  و  داد  مــرزی خبــر  روســتایی  مناطــق 
روســتاها  در  ســکونت  انگیــزه  کــه  زمانــی 
اتفــاق معکــوس  مهاجــرت  کنیــم  ایجــاد   را 

 می افتد. 

رضایی: 
هر کس علیه ملت ایران، قدمی 
 بردارد، قدم هایش را می شکنیم

 تمامی  سایق سیاسی 
مجوز فعالیت گرفتند

معاون توسعه مناطق محروم کشور:
 به تعاونی های روستایی وام کم بهره پرداخت می شود

حتما بخوانید!
سه شنبه  12  مردادماه   21395 تمامی  سالیق سیاسی ...

ـــمـــاره  216  ســـــال دوم              ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

انقاب اسامی  و نهضت مشروطیت                                                                                    
ادامه از صفحه یک: 

نهضــت مشــروطه، جامعــه ایــران فاقــد قانــون مــدون 
و قابــل اســتناد بــود. شــاه و حــکام والیــات بــا 
ــد.  ــم می راندن ــردم حک ــر م ــی ب ــتبداد و خودکامگ اس
ــان  ــم شــاهان قاجــار و حاکم ــه از ظل ــران ک ــردم ای م
ــک  ــم ی ــود حک ــت خ ــک در والی ــر ی ــه ه ــات ک والی
ــال  ــه دنب ــد، ب ــده بودن ــه ســتوه آم شــاه را داشــتند ب
ــه  ــیس عدالت خان ــون و تأس ــت قان ــراری حاکمی برق
ــارزان  ــده مب ــد عم ــاس تأکی ــن اس ــر همی ــد. ب بودن
ــان نهضــت مشــروطیت، محــدود و مشــروط  در جری
کــردن حاکمیــت و رفــع اســتبداد بــود. تأســیس 
عدالت خانــه، حاکمیــت قانــون و برقــراری نظــم و 
امنیــت در سراســر کشــور از اولیــن خواســته های 
ــود. بنابرایــن در بعــد  مــردم در نهضــت مشــروطیت ب
ــون و از  ــا اســتبداد و حاکمیــت قان ــارزه ب ــی، مب داخل
ــداف  ــتعمار در رأس اه ــا اس ــارزه ب ــی، مب ــد خارج بع
نهضــت مشــروطه قــرار داشــت. مــردم می خواســتند 
بــه ســلطنت مطلقــه خاتمــه دهنــد و آن را بــه قانــون 
ــه  ــت قدرت هــای بیگان ــه دخال ــز ب ــد و نی محــدود کنن
ــه  ــامی ک ــاب اس ــد. انق ــه دهن ــور خاتم ــور کش در ام
 حــدود  7دهــه پــس از نهضــت مشــروطه بــه پیــروزی 
ــرار  ــروطیت ق ــت مش ــه نهض ــع در ادام ــید، در واق رس
می گیــرد و اهــداف آن نیــز تــا حــدودی متأثــر از 
انقــاب اســامی  امــا در  آن محســوب می شــود؛ 
شــد  مطــرح  و کامل تــر  دقیق تــر  قبلــی   اهــداف 
و هدف هــای جدیــدی نیــز بــر آن افــزوده شــد. 
ــاب  ــی انق ــامی  و دین ــه اس ــه صبغ ــاوه اینک ــه ع ب
ــا  ــه ب ــی خاصــی می بخشــید ک ــه آن ویژگ اســامی  ب
صبغــه ملی گرایــی انقــاب مشــروطه کامــا متفــاوت 
بــود. عبــارت »اســتقال، آزادی، جمهوری اســامی« از 
مهم تریــن اهــداف انقــاب اســامی  بــه شــمار مــی رود 
و در واقــع شــعار های متعــددی کــه در انقاب اســامی 
ــر  ــور می شــود. ب ــا متبل ــن عبارت ه  مطــرح شــد در ای
ایــن اســاس اســتقال و آزادی را می تــوان از اهــداف 
مشــترک نهضــت مشــروطیت و انقــاب اســامی 
 ارزیابــی کــرد؛ امــا »جمهــوری اســامی« جــزو اهــداف 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــامی  ب ــاب اس ــرد انق منحصربه ف

ــامی  ــاب اس ــروطه و انق ــت مش ــارز نهض ــاوت ب تف
شــیوه  در  می درخشــد،  خورشــید  کــه  همچــون 
رهبــری اســت. نهضــت مشــروطه، دارای رهبــری 
ــور  ــازع در آن حض ــر بامن ــک رهب ــود و ی ــده ب پراکن
ــازع  ــری بامن ــاب اســامی،  رهب ــا در انق نداشــت؛ ام
ــرار داشــت.  ــی)ره( ق ــام خمین در دســت حضــرت ام
آن بزرگمــرد توانســت انقــاب را از فــراز و نشــیب های 
فــراوان و امــواج متاطــم فتنه هــای شــکننده بــه 
ســامت عبــور دهــد. در نهضــت مشــروطیت بــه 
ــان  ــیونالیزم و جری ــوژی ناس ــت ایدئول ــل حاکمی دلی
فکــری و تعــدد رهبــران روحانــی کــه فرماندهــی 
عملیــات نهضــت را عهــده دار بودنــد و نیــز کنتــرل 
اوضــاع توســط روشــنفکران و کنــار زدن تدریجــی 
روحانیــون در مرحلــه بعــد از پیــروزی، رهبــری از 
نــوع دســته جمعی بــود. در انقــاب اســامی  بــه 
ــط  ــاب توس ــوژی انق ــیم ایدئول ــن و ترس ــل تدوی دلی
امــام راحــل خمینــی کبیــر)ره(، فرماندهــی عملیــات 
ــردی  ــوع ف ــروزی از ن ــس از پی ــل و پ ــاب در قب انق
ــری در نهضــت مشــروطیت  ــود. بنابرایــن تعــدد رهب  ب
و وجــود تعــارض بیــن آن هــا و تــاش یکــی بــرای کنار 
ــری، ســرانجام انحــراف و شکســت نهضــت   زدن دیگ

را به دنبال داشت. 
ــت  ــامی  اس ــاب اس ــرد انق ــاز منحصربه ف ــن امتی ای
 کــه رهبــر در آن ســه نقــش محــوری ایدئولــوگ

ــو  ــن نح ــه بهتری ــاب را ب ــاری انق ــی و معم فرمانده
ممکــن بــه انجــام رســاند. البتــه نقــش و تأثیــر 
ــامی  ــاب اس ــروطه و انق ــت مش ــون در نهض روحانی
نهضــت  نیســت. روحانیــون هــم در  انــکار   قابــل 
اســامی  نقــش  انقــاب  در  هــم  و  مشــروطه 
ارتبــاط  علــت  بــه  روحانیــون  داشــتند.  عمــده ای 
ــه  ــه ســابقه تاریخــی آن ب ــردم ک ــوده م ــا ت ــک ب نزدی
ــی ــوالت سیاس ــواره در تح ــد، هم ــرن می رس ــد ق  چن

ــن  ــر همی ــد و ب ــن بودن ــران نقش آفری ــی ای و اجتماع
اســاس در نهضــت مشــروطه و انقــاب اســامی  نیــز 
نقــش مهمــی  را ایفــا کردنــد. بی تردیــد می تــوان 
گفــت حضــور روحانیــون در نهضــت مشــروطیت و 
انقــاب اســامی  از عوامــل اصلــی جــذب اقشــار 
اجتماعــی  خیــزش  دو  هــر  مردمــی  در  مختلــف 
بــود. امــام خمینــی)ره( در این بــاره می فرماینــد: 
ــندگان  ــا، نویس ــا، علم ــت، خطب ــون، مل ــر روحانی  »اگ
و روشــنگران متعهــد سســتی کننــد و از قضایــای صــدر 
مشــروطیت عبــرت نگیرنــد، بــه ســر ایــن انقــاب آن 
ــد.  ــروطه آم ــاب مش ــر انق ــه س ــه ب ــد ک ــد آم خواه
ــاد  ــه اتح ــد نتیج ــروطیت را بای ــت مش ــروزی نهض پی
ــه  ــذار در جامع ــگان تأثیرگ ــا و نخب ــویی علم و هم س
دانســت. کمــا اینکــه مهم تریــن عامــل شکســت 
ــتگی  ــن همبس ــوردن ای ــم خ ــر ه ــز ب ــی آن نی و ناکام

ــود.«  ب
ــه ای  ــت هللا خامن ــرت آی ــری، حض ــم رهب ــام معظ مق
نیــز  9 اردیبهشــت 1385 در جمــع ســتاد مرکــزی 
ــن ســالگرد مشــروطیت  ــش یکصدمی ــزاری همای برگ
مشــروطه  نهضــت  در  روحانیــون  نقــش  دربــاره 
قابــل  علمــا  نقــش  مشــروطیت  »در  فرمودنــد: 
ــال های  ــت. در س ــران نیس ــش دیگ ــا نق ــه ب مقایس
پیــش از مشــروطیت، یعنــی ســال های ســلطنت 
تشــکیل  پنهانــی  انجمن هــای  شــاه،  مظفرالدیــن 
ــد  ــکیل می ش ــی تش ــت های گوناگون ــد و نشس می ش
ــا در آن حضــور داشــتند  ــا، هــم غیرعلم ــه هــم علم ک
ــا  ــار آن هــا در مشــروطیت منعکــس اســت؛ منته و آث
ــن  ــر رســاند، ای ــه ثم ــه مشــروطیت را ب ــزی ک آن چی
ــه  ــود ک ــی ای ب ــور مردم ــه حض ــود؛ بلک ــا نب انجمن ه
جــز بــا فعالیــت و تأثیــر علمــا امکان پذیــر نبــود. اگــر 
ــدهللا  ــوای شــیخ عب ــد )خراســانی( و فت ــوای آخون فت
مازندرانــی و امثــال آنــان نبــود، امــکان نداشــت ایــن 

ــد.« ــدا کن ــق پی ــارج تحق ــت در خ حرک

انتظار عمومی
اقدام مثبت بانک ها                                                       
   در زمانــی کــه ســخن دربــاره دریافتی هــای نجومــی 
مــردم  نگرانــی  باعــث  آن چنانــی  حقوق هــای   و 
برخــورد  انتظــار  در  مــردم  و  شــده  مســئوالن  و 
کــه  زمانــی  در  هســتند،  خاطیــان  بــا  عدالــت 
گــزش  روزنه هــای  بســتن  منتظــر  مــردم 
نادرســت برداشــت های  راه  بســتن  و   دوبــاره 
ــاز  ــه ب ــی ک ــون هســتند، در زمان ــه از قان و خودخواهان
ــاردی  ــی میلی ــا و فســادهای مال ــا از اختاس ه خبره
اســت کــه معمــوال از بعضــی بانک هــا سرچشــمه 
می گیــرد، زمانــی کــه مــردم همچنــان منتظرنــد 
مشــخص  قرض الحســنه  وام هــای  سرنوشــت 
شــود کــه آیــا بــه مــردم پرداخــت شــده یــا بــه 
ــار  ــت در اختی ــورت ران ــه ص ــا ب ــان ... ی ــی کارکن بعض
افــرادی کــه اتفاقــا نیــازی بــه وام نداشــته و ندارنــد، 
ــز وام 10  ــغ ناچی ــت مبل ــا از پرداخ ــان بانک ه همچن
ــد  ــرباز می زنن ــی س ــل واه ــه دالی ــی ازدواج ب  میلیون
و  بــا آن مخالفــت می کننــد و از اســتقبال نکــردن 
طــوری کــه  بــه  می شــود؛  داده  خبــر  بانک هــا  
در مقابــل مراجعــه جوانــان  بانک هــا  از  بســیاری 
ــه  ــم« را حوال ــی نداری ــع کاف پاســخ همیشــگی »مناب
ــا  ــه آن ه ــده را ب ــای آین ــده ماه ه ــرده و وع ــا ک آن ه

می دهنــد. 
ــای پیشــین  ــق وعده ه ــه طب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــود پرداخــت وام 10 میلیــون  مســئوالن دولتــی قــرار ب
ــی ازدواج در مردادمــاه در شــعب بانک هــا آغــاز  تومان
شــود؛ ولــی از ایــن کمــک بســیار ناچیــز کــه آن چنــان 
ــش  ــکنی آرام بخ ــم و مس ــا مره ــدارد ام ــر ن ــم تأثی ه
ــواده اســت، از  ــان در شــرف تشــکیل خان ــرای جوان ب
ســوی بانک هــا اســتقبال نشــد و وعــده ماه هــای 

ــد.  ــا می دهن ــه آن ه ــده را ب آین
امــروز ایــن فرمایــش امــام خمینــی)ره( کــه فرمودنــد 
امــور بــه کســانی واگــذار شــود کــه طعــم تلــخ فقــر را 
ــرا  ــود؛ چ ــن می ش ــش روش ــند، مفهوم ــیده باش چش
ــد  ــس نکرده ان ــداری را لم ــه ن ــرادی ک ــرد و اف ــه ف ک
ــز کــه در  ــون ناچی ــد همیــن 10 میلی ــد بفهمن نمی توانن
مقابــل اعــداد نجومــی  حقوق هــا و اختاس هــا عــددی 
نیســت، بــرای جوانــان در شــرف ازدواج کــه درآمــدی 
ندارنــد و بایــد خانــه ای اجــاره کننــد و مقدمــات ســاده 
زندگــی مشــترکی را فراهــم ســازند، چقــدر کارســاز و 
ــا  ــت بانک ه ــر نیس ــتی بهت ــت. راس ــویق کننده اس تش
بــرای اجــرای این گونــه قوانیــن کــه مصــوب مجلــس 
اســت و دولــت ابــاغ می کنــد پیشــقدم باشــند 
الحســنه  قــرض  ســپرده گذاران  و  مشــتریان   تــا 
را تشــویق کننــد و واژه زیبــا و قرآنــی قــرض الحســنه 
را در جامعــه نهادینــه کننــد. آیــا جــا نــدارد بــه جــای 
مخالفــت راهکارهــای ارزشــی بدهنــد تــا جامعــه 
ــه بانک هــا بپیوندنــد  ــرای حــل مشــکات دیگــران ب ب
ــه فکــر  ــال ســپرده ســودزا نباشــند؛ بلکــه ب ــه دنب و ب
کمــک بــه کســانی باشــند کــه از حداقــل نیــاز تشــکیل 

ــتند؟ ــواده برخوردارنیس خان
ــی  ــکات اجتماع ــیاری از مش ــل بس ــرای ح ــروز ب   ام
و اخاقــی و مفاســد، بایــد بــه دنبــال تشــکیل خانــواده 
پایــدار بــود. گرچــه ایــن مبالــغ بــرای شــروع زندگــی 
اولیــه  هزینه هــای  نمی توانــد  و  نیســت  راهگشــا 
ــار بســیاری  ــا آث ــد، ام ــن کن ــک زوج را تأمی زندگــی ی
ــور  ــردم و دســت اندکاران ام ــه م ــد داشــت. هم خواه
اذعــان دارنــد کــه بــا توجــه بــه افزایش نــرخ بیــکاری، 
ــوان  ــای ج ــرای زوج ه ــی ب ــذران زندگ ــورم و … گ ت
ــش  ــددی پی ــکات متع ــت و مش ــده اس ــخت ش س
ــت  ــت از دول ــن جه ــه همی ــرار دارد. ب ــا ق روی زوج ه
ــرای  ــی ب ــر از پرداخــت وام های ــه غی انتظــار مــی رود ب
ــور  ــادی کش ــرایط اقتص ــود ش ــال بهب ــه دنب ازدواج ب
ــوده  ــان در دســترس ب ــرای جوان ــا اشــتغال ب  باشــد ت
و مشــکات پــس از ازدواج جوانــان نیــز کاهــش 
دالیــل  تریــن  اصلــی  از  یکــی  چــرا کــه  یابــد؛ 
اقتصــادی  و  مالــی  مشــکات  جوانــان  طــاق 
اســت و از مــردم نیــز انتظــار مــی رود امــر ازدواج 
را بــرای جوانــان آســان کننــد و خــود را از چشــم 
مضــر  و  بی جــا  کاس هــای   هم چشــمی  و 
و خطرنــاک کــه حکایت از مهر نیســت، بلکــه از معامله 
 حکایــت می کنــد، دور بدارنــد کــه ایــن بــه تقــوا و اتــکا 
ــر و مفیــد فایــده خواهــد  ــه خــدا نزدیک ت و اعتمــاد ب
بود.بانک هــا نیــز بایــد از ســودهای کذایــی غیــر 
ــا  ــر آن ه ــه ب ــی ک ــه دولت ــد و ب ــول بپرهیزن ــل قب قاب
نظــارت و هدایــت دارد احتــرام بگذارنــد و قــول دولــت 
را نادیــده نگیرنــد کــه بــا ایــن دســت و فرمــان، 
بایــد  نمی شــود.بانک ها  بنــد  ســنگ  روی  ســنگ 
ــردم،  ــی م ــت حــل مشــکات واقع ســرمایه را در جه
صــرف کننــد  تولیــد  و  کم درآمــد  اقشــار   به ویــژه 
ــا ایجــاد اعتمــاد وضعشــان بهتــر  و مطمئــن باشــند ب
ــاره  ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب ــد.البته بای ــد ش خواه
ــش وام ازدواج  ــرای افزای ــت ب ــدام دول ــه اق ــرد ک ک
ــت  ــه و دول ــک تقاضــا صــورت گرفت در راســتای تحری
ــن وام، کاالی  ــت ای ــا دریاف ــان ب ــت جوان ــدوار اس امی
ــه  ــوع ب ــن موض ــد؛ ای ــداری کنن ــی خری ــد داخل تولی
خــروج از رکــود در صنایــع منجــر می شــود و بــه بهبــود 

ــد. ــک می کن ــتغال کم ــادی و اش ــرایط اقتص ش
ــت  ــام و موقعی ــر مق ــس در ه ــر ک ــت ه ــی اس بدیه
و مســئولیت بایــد برنامه هــای دولــت را در اولیــن 
ــت  ــت تقوی ــم دول ــا ه ــد ت ــرا کن ــن اج ــت ممک فرص
شــود و بــر افزایــش اعتمــاد عمومــی  بــه دولــت 
بیفزایــد و هــم امیــد در جامعــه فراگیــر شــود. اکنــون 

انتظــار عمومــی، اقــدام مثبــت بانک هاســت.



کوتاه از اقتصاداخبار کوتاه

ــان  ــن ایرانی ــرمایه های ام ــی از س  یک
سرویس اقتصاد

 دامون رشیدزاده

ــه خصــوص در 100  در طــول تاریــخ ب
ســال گذشــته، ذخیــره طــا بــوده اســت. رشــد قیمت 
ایــن فلــز گرانبهــا در دهه هــای گذشــته ســبب شــده 
ــه  ــران ب ــازار ای ــرگردان ب ــرمایه های س ــی از س بخش
بــرود  طــا  انباشــت  ســوی  بــه  تولیــد   جــای 
و متأســفانه ایــن انباشــت ســرمایه، خــود گــره کــوری 

باشد بر رکود فعلی.
 آمار جهانی

دفتــر آمــار جهانــی فلــزات در گزارشــی اعــام کــرده 
اســت ایرانیــان در ســال ۲01۴ معــادل ۳۲ تــن طــا 
مصــرف کرده انــد کــه بــه ایــن ترتیــب در جایــگاه 1۸ 
جهانــی قــرار می گیرنــد. البتــه ایــن گــزارش اضافــه 
ــه  ــبت ب ــان نس ــای ایرانی ــرف ط ــه مص ــد ک می کن
ــش  ــن کاه ــدود 10 ت ــل، ح ــال قب ــابه س ــدت مش م
ــرف  ــزان مص ــاس، می ــن اس ــر ای ــت. ب ــته اس داش
 ۲01۲ تــا   ۲00۹ بیــن ســال های  ایرانیــان  طــای 
میــادی، بــه ترتیــب معــادل ۳۸، ۳۹، ۳۷ و ۳۷ 
تــن گــزارش شــده اســت. از ســوی دیگــر، مؤسســه 
ــاری  ــر خــود، آم ــزارش اخی ــی GFMS در گ تحقیقات
ــان  ــزان مصــرف ســرانه طــا در کشــورهای جه از می
ــه  ــت ک ــرده اس ــر ک ــادی را منتش ــال ۲01۵ می در س
ــدود  ــرانه ح ــرف س ــا مص ــان ب ــاس آن ایرانی ــر اس  ب
۷ گــرم طــا در جایــگاه 1۵ جهــان در ایــن ســال قــرار 

گرفته انــد.

 معادن طال در ایران
ــودن  ــاظ دارا ب ــه لح ــران ب ــار، ای ــن آم ــر آخری ــا ب بن
ذخایــر طــا در رتبــه ۵۴ جهانــی قــرار دارد و آن چنــان 
ــه میــزان  کــه در ســال ۹۳ اعــام شــد، هــر ســاله ب
6 تــن بــر ظرفیــت تولیــد طــای کشــور افــزوده 
ــارم  ــام چه ــران در مق ــر ای ــال حاض ــود. در ح می ش
آســیا در تولیــد طــا قــرار دارد و قــرار اســت تــا ســال 
۹۷ بــه رتبــه دوم آســیا در ایــن حــوزه صعــود کنــد. بر 

اســاس اعــام ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنــی کشــور، ذخایــر طــای شناسایی شــده ایــران 
 حــدود ۳۴0 تــن اســت. وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت نیــز اخیــرا اعــام کــرده اســت: »حــدود 1۵ 
معــدن طــا در ایــران وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 
ــتند.«  ــال هس ــدن غیرفع ــال و ۳ مع ــدن فع 1۲ مع
رضــوی  خراســان  اصفهــان،  تهــران،   اســتان های 
و آذربایجــان شــرقی، ۴ قطــب تولیــد طــای کشــور 

محســوب می شــوند.
 افزایش قیمت طال و تبعات آن

در ماه هــای اخیــر بــه دلیــل کاهــش قیمــت جهانــی 
نفــت، قیمــت طــا در بازارهــای جهانــی رشــد داشــته 
اســت. ایــن رشــد قیمــت و همچنیــن ثبــات بــازار ارز 
در ســال های اخیــر و همچنیــن کاهــش ســود بانکــی 
 ســبب شــده بــاز هــم حرکــت بــه ســوی خریــد ســکه 
هرچنــد  پیــدا کنــد.  افزایــش  طــا  نگهــداری  و 
ــار دولــت قــرار  ــول ایــن طاهــا در اختی بخشــی از پ
می گیــرد، امــا انباشــت ســرمایه بــه صــورت ذخیــره 
طــا نمی توانــد کمکــی بــه اقتصــاد داشــته باشــد؛ آن 
ــی کــه رکــود دامنگیــر، سراســر  هــم درســت در زمان
ــد آمــار دقیقــی  ــر گرفتــه اســت. هــر چن ــازار را درب ب
ــدارد  ــران وجــود ن ــازار ای از ســرمایه های ســرگردان ب
ــرادی  ــل اف ــدن خی ــازار و دی ــه ب ــا نگاهــی گــذارا ب ام
ــد  ــا خری ــطه گری ی ــغل های واس ــه ش ــت ب ــه دس ک
ــت  ــن اس ــان دهنده ای ــد، نش ــا و ... می زنن ارز و ط
ایــران ســهم  بــازار  کــه ســرمایه های ســرگردان 
ــه  ــس چ ــود. پ ــامل می ش ــاد را ش ــی از اقتص بزرگ
ــی  ــه راهکارهای ــا ارائ ــد ب ــا بتوانن ــه دولت ه ــر ک بهت
زیرســاخت های  در  و  جــذب  را  ســرمایه ها  ایــن 
اقتصادهــای  تجربــه  کننــد.  صــرف  اقتصــادی 
واســطه گری  قطــع  داده  نشــان  جهــان   موفــق 
ــق  ــد رون ــرگردان، می توان ــرمایه های س ــذب س  و ج

و شکوفایی اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

رکود طالیی

ــش  ــترکی بی ــر مش ــرو اگ ــه وزارت نی ــاس مصوب ــر اس ب
از ۳0 هــزار تومــان بدهــی داشــته باشــد پــس از ارســال 
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــد ش ــع خواه ــرق آن قط ــه، ب اخطاری
ــای  ــران، به ــرق ته ــع ب ــر عامــل شــرکت توزی ــه مدی گفت
اخطاریــه قبض هــا از ابتــدای ســال بــه ۴000 تومــان 

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای
ســیدمحمد هاشــمی بــا بیــان اینکــه 
مدیــران  از  به تازگــی  نیــرو  وزیــر 
 خواســته کــه فیــش حقوقــی خــود 
را بــه ایــن وزارتخانــه ارائــه دهنــد، گفــت: 
ــه از ســایر  حقــوق مدیــران ایــن وزارتخان

ــت.  ــوده اس ــر ب ــا کمت وزارتخانه ه
وی بــا اشــاره بــه متوســط ســرانه مصــرف بــرق در کشــور 
در قیــاس بــا ســایر کشــورهای دیگــر ادامــه داد: در حــال 
حاضــر ایــران رتبــه 1۴ مصــرف را در میــان ســایر کشــورها 

دارد. 
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع برق بــا بیــان اینکــه در جهان 

ــت:  ــرد گف ــورت می گی ــرف ص ــت مص ــد مدیری ۴۸ درص
مدیریــت 10 تــا ۲0 درصــدی مصــرف در پیــک امــکان هــر 
ــمی  ــرد. هاش ــن می ب ــبکه را از بی ــی در ش ــه خاموش گون
ــا انتهــای تابســتان  ــا ت ــه ایــن ســؤال کــه آی در پاســخ ب
امــکان خاموشــی در تهــران وجــود دارد خاطرنشــان کــرد: 
ــکل  ــون مش ــار تاکن ــال ب ــت انتق ــا مدیری ب
ــا  خاموشــی نداشــتیم؛ امــا ممکــن اســت ب
ــویم؛ آن  ــه رو ش ــی روب ــی های مقطع خاموش
ــت  ــوان مدیری ــون می ت ــن اکن ــم از همی را ه
کــرد. وی ادامــه داد: ســال گذشــته ۴۸0 
ــک  ــان پی ــرف در زم ــت مص ــگاوات مدیری م
 ۲۷0 تاکنــون  امســال  امــا  شــد؛  انجــام 

ــت مصــرف انجــام شــده اســت. ــگاوات مدیری م
 هاشــمی میــزان تلفــات در شــبکه توزیــع بــرق تهــران را 
6.6 درصــد عنــوان کــرد و ادامــه داد: بیــش از ۲۲ درصــد 
ــترکان  ــد مش ــه ۵ درص ــک ب ــاری و نزدی ــترکان تج مش

خانگــی ایــن شــرکت پرمصــرف هســتند.

بدهی ۳۰ هزار تومانی، مساوی با قطع برق
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــش صنع ــان در بخ ــد گاز جه ــون ۳۸ درص هم اکن
ــران، ۲6 درصــد گاز در  مصــرف می شــود، گفــت: در ای
ــم  ــاد داری ــود و اعتق ــرف می ش ــت مص ــش صنع بخ
ــت  ــدادادی در صنع ــرژی خ ــن ان ــتفاده از ای ــد اس بای

افزایــش یابــد. محمدرضــا نعمــت زاده در 
ــیس  ــالگرد تأس ــن س ــم پنجاهمی مراس
ــان اینکــه  ــا بی ــران ب ــی گاز ای شــرکت مل
ــور  ــی در کش ــی بوم ــت گاز، صنعت صنع
هم اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  اســت، 
بســیاری از تجهیــزات صنعــت گاز کشــور 
گفــت:  می شــود،  تولیــد  داخــل  در 

می تــوان گفــت چنیــن صنعتــی در کشــور بومــی شــده 
اســت. نعمــت زاده عنــوان کــرد: وزارت صنعــت ارتبــاط 
خوبــی بــا وزارت نفــت و شــرکت ملــی گاز ایــران دارد؛ 
ــم  ــای خــود را گســترش دهی ــم ارتباط ه ــا می توانی ام
ــود. وی  ــد ش ــل تولی ــتری در داخ ــزات بیش ــا تجهی ت

افــزود: هم اکنــون بــا تاش هــای وزارت نفــت در 
ــاری،  ــاف، حف ــون اکتش ــف همچ ــای مختل بخش ه
ــکی  ــذاری در خش ــن لوله گ ــکو و همچنی ــاخت س س
ــه  ــم ک ــب کرده ای ــی کس ــای بزرگ ــا موفقیت ه و دری
حتــی می توانیــم بــا کشــورهای دیگــر منطقــه در ایــن 

ــم.  ــت کنی ــا رقاب عرصه ه
وزیــر صنعــت بــا اشــاره بــه اینکه یکــی از 
ــرمایه گذاری  ــعه س ــام، توس ــرات برج ثم
خارجــی در کشــور اســت، بــه طــوری 
ــد  ــدای امســال، چن ــاه ابت ــه در ســه م ک
ــوزه  ــی در ح ــرمایه گذاری خارج ــورد س م
صنعــت بــه ســرانجام رســیده اســت، بــه 
توانمنــدی پاالیشــگاه های گاز کشــور اشــاره و تصریــح 
کــرد: اکنــون بســیاری از پاالیشــگاه های گازی کشــور 
از توانمنــدی زیــادب برخوردارنــد؛ بــه طــوری کــه 
ســرویس ها و تجهیــزات جانبــی اغلــب آ ن هــا از 

ــود. ــام می ش ــی انج ــرکت های ایران ــوی ش س

مصرف ۲۶ درصد تولید گاز کشور در بخش صنعت

 کیمیای وطن مدیریــت مصــرف بــرق در صنایــع به خصــوص صنایــع 
بزرگــی همچــون فــوالد نقــش بســزایی دارد. مدیــر انــرژی و ســیاالت شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــا اعــام خبــر مدیریــت مصــرف بــرق در زمان هــای پیــک بــار 
در شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: ایــن شــرکت بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
مصرف کننــدگان انــرژی الکتریکــی از شــبکه بــرق سراســری بــا دیمانــدی بالــغ 
بــر 1160 مــگاوات، نقــش مؤثــر و بســزایی در مدیریــت مصــرف بــرق در 
ــا  ــری ایف ــرق سراس ــبکه ب ــداری ش ــظ پای ــرف و حف ــک مص ــای پی زمان ه

می کند.
 مدیریت مصرف انرژی

ــرژی، شــامل مجموعــه ای از  ــزود: مدیریــت مصــرف ان ــان اف محمدرضــا بنائی
فعالیت هــای بــه هــم پیوســته بیــن صنعــت بــرق و مشــترکین آن بــه منظــور 
کاهــش پیــک بــار شــبکه و انــرژی مصرفــی مشــترک و نیــز تســطیح منحنــی 
بــار مصرفــی شــبکه اســت تــا بتــوان بــا کارایــی بیشــتر و هزینــه کمتر بــه تأمین 
نیــاز مصرف کننــدگان در زمان هــای اوج مصــرف بــرق و محدودیت هــای 
ــد  ــای تولی ــی، محدودیت ه ــا، ســوخت های نیروگاه ــه دم ــه ب ــا توج ــد )ب تولی
و ...( دســت یافــت. وی تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص شــرکت های 
ــای  ــرق در زمان ه ــر مصــرف ب ــر چــه بهت ــت ه ــت مدیری ــه ای جه ــرق منطق ب
ــرق  ــبکه ب ــداری ش ــظ پای ــری و حف ــبکه سراس ــرف از ش ــای مص اوج تقاض

ــی  ــزرگ صنعت ــدگان ب ــا مصرف کنن ــی ب ــام توافقات ــه انج ــدام ب ــری اق  سراس
ــت مصــارف  ــا مدیری ــع ب ــن صنای ــا ای ــد ت ــدی می کن ــدگان دیمان  و مصرف کنن
و کاهــش مصــرف بــرق خــود در زمان هــای پیــک مصــرف بــه مدیریــت مصرف 
شــبکه سراســری بــرق کمــک کننــد. در ایــن خصــوص جهــت تعامــل کامــل بــا 
ــای  ــرف در زمان ه ــر مص ــه بهت ــر چ ــت ه ــتای مدیری ــه ای در راس ــرق منطق ب
اضطــراری و پیــک بــار و از طــرف دیگــر در راســتای مســئولیت های اجتماعــی 
ــرم  ــول گ ــی در فص ــترکین خانگ ــه مش ــانی ب ــکان برق رس ــرکت و ام ــن ش ای
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــری، ش ــبکه سراس ــا از ش ــای اوج تقاض ــال و زمان ه س

ــا در  ــد ت ــرق منطقــه ای می نمای ــا ب ــی ب ــه توافقات اصفهــان هــر ســاله اقــدام ب
ــای  ــر واحده ــای الزم ب ــال مدیریت ه ــا اعم ــرق ب ــرف ب ــای اوج مص زمان ه
ــد.  ــک کن ــرق کم ــری ب ــبکه سراس ــرف ش ــت مص ــه مدیری ــود ب ــدی خ  تولی
ــود  ــات دان های خ ــز ش ــاالنه و نی ــرات س ــرکت تعمی ــن ش ــر ای ــرف دیگ از ط
ــک  ــای پی ــرم ســال و در زمان ه ــا در فصــول گ ــرده ت ــم ک ــه ای تنظی ــه گون را ب
 بــار انجــام شــود تــا در حــد امــکان، کمتریــن تقاضــا از شــبکه بــرق سراســری 

را داشته باشد.
 تولید ماکزیمم پلنت های نیروگاهی

ــوالد  ــرکت ف ــای ش ــر فعالیت ه ــرد: دیگ ــح ک ــیاالت تصری ــرژی و س ــر ان مدی
تولیــد ماکزیمــم  بــار،  بــرق و پیــک  مبارکــه در زمان هــای محدودیــت 
ــا  ــگ و تعامــل کامــل ب ــه در رین ــن شــرکت اســت ک پلنت هــای نیروگاهــی ای
شــبکه سراســری قــرار دارد و می توانــد نقــش بســزایی در تأمیــن بــرق مــورد 
ــد:  ــادآور ش ــان ی ــد. وی در پای ــته باش ــی داش ــع بحران ــبکه در مواق ــاز ش نی
همکاری هــای شــرکت فــوالد مبارکــه در طرح هــای مختلــف جهــت مدیریــت 
مصــرف، باعــث شــد ایــن شــرکت از ســوی بــرق منطقــه ای اصفهــان بــه عنــوان 
ــت  ــای مدیری ــا طرح ه ــکاری ب ــوص هم ــی درخص ــترک صنعت ــن مش بهتری
مصــرف معرفــی و مفتخــر بــه دریافــت لــوح تقدیــر از ســوی مدیریــت شــبکه 

ــرق سراســری شــود. ب

نقش مؤثر فوالد مبارکه اصفهان در مدیریت مصرف برق

و تعهد ندارند! تولیدکنندگان و واردکنندگان خودر
وهــای  شــهرام آزادی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی گفــت: دلیــل نبــود فرهنــگ فراخــوان خودر
ــود  یان خ ــتر ــه مش ــد الزم را ب و تعه ــودر ــده خ ــرکت های واردکنن ــازان و ش وس ــتر خودر ــه بیش ــت ک ــران، آن اس ــوب در ای معی

ندارنــد.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
3رکود طالیی سه شنبه   12 مردادماه  1395

ـــمـــاره 216 ســـــال دوم            ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودرو 

قیمت بازار )تومان(
 

آریو 1500 44,000,000

آریو 1600 52,500,000 

 82,000,000 V5 برلیانس

پیکاپ ریچ 68,000,000 

 24,700,000 EX تیبا

 24,100,000 SX تیبا

مدل خودرو

 راه اندازی بزرگ ترین آزمایشگاه تست 
کنتور آب در اصفهان 

ن  و معــا کیمیای وطن
شــرکت  بهره بــرداری 
اصفهــان  اســتان  آبفــای 
ــز  ــه می ــن نمون ــت: اولی گف
بــا  همخــوان  تســت 
جدیــد  اســتاندارد 
OILMLR۴۹ بــا ظرفیــت 
ــگاه  ــور در آزمایش ــزار کنت ــد ه ــش از یکص ــت بی تس
تســت کنتــور آبفــای اســتان اصفهــان راه انــدازی شــد. 
ــز آزمایشــگاه تســت  ــا تجهی حســن غامــی افــزود: ب
کنتــور آبفــای اســتان اصفهــان بــه میــز تســت کنتــور با 
آخریــن تکنولــوژی جدیــد، می تــوان گفــت آزمایشــگاه 
و  مجهزتریــن  اصفهــان  آبفــای  کنتــور  تســت 
ــای  ــت کنتوره ــی تس ــگاه تخصص ــن آزمایش بزرگ تری
ــا  ــان اینکــه ب ــا بی خانگــی آب در کشــور اســت. وی ب
هزینــه ای بالــغ بــر ۳.۵ میلیــارد ریــال ســومین میــز 
تســت کنتــور در اصفهــان بــه بهره بــرداری رســید، 
ــز  ــومین می ــدازی س ــا راه ان ــاخت: ب ــان س خاطرنش
تســت کنتــور آب تســهیل و تســریع خدمــات بــه 
ــتفاده از  ــن اس ــرد. همچنی ــورت می گی ــترکین ص مش
ــه میــز افزایــش رضایتمنــدی مشــترکین را  ایــن نمون
رقــم خواهــد زد؛ چــرا کــه صحــت محاســبه آب بهــا در 
کنتورهــای جدیــد بســیار زیــاد اســت؛ بــه طــوری کــه 
ــه وســیله سنســور انجــام می گیــرد و  ــور ب قرائــت کنت
پرهیــز از قرائــت دســتی کنتــور بســیار از خطــای 
انســانی می کاهــد کــه ایــن امــر بســیار در رضایتمنــدی 

مشترکین مؤثر خواهد بود. 

شهردار اصفهان مطرح کرد:

اصفهان سبز با »اقتصاد سبز«
ابــاغ  بــا  همزمــان  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
ســوی  از  زیســت«  محیــط  »سیاســت های کلــی 
مقــام معظــم رهبــری و در حیــن تدویــن برنامــه 
راهبــردی »اصفهــان 1۴00«، بــا هــدف مقابلــه بــا 
چالــش بی ســابقه تغییــرات جــوی و آب و هــوا 
و همچنیــن پیشــگیری و رویارویــی بــا خطــرات 
کان شــهر ایــن  زیســت محیطی  بحران هــای   و 

و  برنامه هــا  زمــره  در  ســبز«  »اقتصــاد  مبحــث 
گرفــت.  قــرار  اصفهــان  شــهرداری  راهبردهــای 

شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
ــار کــرد: شــهرداری  ــژاد اظه ــان، مهــدی جمالی ن اصفه
اصفهــان در نظــر دارد ذیــل چشــم انداز »شــهر خــاق« 
و بــا دیــدگاه اقتصــاد ســبز مــروج مشــاغل و کســب و 
کارهــای ســبز و مبتنــی بــر اکولــوژی شــهری باشــد تــا 
بــه گونــه ای تــاب آوری و پایــداری اصفهــان را تضمیــن 
کنــد. وی افــزود: اهمیــت ایــن موضــوع چنــان اســت 
ــه شــهرداری در ۵ ســال  کــه یکــی از اهــداف چهارگان
ــود  ــهر و بهب ــوازن ش ــادل و مت ــعه متع ــده، »توس آین
محیــط  بــا  ســازگار  زیرســاخت های  و  خدمــات 
زیســت« انتخــاب شــد کــه خــود مؤیــد پرداختــن بــه 

اقتصــاد ســبز اســت. 

 ادامه انتقادها 
به طرح افزایش قیمت آب

ــراض  ــف اعت ــت های مختل ــه در نشس ــرو ک وزارت نی
ــوز  ــه تعرفه هــای کــم آب مطــرح کــرده، هن خــود را ب
نتوانســته بــه نتیجــه برســد؛ چــرا کــه دولــت تصمیمــی 
بــرای افزایــش قیمــت ایــن مایــع گران بهــا نــدارد. بــه 
ــن  ــاد بی ــاف زی ــود اخت ــم وج ــر علی رغ ــارت دیگ عب
 قیمــت تمــام شــده و آنچــه از مــردم دریافت می شــود 
تأکیــد فعلــی، بــر حفــظ ماحظــات اجتماعــی اســت. 
ــاد آب  ــه اقتص ــده ک ــب ش ــز موج ــوع نی ــن موض ای
بــا چالش هــای متعــددی مواجــه شــود. ایــن در 
ــص  ــرو، تخصی ــه وزیرنی ــه گفت ــه ب ــت ک ــی اس حال
بهینــه و مدیریــت درســت منابــع آب بــا سیاســت های 
ــت  ــر نیس ــنامه امکان پذی ــی و بخش ــی و تمنای تبلیغ
ــار  ــب در اختی ــت مناس ــا قیم ــه آب ب ــی ک ــا زمان و ت
ــرل  ــل کنت ــرت قاب ــرد، مدی ــرار نگی ــدگان ق  مصرف کنن

نیست. 
ــه پروژه هایــی  ــا توجــه ب ــه طــور کلــی وزارت نیــرو ب ب
ــرای اجــرای درســت اصلی تریــن وظیفــه  کــه دارد و ب
خــود کــه تأمیــن آب شــرب اســت، تمایــل زیــادی بــه 
افزایــش تعرفه هــای قیمــت آب دارد؛ امــا انتقادهــای 
ــه  ــود ک ــوع وارد می ش ــن موض ــه ای ــز ب ــددی نی متع
ــه حســاب می آینــد.  اصلی تریــن منتقــد نیــز مــردم ب
ــش در  ــر و بین ــن تفک ــر ای ــان، اگ ــه کارشناس ــه گفت ب
بیــن آحــاد مــردم ایجــاد شــود کــه کشــور در وضعیــت 
بحرانــی آب قــرار دارد و ایــن مســئله می توانــد ســدی 
ــرای خشکســالی باشــد، شــاید در کاهــش هجــوم  ب
ــد.  ــذار باش ــئله تأثیرگ ــن مس ــه ای ــادات ب ــیل انتق س
ایــن در مجلــس و دولــت و در درون  عــاوه  بــر 
ســازمان  و  نیــرو  و  وزارتخانه هــای کشــاورزی  آن 
مدیریــت و برنامه ریــزی و بیــن بخش هــای مختلــف 
اقتصــادی و اجتماعــی، نظــرات بســیار متفــاوت و گاه 
ــا ثبــات قیمــت آب وجــود  ــاره تغییــر ی متضــادی درب

دارد.
ــرات  ــدگاه اث ــاوت دی ــن تف ــد ای ــان معتقدن  کارشناس
ــد  ــای خواه ــر ج ــور ب ــای کش ــر برنامه ه ــی ب نامطلوب
گرفتــن  بــرای  گام  اولیــن  بنابرایــن  گذاشــت. 
نتیجــه مطلــوب در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه 
کار  سیاســی،  گرایش هــای  و  تعارفــات  از  فــارغ 
علمــی بــا مشــارکت تمــام صاحب نظــران و تمــام 
ــام  ــی انج ــز علم ــام مراک ــی و تم ــازمان های اجرای  س

شود.

استاندار اصفهان:

15 درصد درآمد تولید ناخالص ملی 
توسط اصفهان حاصل می شود 

بــه  اصفهــان  اســتاندار 
زمینــه  در  اســتان  تولیــدات 
ــوالدی، ســاختمانی،  ــع ف صنای
مصنوعــات طــا، فرآورده هــای 
نفتــی و کشــاورزی اشــاره کــرد 
درآمــد  درصــد   1۵ و گفــت: 
ــل  ــتان حاص ــن اس ــط ای ــی توس ــص مل ــد ناخال تولی

می شود.
ــده  ــای تهیه ش ــه طرح ه ــه ب ــور در ادام ــول زرگرپ  رس
بــرای انجــام ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــن اســتان 
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــرای س ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــورو تهی ــارد ی ــش از ۹ میلی ــه ارزش بی ــرح ب 100 ط
کرده ایــم و ایــن طرح هــا از ســوی مرکــز پنجــره واحــد 
ســرمایه گذاری اســتان در حــال پیگیــری اســت. وی از 
آغــاز عملیــات احــداث یــک بیمارســتان بــا گنجایــش 
یکهــزار تخــت بیمارســتانی توســط ســرمایه گذاران 
ایتالیایــی خبــر داد و گفــت: ایــن بیمارســتان بــا اعتبار 
یــورو در اصفهــان ســاخته می شــود.  ۲0 میلیــون 
زرگرپــور همچنیــن از احــداث هتــل، مشــارکت در 
ــواز، خــط آهــن  ــه اه ــان ب احــداث خــط آهــن اصفه
ــرودگاه  ــران و توســعه ف ــه ته ــان ب سریع الســیر اصفه
اصفهــان بــه عنــوان دیگــر طرح هایــی نــام بــرد کــه بــا 
مشــارکت ســرمایه گذاران خارجــی اجــرا خواهــد شــد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:

 توجه به مناطق توسعه نیافته 
در تخصیص بودجه

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ضــروری 
اســت کــه موضــوع توســعه نیافتگی اســتان ها در 

تخصیص بودجه کشور در نظر گرفته شود. 
فعــاالن  نشســت  در  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
ــه و  ــیون برنام ــای کمیس ــا اعض ــتان ب ــادی اس اقتص
ــعه  ــه توس ــن پای ــرد: اولی ــار ک ــس اظه ــه مجل بودج
آن  نقــل  و  حمــل  زیرســاخت های  اســتان،  هــر 
ــه  ــص بودج ــدم تخصی ــرد: ع ــح ک ــت. وی تصری اس
ــاری  ــال و بختی ــم چهارمح ــگاه مه ــا جای ــب ب متناس
ــا خوزســتان و  ــن اســتان های مرکــزی ب ــاط بی در ارتب
آب هــای خلیــج فــارس یــک اشــکال اســت. اســتاندار 
ــروری  ــرد: ض ــان ک ــاری خاطرنش ــال و بختی چهارمح
اســت کــه موضــوع توســعه نیافتگی اســتان ها در 
ــلیمانی  ــود. س ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــص بودج تخصی
ــته،  ــال گذش ــه س ــرد: در س ــان ک ــتکی خاطرنش دش
اقدامــات زیــادی در ســطح اســتان انجــام شــده 
اســت؛ ولــی بــه دلیــل ضعیــف بــودن پایه هــا، 
توســعه نیافتگی  رفــع  موجــب  پیشــرفت ها  ایــن 
تکمیــل  و  ســاخت  افــزود:  وی  اســت.  نشــده 
بختیــاری  و  چهارمحــال  مواصاتــی  جاده هــای 
اســتان های  توســعه  موجــب  خوزســتان،  بــه 
چهارمحــال  اســتاندار  شــد.  خواهــد  نیــز   دیگــر 
ــن  ــوی بی ــاط اشــتراک ق ــرد: نق ــار ک ــاری اظه و بختی
چهارمحــال و بختیــاری، اصفهــان و خوزســتان وجــود 
دارد و الزم اســت آن هــا نیــز در پیگیــری پروژه هــا 
ــرد:  ــح ک ــتکی تصری ــلیمانی دش ــد. س ــارکت کنن مش
ــوع  ــر موض ــر س ــتان ها ب ــن اس ــق بی ــات عمی اختاف
وی  اســت.  شــده  کارشناســی، کمتــر  بــا کار  آب 
ــور  ــت ام ــزود: الزم اســت حــق آب سرچشــمه جه اف
ــه افزایــش  ــد آب و کمــک ب ــزداری توســعه تولی آبخی
پرداخــت  بختیــاری  و  چهارمحــال  بــه  آب   تولیــد 

شود.

 کاهش بارندگی ها در سال زراعی جاری 
در استان کرمان

کارشــناس پیش بینــی اداره 
اســتان  هواشناســی  کل 
کرمــان بــا اشــاره بــه کاهــش 
ــی  ــال زراع ــا در س بارندگی ه
اســتان کرمــان  در  جــاری 
ــال  ــی س ــرد: بارندگ ــان ک بی
اول  تــا  گذشــته  زراعــی 
ــی  ــال زراع ــر و در س ــزان 1۳0 میلیمت ــاه ۹۴، می مهرم
ــده  ــت. حمی ــوده اس ــر ب ــون، 116 میلیمت ــاری تاکن ج
حبیبــی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: امــروز 
ــانتیگراد  ــه س ــان 1۹ درج ــهر کرم ــای ش ــن دم کمتری
گرم تریــن  در  می کنیــم  پیش بینــی  کــه  بــوده 
ســاعات بــه ۳6 درجــه برســد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــود،  ــم ب ــوا خواهی ــای ه ــش دم ــاهد کاه ــردا ش از ف
ــتان  ــوب اس ــی در جن ــکان بارندگ ــروز ام ــزود: ام اف
وجــود دارد و از فــردا ســامانه مونســون ضعیــف 
ــی  ــران فعالیت ــامانه روی ای ــن س ــا ای ــود؛ فع می ش
نــدارد. حبیبــی در ادامــه بــا اشــاره بــه کاهــش 
بارندگی هــا در ســال زراعــی جــاری در اســتان کرمــان 
ــا اول  ــته ت ــی گذش ــال زراع ــی س ــرد: بارندگ ــان ک بی
ــی  ــال زراع ــر و در س ــزان 1۳0 میلیمت ــاه ۹۴ می مهرم

جاری تاکنون 116 میلیمتر بوده است.



4

ــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، احمدرضــا مصــور اظهــار  ب
ــان  ــهری اصفه ــات ش ــمت خدم ــر در قس ــزار نف ــرد: 5 ه ک
ــران در  ــین ته ــان، جانش ــتند. اصفه ــه کار هس ــغول ب مش
مواقــع بحرانــی محســوب می شــود و همیــن موضــوع 
باعــث شــده تــا ایــن معاونــت از شــهرداری اصفهــان بســیار 
حســاس باشــد؛ 7 ســازمان زیرمجموعــه ایــن معاونــت قرار 
دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه از 2 هــزار 650 میلیــارد تومــان 
بودجــه شــهرداری اصفهــان، 520 میلیــون تومــان متعلــق بــه 
معاونــت خدمــات شــهری اســت ادامــه داد: 870 پــروژه در 
ــود کــه 493 مــورد از آن تحقــق  ســال 94 تعریــف شــده ب
ــه  ــت بودج ــه وضعی ــبت ب ــزان نس ــن می ــت؛ ای ــه اس یافت

ــود. ــوب می ش ــق محس تحق
  اصفهان، تمیزترین شهر ایران

ــان  ــا بی ــان ب ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
اینکــه اصفهــان، در نظافــت شــهری یــک برنــد بین المللــی 
محســوب می شــود، افــزود: بــه جهــت ســطح کیفــی 
ــهر  ــن ش ــان بهتری ــه اصفه ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــت، می ت نظاف
ایــران اســت. هزینــه ســاالنه نظافــت شــهر اصفهــان، 65.7 
ــرای  ــه 180 میلیــون تومــان ب میلیــارد تومــان اســت و روزان
ــود.  ــه می ش ــا هزین ــع فض ــر مرب ــون مت ــت 45 میلی نظاف

مصــور بــا اشــاره بــه اینکــه 85 میلیــون تومــان بــرای 
ــه  ــرد: ب ــار ک ــه می شــود، اظه ــر هزین جمــع آوری پســماند ت
ــه  ــن زبال ــان 883 ت ــهر اصفه ــطح ش ــن از س ــور میانگی  ط
و در کنــار آن نیــز، 835 تــن نخالــه ســاختمانی جمــع آوری 
می شــود. همچنیــن در 76 ایســتگاه ثابــت و ســیار بازیافــت 
کــه در ســطح شــهر اصفهــان وجــود دارد. متأســفانه هنــوز 
ــان  ــد ن ــان، 4.5 درص ــه اصفه ــماندهای روزان ــان پس در می

وجــود دارد کــه ســاالنه چیــزی حــدود 1882 تــن نــان بــه 
ــود. ــماندها وارد می ش پس

 مقاومت موش ها به سم
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــرد اش ــگ های ولگ ــث س ــه بح وی ب
ــرای  ــان ب ــون توم ــان 150 میلی ــهرداری اصفه ــال 94 ش س
ســاماندهی ســگ های ولگــرد هزینــه کــرده اســت. بــر ایــن 
ــهر  ــطح ش ــال 94 از س ــگ در س ــاده س ــاس 1742 ق اس

اصفهــان جمــع آوری شــد کــه 572 مــورد عقیم ســازی و بقیه 
بــه قرنطینــه، انگل زدایــی، شست وشــو و پناهــگاه فرســتاده 
شــده اند؛ چــرا کــه بعضــی از آن هــا قابلیــت اســتفاده دارنــد. 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــات شــهری شــهردار اصفه ــاون خدم مع
شــهرداری اصفهــان 500 میلیــون تومــان نیــز بــرای حیوانــات 
مــوذی صــرف کــرده؛ بــر ایــن اســاس از 677 مــکان تجمــع 
ــت  ــده اس ــازی ش ــکان پاک س ــوذی 359 م ــات م  حیوان

و 377 مکان نیز در حال بررسی برای پاکسازی است. 
 متکدیان

ــرد: 73 درصــد  ــد ک ــان اشــاره و تأکی ــه بحــث متکدی وی ب
متکدیــان ســطح شــهر اصفهــان، ایرانــی و 27 درصــد تبعــه 
ــی، 31  خارجــی هســتند. از ایــن میــزان، 51 درصــد اصفهان
ــر و 18 درصــد از شهرســتان های  درصــد از اســتان های دیگ
ــان حضــور  ــرای تکدیگــری در ســطح شــهر اصفه اســتان ب
ــد زن  ــرد و 36 درص ــد م ــزان، 64 درص ــن می ــد. از ای دارن
ــتند.  ــل هس ــد متأه ــرد و 59 درص ــد مج ــتند. 41 درص هس
جالــب اســت کــه بعضــی از ایــن گروه هــای متکــدی 
ــزی  ــاه چی ــان پاکســتانی، در م ــل متکدی ســازمان یافته مث
حــدود 5 میلیــون درآمــد دارنــد. و گاهــی برخــی از آن هــا بــه 
تنهایــی در 40 دقیقــه تــا 250 هــزار تومــان کســب می کننــد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

40 دقیقه تکدیگری، 250 هزار تومان درآمد

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
اســتان  کیمیای وطن حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش 

هفتــه  برنامه هــای گرامیداشــت  راســتای  در  اصفهــان، 
مهــارت و روز ملــی کارآفرینــی و آموزش هــای فنــی و 

حرفــه ای، ابوطالــب جالــی بــا اشــاره بــه 
توانمندســازی  و  کار  مقولــه  اهمیــت 
ــار کــرد: در اســتان  نیــروی انســانی اظه
وجــود  واســطه  بــه  اصفهــان 
ــش  ــگاه آمای ــا ن ــوب، ب ــای خ ظرفیت ه
بایــد  شهرســتان  هــر  در  ســرزمین 
نیــاز  مطابــق  مهارتــی  آموزش هــای 
شــغلی هــر شهرســتان ارائــه شــود. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــوزی ب ــروزه مهارت آم ام

ــرخ  ــل ن ــی در تعدی ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــرورت اجتماع ض
بیــکاری مؤثــر بــوده و فرصتــی مناســب بــرای ورود افــراد بــه 
بــازار کســب و کار اســت. مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 

اســتان اصفهــان ادامــه داد: ایــن بنــگاه آموزشــی توانســته بــا 
تنوع بخشــی و درک درســت از مطالبــات محیط هــای کســب 
و کار، برنامه هــای آموزشــی را متناســب بــا مزیت هــای 
منطقــه در قالــب تنظیــم ســند مهــارت کــه برگرفتــه از 
قابلیت هــا و نیازســنجی های آموزشــی 
ــا ماحظــات آمایشــی و توانمندســازی   ب
و کارآفرینــی اســت را بــرای افــراد پیــش 
ــه نوعــی در  ــا مهارت آموختــگان ب ــرد ت بب
داشــته  نیــز  تولیــد  آموزشــی،  کارگاه 
باشــند. جالــی تصریــح کــرد: ایــن اداره 
کل، 54 مرکــز آمــوزش دولتی در اســتان 
حرفــه   1100 از  بیــش  شهرســتان،  و 
 آموزشــی در رشــته های فنــی، کشــاورزی
بخــش غیردولتــی  در  آزاد  آموزشــگاه   و خدمــات، 1320 
 و بیشــترین ظرفیــت آموزشــی در کشــور را بــه لحــاظ تعهــد 

و عملکرد داراست.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان مطرح کرد:
مهارت آموزی، فرصتی برای ورود افراد به بازار کسب و کار

رئیــس انجمــن حمایــت از کشــاورزان اصفهــان گفــت: آب 
ــات  ــرای نج ــه ب ــک هفت ــدت ی ــه م ــروز ب ــده رود از ام زاین
ــه  ــن آب ب ــا ای ــود؛ ام ــاز می ش ــان ب ــرب اصفه ــای غ باغ ه
ــار  ــی اظه ــین محمدرضای ــد. حس ــان نمی رس ــهر اصفه ش

ــتان  ــل تابس ــاله در فص ــر س ــت: ه داش
نجــات  بــه منظــور  چنــد مرحلــه آب 
باغ هــای غــرب اصفهــان بــاز می شــود 
کــه امــروز هــم بــر همــان اســاس حجــم 
مــدت  بــه  زاینــده رود  خروجــی ســد 
ــان  ــود. وی بی ــه می ش ــه اضاف ــک هفت ی
داشــت: بــا بــاز شــدن آب، کل زاینــده رود 
ــد  ــا س ــه آب ت ــرا ک ــود؛ چ ــر آب نمی ش پ
نکوآبــاد جــاری اســت و از مبارکــه بــه 

می مانــد.  باقــی  همچنــان خشــک  رودخانــه،  پاییــن 
رئیــس انجمــن حمایــت از کشــاورزان اصفهــان اضافــه کرد: 
ــت  ــن اس ــه ممک ــود ک ــاد می ش ــال نکوآب ــل کان آب، داخ

ــل  ــه داخ ــدن ب ــا وارد ش ــد، ب ــه باش ــی آب اضاف ــر کم اگ
ــود؛  ــه ش ــد و وارد رودخان ــه برس ــهر درچ ــه ش ــا ب کانال ه
ــد. وی افــزود: همان طــور  ــن اتفــاق بیفت ــم ای بعیــد می دان
کــه غــرب اصفهــان بــرای نجــات درختــان نیــاز بــه آب دارد 
ــرای  کشــاورزان شــرق اصفهــان نیــز ب
کشــت غلــه در پاییــز نیــاز بــه آب 
دارنــد. ضــروری اســت وزارت نیــرو 
ــت  ــرای کش ــی ب ــزان آب اختصاص می
نگهــداری  پاییــز  فصــل  در  را  غلــه 
کــرد:  اعــام  محمدرضایــی  کنــد. 
طبــق مصوبــه، بایــد 400 میلیــون متــر 
ــی پشــت  مکعــب در آخــر ســال زراع
ســد زاینــده رود بــرای کشــت غلــه 
کشــاورزان شــرق اصفهــان حفــظ شــود تــا اینکــه کشــاورزان 
شــرق بــا کشــت غلــه و برداشــت در ســال آینــده معــاش 

ــر ــد. مه ــن کنن ــود را تأمی خ

برای نجات باغ های غرب اصفهان
زاینده رود برای یک هفته زنده می شود
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درخواست  و  متهم    / بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  است.  08:30تعیین شده 
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: 10036/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ رای

به تاریخ 95/4/14  در وقت فوق العاده شعبه اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 1127/94 تحت نظر است . با عنایت به 
محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر 
وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود. رای قاضی شورادر خصوص 
دعوی آقای حسین سرکار پور فینی فرزند یداله  به طرفیت آقای علی اکبر گلی فرزند 
حسین  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ 
سیزده  میلیون ریال  و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات 
پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی 
اوراق تجاری و  بر  به حاکمیت وصف تجریدی  التقات  با  بانک محال علیه و  از سوی 
اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل 
استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه 
و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 
198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن 
در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : 5/22/95/265/ م الف قاضی شعبه 

اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان مجید ابراهیمی باریکرسف  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت ابوالقاسم حاجیانی به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 2/852/94 ثبت و برای تاریخ 
95/6/14 ساعت 19/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در 
امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند . 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 13/2/95/272/م 

الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان جواد بخشی مفرد کاشانی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت 1- محمد تبرایی 2- حسن تبرایی به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل 

تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 2/305/95 
ثبت و برای تاریخ 95/6/14 ساعت 19/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه 
دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به 
منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
شماره : 13/2/95/273/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  279به  شماره  شناسنامه  دارای  آرانی   رضا کمصدا  آقای 
537/95ش 1  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیب هللا کمصدا آرانی  بشناسنامه 6453در تاریخ 1395/4/31اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- متقاضی 
پرونده  2- حسین کم صدا آرانی به ش ش 605 به عنوان فرزندان پسر متوفی و خانم 
ها 3- فاطمه کم صدا آرانی به ش ش 8913 و  4- زهرا کم صدا آرانی به ش ش 107 
و 5- معصومه کم صدا آرانی به ش ش 197و 6- اعظم کم صدا آرانی به ش ش 346 و 
7- خدیجه کم صدا آرانی به ش ش 6 به عنوان فرزندان دختر متوفی و 8- خانم کلثوم 
استاد آقایی آرانی به ش ش 46 به عنوان همسر دائمی متوفی والغیر    اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به 
رئیس  الف  :5/22/95/270/ م  واال گواهی صادرخواهد شد شماره  دارد  تقدیم  دادگاه 

شعبه اول دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد صادقی آرانی  دارای شناسنامه شماره 2130به شرح دادخواست به کاسه 
522/95ش 1  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رحمت اله صادقی آرانی   بشناسنامه 393در تاریخ 95/4/25اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- متقاضی پرونده  
2- سجاد صادقی آرانی به شماره ملی 0-005912-619 به عنوان فرزندان پسر متوفی و 
3- خانم فاطمه صادقی آرانی به شماره ملی 6-012223-125 و 4- سمیه صادقی آرانی 
به شماره ملی 1-002305-125 به عنوان فرزندان دختر متوفی و 5- خانم اقدس صادقی 
آرانی به ش ش 158 به عنوان همسر دائمی متوفی و 6- خانم علیا و میرزا زاده آرانی به 
ش ش 43 به عنوان مادر متوفی و 7- آقای نعمت اله صادقی آرانی به ش ش1724 
به عنوان پدر متوفی   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد شماره 

:5/22/95/266/ م الف رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: پروین   نام خانوادگی: صفوی نیا   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محسن  نام خانوادگی:کریمی  نشانی محل 
اقامت: خیابان فیض – کوی باغ نگار – پاک 1 محکوم به:به موجب رای شماره 359 
تاریخ95/3/4 حوزه ش 32 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:
مورخ   448156 شماره  )چک  خواسته  اصل  بابت  ریال   110/000/000 مبلغ  پرداخت 
94/9/7( و پرداخت مبلغ 1/755/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک موصوف لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر دولتی.ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:13160/ م الف 

دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- حمید رضا 2- مریم 3- رمضانعلی  نام خانوادگی: 
روحانی – دهقانی – ناظوری    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام: تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی محمد حسین نظری توکلی و مسعود 
مهردادی به وکالت حسین کبیری با وکالت جواد قاسمی  نشانی محل اقامت: میدان 
بزرگمهر – ابتدای خ بزرگمهر – ک آبشار – سرپرستی تعاونی ثامن االئمه محکوم به:به 
موجب رای شماره 676 تاریخ93/10/16 حوزه 26 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم اند به:
پرداخت تضامنی مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 385/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/4 لغایت زمان وصول خواسته بر اساس نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق محکوم لهم و پرداخت نیم عشر حق االجرا/ ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:13157/ م الف دفتر 

شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: حسین   نام خانوادگی: قریشی نژاد اسفرجانی نام پدر: 
سیروس    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد نام 
خانوادگی : خشوعی اصفهانی نام پدر: علی شغل : آزاد   نشانی محل اقامت: میدان احمد 
آباد – ابتدای خیابان احمد آباد پ 662 فروشگاه صدای زندگی محکوم به:به موجب رای 
شماره 706 تاریخ94/5/11 حوزه 13 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ 44/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )93/3/12 به مبلغ 24/000/000 
ریال و 93/3/10 به مبلغ 20/000/000 ریال( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له همراه 

با نیم عشر دولتی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 
اختاف  شورای حل  یک  مجتمع شماره  دفتر شعبه 13  الف  م  نماید.شماره:13148/ 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: حسین   نام خانوادگی: قریشی نام پدر: سیروس    شغل : 
آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد نام خانوادگی : 
خشوعی اصفهانی نام پدر: علی شغل : آزاد   نشانی محل اقامت: اصفهان - میدان احمد 
آباد – خیابان احمد آباد فروشگاه صدای زندگی پ 666 محکوم به:به موجب رای شماره 
793 تاریخ94/5/24 حوزه 13 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک )93/3/25 مبلغ 8/000/000 ریال( لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی . )93/4/1 مبلغ 18/000/000 ریال 
و 93/3/15 مبلغ 10/000/000 ریال(ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:13147/ م الف دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک 
شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: زهره   نام خانوادگی: رضایی  نام پدر: حسین     نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مهری  نام خانوادگی : رستمی  
نام پدر: عباس  نشانی محل اقامت: اصفهان – چهارباغ باال – مجتمع تجاری کوثر کوچه 

بابک پ 15
محکوم به:به موجب رای شماره 39 تاریخ95/1/21 حوزه قضایی  شورای حل اختاف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
5/450/000 ریال بابت یارانه معوقه از تاریخ 94/1/15 لغایت 94/12/29 و تفکیک یارانه 
به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ شانزده هزار و پانصد تومان و هزینه نشر آگهی به مبلغ 
بیست و چهار هزار و پانصد تومان در حق خواهان )محکوم له( محکوم اعام می دارد.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.
شماره:13141/ م الف دفتر شعبه 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: آقای حسن   نام خانوادگی: عالی پور احمدی  نام پدر: خیر 
اله    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: خانم عصمت  نام 
خانوادگی : بدیعی خوزانی با وکالت آقای کامران سعادت   نام پدر: حسین شغل : خانه 
دار   نشانی محل اقامت: اصفهان – خیابان نیکبخت پشت ساختمان دادگستری مجتمع 

اداری نیکبخت طبقه 6 واحد 302
اختاف  حل  شورای   20 حوزه  تاریخ93/11/10   1057 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت دویست و نود و پنج هزار ریال بابت 
خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک )92/3/24( لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید
.شماره:13173/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مجید رضا وحدت منفرد   دارای شناسنامه شماره 790به شرح دادخواست به کاسه 
2264/95خ 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان هادی وحدت منفرد  بشناسنامه 2297 در تاریخ 1395/2/23 اقامتگاه دائمی 
بیگم  رباب  به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  خود 
فرهنگ اصفهان به ش ش 786 نسبت با متوفی همسر  2- مهدی وحدت منفرد به ش 
ش 5164 نسبت با متوفی فرزند  3- امیر وحدت منفرد به ش ش 152 نسبت با متوفی 
فرزند 4- وحید رضا وحدت منفرد به ش ش 226 نسبت با متوفی فرزند 5- حمید رضا 
وحدت منفرد790 نسبت با متوفی فرزند 6- حمید وحدت منفرد 2456 نسبت با متوفی 
فرزند والغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13194/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان

حتما بخوانید!
40 دقیقه تکدیگری، 250 هزار ...
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در شهر

 همراه با وقف اصفهان در هفته گذشته 
موقوفه آیت هللا غضنفری خوانسار 

توسعه می یابد
امــور  و  اوقــاف  رئیــس   

خیریه شهرســتان خوانســار 
ــاف خوانســار در  گفــت: اوق
تــا در راســتای  نظــر دارد 
توســعه و عمــران موقوفــات 
در  جدیــد  رقبــه  یــک 
موقوفــه آیــت هللا غضنفــری 
ایجــاد کنــد. حجت االســام و المســلمین عبــاس 
راســتای  در  امــر  ایــن  افــزود:  نصیراالســامی 
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــن اداره اوق ــه بی ــه ای ک تفاهم نام
شهرســتان بــا شــهرداری خوانســار منعقــد شــده، مهیــا 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــح ک ــود.وی تصری ــی می ش و اجرای
آیــت هللا  موقوفــه  از  قســمتی  تفاهم نامــه  ایــن 
ــع شــده  ــه خوانســار واق ــم رودخان ــری در حری غضنف
بــود کــه بــا اخــذ مجوزهــای الزم ایــن قســمت 
آزادســازی شــد و غرامــت آن نیــز بــه مبلــغ 570 
میلیــون ریــال از شــهرداری بــرای موقوفــه اخــذ 
ــن  ــران ای ــعه و عم ــت توس ــه داد: جه ــد.وی ادام ش
موقوفــه مقــرر شــده تــا بــا اخــذ مجوزهــای الزم و از 
محــل غرامــت دریافــت شــده و همچنیــن درآمــد ایــن 
ــداث  ــه اح ــرای موقوف ــد ب ــه جدی ــک رقب ــه، ی موقوف
ــی  ــز اجرای ــش آن نی ــف نیک اندی ــت واق ــا نی شــود ت
تأمیــن  موقوفــه  ایــن  نیــت  گفــت:  وی  شــود. 
هزینه هــای تعمیــرات حســینیه دو راه خوانســار اســت 
کــه بــا توســعه و عمــران آن، نیــت واقــف نیک اندیــش 

نیز اجرایی می شود.
 در دهه کرامت

بزرگداشت امامزاده شاه نعمت هللا)ع( شهر گز
 علیرضــا رئیســی، رئیس قاف شهرســتان شاهین شــهر 
و میمــه گفــت: همزمــان بــا فرارســیدن دهــه کرامــت 
و هفتــه بزرگداشــت امامــزادگان همایــش بزرگداشــت 
امامــزاده شــاه نعمــت هللا)ع( شــهر گــز روز پنجشــنبه 

ــاه برگــزار می شــود. مــورخ 21 مــرداد م
 اقامــه اولیــن نمــاز جمعــه شــهر جــوزدان 

در جوار امامزاده ساره مریم)س(
ــوزدان  ــم)س( ج ــاره مری ــزاده س ــر امام ــرم مطه ح
ــه  ــاز جمع ــن نم ــزاران اولی ــان نمازگ ــاد میزب نجف آب
شــهر جــوزدان بــود. همچنیــن بــا هماهنگی هــای 
صورت گرفتــه مقــرر شــد تــا در راســتای تبدیــل بقــاع 
ــر  ــس ه ــن پ ــی، از ای ــای فرهنگ ــه قطب ه ــه ب متبرک
ــزاده  ــر امام ــرم مطه ــوار ح ــه در ج ــاز جمع ــه نم هفت
ــا حضــور مــردم برگــزار  ســاره مریــم)س( جــوزدان ب

شــود.

اخبار کوتاه

 راه اندازی سامانه سرعت سنج اینترنت 
مخابرات اصفهان

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی 
اســتان  مخابــرات  شــرکت 
اصفهــان، ســرور سرعت ســنج 
شــرکت  اینترنــت  جدیــد 
اســتان  در  ایــران  مخابــرات 
شــد.  راه انــدازی  اصفهــان 
می تواننــد جهــت  مشــترکین 
اینترنتــی  بــه  آدرس  بــه  مذکــور  ســامانه  از   اســتفاده 

http://speedtest.tci.ir مراجعه کنند.

اجرای طرح »توسعه مطالعه الکترونیک 
شهروندان« در چهارمحال و بختیاری

ــات اداره کل  ــدی طهماســبی، کارشــناس مســئول مطبوع مه

فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و بختیــاری، از اجــرای 
ــتان  ــهروندان« اس ــک ش ــه الکترونی ــعه مطالع ــرح »توس ط
ــه  ــتای مقول ــکاری در راس ــی ابت ــوان طرح ــه عن ــا( ب )تماش
ــر  ــاری خب ــی در اســتان چهارمحــال و بختی اقتصــاد مقاومت
ــت  ــاری تح ــال ج ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــن اش داد. وی ضم
عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« از ســوی مقــام 
ــی در  ــاد مقاومت ــق اقتص ــرد: تحق ــوان ک ــری عن ــم رهب معظ
ــن  ــد و ای کشــور بســیاری از مشــکات کشــور را حــل می کن
کشــور را در مســیر توســعه بیشــتر قــرار می دهــد. کارشــناس 
مســئول مطبوعــات اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: رســانه ها، نقــش مهمــی 
در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور دارنــد کــه بایــد از ایــن 

ظرفیــت اســتفاده کــرد.

راه اندازی بازار بزرگ میوه و تره بار
 در شاهین شهر

ــرمایه گذاری  ــه و س ــرح، برنام ــر ط ــدم، مدی ــظ مق ــا واع رض
ــاه شــهروندان  ــه منظــور رف شــهرداری شاهین شــهر گفــت: ب
عزیــز در آینــده نزدیــک میــوه و تره بــار بــا کیفیــت و قیمــت 
ــان  ــع در خیاب ــار واق ــوه و تره ب ــزرگ می ــازار ب ــب در ب مناس

آیــت هللا طالقانــی شــهر عرضــه خواهــد شــد.
بــا  ســرمایه گذاری  پــروژه  ایــن  افــزود:  ادامــه  در  وی   
مشــارکت شــهرداری و بخــش خصوصــی بــا مســاحتی 
ــارد  ــه ای حــدود 100 میلی ــع و هزین ــر مرب ــزار مت حــدود 4 ه
ــا  ــت: ب ــدم  گف ــظ مق ــت. واع ــدازی اس ــال راه ان ــال در ح ری
ــر  ــتغال 30 نف ــه اش ــار، زمین ــوه و تره ب ــازار می ــدازی ب راه ان
ــن  ــم می شــود. در ای ــر غیرمســتقیم فراه مســتقیم و 50 نف
بــازار، روزانــه حــدود 50 تــن انــواع میــوه بــه شــهروندان بــا 20 

ــد. ــد ش ــه خواه ــف عرض ــد تخفی ــا 50 درص ت

نیم نگاه
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حتما بخوانید!
جشن امضای آلبوم »ماه و ماهی« ...

ــامانه  ــدازی س ــال از راه ان ــش از دو س بی
سرویس فرهنگی

کمال صادقی

می گــذرد.  نشــریات کشــور  اشــتراک 
ایــن طــرح کــه بــه همــت معاونــت مطبوعاتــی وزارت ارشــاد 
کلیــد خــورده اســت و هدفــش ارائــه یارانــه بــه مطبوعــات 
ــه اشــتراک بیشــتر مــردم در  از طریــق فراهــم کــردن زمین
اقتصــادی  چرخــه  بــه  کمــک  واقــع  در  و  نشــریات 
ــد هــر طــرح  ــن مانن آن هاســت، اگرچــه در ماه هــای آغازی
ــدت دو  ــا در م ــت، ام ــتی هایی داش ــری کاس ــای دیگ نوپ
ــا اســتقبال نشــریات  ســالی کــه از اجــرای آن می گــذرد، ب
ــرح ــن ط ــاس ای ــر اس ــت. ب ــده اس ــه رو ش ــف روب  مختل

متقاضیــان اشــتراک نشــریات در سراســر کشــور می تواننــد 
 )eshterak.ir( مربوطــه  ســامانه  بــه  مراجعــه   بــا 
ــا ســقف ۵۰  و اســتفاده از آن، نشــریات مدنظــر خــود را ت
درصــد تخفیــف، مشــترک شــوند. مبلــغ اشــتراک نشــریه 
هــم بــر اســاس قیمــت پشــت جلــد اولیــن شــماره مــورد 
اشــتراک محاســبه می شــود و در صــورت افزایــش قیمــت 
ــان  ــا پای ــتراک ت ــای اش ــی، به ــماره های آت ــریه در ش نش
ــد. روال  ــد مان ــی خواه ــت باق ــترکان، ثاب ــرای مش دوره ب
اِعمــال تســهیالت ویــژه ای کــه در ایــن طــرح بــرای 
نشــریات در نظــر گرفتــه شــده، بــه ایــن شــکل اســت کــه 
ســامانه مربوطــه مبلــغ تســهیالت اشــتراک را )تــا ۵۰ 
از کل هزینــه کــم می کنــد   درصــد قیمــت اشــتراک( 
و مابقــی را، مشــترک می پــردازد. بــر همیــن اســاس 
حمایــت بــرای روزنامه هــا تــا ســقف ۵۰۰۰ ریــال و مجــالت 
تــا ســقف ۳۰۰۰۰ ریــال و مجــالت تخصصــی ۵۰۰۰۰ ریــال در 

هــر شــماره اســت؛ بــه عنــوان مثــال چنانچــه بهــای یــک 
ــف آن را وزارت  ــد، نص ــال باش ــی ۴۰۰۰۰ ری ــه عموم ماهنام
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی می پــردازد و الباقــی )۲۰۰۰۰ 
ریــال( را مشــترک؛ امــا اگــر بهــای یــک شــماره ماهنامــه ای 
ــد  ــال خواه ــت، ۲۵۰۰۰ ری ــهم حمای ــد، س ــال باش ۷۰۰۰۰ ری
ــردازد  ــال را مشــترک می پ ــی ۴۵۰۰۰ ری ــی یعن ــود و الباق ب

ــت  ــده در جه ــت بازدارن ــمی اس ــود مکانیس ــن خ ــه ای ک
ــت  ــش قیم ــرای افزای ــریات ب ــم نش ــری از تصمی جلوگی

آن ها.
  گستردگی نشریات

بــر اســاس آخریــن اطالعــات موجــود در ســامانه اشــتراک 
نشــریات کشــور، در حــال حاضــر ۶۶۶ نشــریه عضــو طــرح 

اشــتراک نشــریات هســتند کــه تفکیــک آن هــا بــر اســاس 
ــورد،  ــه ۱۳۲ م ــت: روزنام ــرح اس ــن ش ــه ای ــار ب دوره انتش
ــه  ــورد، ماهنام ــه ۸۱ م ــورد، دو هفته نام ــه ۱۷۶ م هفته نام
۲۱۸ مــورد، دو ماهنامــه ۲۵ مــورد، فصلنامــه ۳۲ مــورد، دو 
ــریات  ــک نش ــورد. تفکی ــالنامه ۱ م ــورد و س ــه ۱ م فصلنام
ــی  ــی جغرافیای ــث پراکندگ ــتراک از حی ــامانه اش ــو س  عض
و گســتره انتشــار هــم بــه ایــن ترتیــب اســت: آذربایجــان 
شــرقی ۲۲، آذربایجــان غربــی ۲۴، اردبیــل ۱، اصفهــان 
۱۸، البــرز ۸، بوشــهر ۲، تهــران ۲۲۳، خراســان جنوبــی 
ــتان  ــمالی ۱، خوزس ــان ش ــوی ۷، خراس ــان رض ۳، خراس
ــان ۲۱ ــم ۱۲، کرم ــارس ۱۸، ق ــمنان ۱، ف ــان ۲، س  ۴، زنج
لرســتان ۱۳، مازنــدران ۲، مرکــزی ۵، هرمــزگان ۱۹، همــدان 

۷، یــزد ۹، گلســتان ۶ و گیــالن ۱۵.
 جای خالی چهارمحال و بختیاری

بــر اســاس آمــار اخیــر، بیشــترین اســتقبالی کــه در میــان 
طــرح  ایــن  از  مختلــف کشــور  اســتان های  نشــریات 
صــورت گرفتــه، مربــوط بــه اســتان تهــران اســت. بــا ایــن 
ــچ یــک از نشــریاتی کــه در اســتان های  ــون هی حــال تاکن
کردســتان  قزویــن،  بلوچســتان،  و  سیســتان   ایــالم، 
کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمــد و چهارمحــال و بختیــاری 
ــای  ــت طــرح اشــتراک نیم به ــه عضوی منتشــر می شــود، ب
ــف  ــی از لط ــه خال ــن نکت ــر ای ــد. ذک ــریات درنیامده ان نش
ــار  ــن افتخ ــز ای ــن نی ــای وط ــه کیمی ــه روزنام ــت ک نیس
مخاطبــان شــما  میزبــان  طــرح،  ایــن  در  دارد کــه   را 

 باشد.

به بهانه 2سالگی طرح اشتراک نشریات

اشتراک نیم بها، گامی به سوی ترویج مطالعه

ــاره بازیگــران  نویســنده فیلمنامــه »ســاعت ۵ عصــر« درب
بازیگــر  عنــوان کــرد:  آن  و شــخصیت های  اثــر  ایــن 
نقــش اصلــی ســیامک انصــاری اســت و کار، بــر اســاس 
ــی  ــری طراح ــی مدی ــای قبل ــخصیت وی در مجموعه ه ش

شــده اســت. 
ــم  ــات فیل ــاره جزئی ــد درب ــایار الون خش
ــری قــرار  ســینمایی ای کــه مهــران مدی
اســت آن را کارگردانــی کنــد، گفــت: خط 
اصلــی »ســاعت ۵ عصــر« از مهــران 
مدیــری اســت و مــن و امیرمهــدی 
را درآوردیــم.  اولیــه آن  ژولــه طــرح 
کنــار کارهــای  روزهــا در  ایــن  مــن 
ــن  ــرح ای ــغول کار روی ط ــرم، مش دیگ

ــینمایی  ــر س ــن اث ــاره ای ــتم. وی درب ــم هس ــه ه فیلمنام
ــی  ــل از نوع ــدی اصی ــح داد: کم ــدی آن توضی ــوع کم و ن
ــه  ــد و ب تلخــی هــم برخــوردار اســت؛ چــون انتقــاد می کن

ــت انداختن  ــا دس ــی ب ــار، حت ــا هنج ــار ی ــه، رفت ــک نکت ی
آن اتفــاق، واکنــش نشــان می دهــد. »ســاعت ۵ عصــر« 
هــم بــه همیــن شــکل اســت. ایــن اثــر از باقــی کارهــای 
مدیــری رئال تــر و زمــان آن معاصــر اســت و افــراد قابــل 
شناســایی هســتند. اتفاقاتــی کــه در آن 
رخ می دهــد ممکــن اســت مثــل همــه 
ــادت  ــرق ع ــی خ ــدی کم ــای کم کاره
ــن  ــا غیرممک ــوع آن ه ــا وق ــد، ام  باش

و فانتزی نیست. 
وی دربــاره شــخصیت اصلــی ایــن 
ــر  ــادآور شــد: بازیگ ــم ســینمایی ی فیل
اصلــی ایــن فیلــم ســینمایی، ســیامک 
بــرای  انصــاری اســت و اصــال مــا 
طراحــی شــخصیت روی خــود او فکــر کردیــم؛ امــا اینکــه 
شــخصیت های فرعــی را چــه کســانی بــازی می کننــد 

ــع ــت. ربی ــخص نیس ــوز مش هن

خشایار الوند از »ساعت ۵ عصر« گفت
جدیدترین خبرها از فیلم مهران مدیری

 مهــران احمــدی کــه بــرای اولین بــار نقــش یــک روحانــی 
را بــازی می کنــد، در توضیــح کوتاهــی بیــان کــرد کــه نقش 
ــد  ــازی می کن ــک« ب ــرخ فل ــریال »چ ــیدرضی را در س  س

و سعی کرده آن را متفاوت ایفا کند. 
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــدی ب ــران احم مه
ــک«  ــرخ فل ــریال »چ ــیدرضی در س س
حمیدنــژاد  عزیــزهللا  کارگردانــی  بــه 
ــی  ــته یک ــال گذش ــد س ــت: در چن گف
کنــار  در  را  بی دغدغه تریــن کارهــا  از 
ــی  ــه نیم ــاال ک ــتم و ح ــژاد داش حمیدن
فکــر  او ســپری کــردم،  بــا  را  کار  از 
ــی  ــا او چقــدر حــس خوب می کنــم کار ب
دارد. وی دربــاره متــن اپیــزود و نقشــی 

کــه بــازی می کنــد، توضیــح داد: بخــش عمــده ای از ایــن 
کار، مدیــون متــن و همچنیــن کارگردانــی خــود حمیدنــژاد 

ــت.  اس

احمــدی دربــاره بــازی خــود در ایــن ســریال اظهــار کــرد: 
مــن بــرای اولین بــار نقــش یــک روحانــی را ایفــا می کنــم 
ــن  ــم. ای ــته باش ــی را داش ــش متفاوت ــردم نق ــعی ک و س
ــه  ــم ب ــزود ســریال ه ــام دارد و اپی ــی ســیدرضی ن روحان

نــام ایــن روحانــی اســت.
ــا دو ســال  ــک ی ــزود: در ی احمــدی اف
ــر  ــت کمت ــن کیفی ــا ای ــن ب ــر مت اخی
اتفــاق افتــاده اســت. مخاطب از شــعار 
و از اینکــه فقــط عــده ای را خــوب 
نشــان دهیــم، زده شــده اســت. وقتــی 
بــازی می کنیــد را   نقــش روحانــی 

 خطــر شــعارزدگی بیشــتر می شــود 
ــو بیفتیــد.  ــه دام غل و ممکــن اســت ب
بــا ایــن حــال، مــا ســعی کردیــم بــه ســمت شــعارزدگی 
ــن ســمت  ــه ای ــن هســتم ب ــه م ــزودی ک ــم و در اپی نروی

ــود. ــان داه ش ــا نش ــه واقعیت ه ــم ک رفتی

دادنامه
به تاریخ ۹۵/۴/۲۴ جلسه شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف آران وبیدگل در وقت فوق العاده تشکیل پرونده 

به  مبادرت  ذیل  به شرح  رسیدگی  ختم  وبااعالم  پرونده  محتویات  به  باعنایت  است  نظر  تحت  شماره۶۳۹/۹۴ 

صدور رای می گردد.۴۲۹آمارمورخ ۹۵/۴/۲۶رای قاضی شورا:درخصوص دعوی آقای حمیدرضا صیادی به طرفیت 

۱.آقای کیامرث بندانی ۲.شرکت نگین مشهد هالل بامدیریت آقای اسماعیل گلچین دائربر«۱.مطالبه وجه ۴فقره 

چک جمعا به مبلغ پنجاه میلیون ریال۲.مطالبه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه«باتوجه به محتویات پرونده وبه 

طور مشخص تصویر چک های مذکور وگواهینامه های عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه 

وباالتفات به حاکمیت وصف تجریدی براوراق تجاری واماره مدیونیت خواندگان واستحقاق خواهان در مطالبه وجه 

مزبوروبااستظهار از اصل استصحاب در مورد اشتغال ذمه خواندگان واینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه 

اقامه ویاتحصیل نشده است بنابراین دعوی خواهان راوارد تشخیص داده وبه استناد مواد۵۰۲،۵۲۲،۵۱۹،۱۹۸ قانون 

آیین دادرسی مدنی مواد۳۱۳،۳۱۱،۳۱۰ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان و پرداخت مبلغ پنجاه 

میلیون ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ سیصدوسی وشش هزارریال بابت خسارات دادرسی اعم هزینه 

دادرسی وتمبرهای الصاقی وبه پرداخت خسارت تاخیرتادیه براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از 

زمان صدور چک ها لغایت زمان پرداخت آنها در حق خواهان صادرواعالم می گردد رای صادره غیابی وظرف مهلت 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم عمومی این شهرستان می باشد.قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف آران وبیدگل – 

امیرحسین رزاقی –۹۵/۴/۲۴ - شماره:۵/۲۲/۹۵/۲۶۸/م الف

آگهی فقدان سندمالکیت
مجتبی تاجفرنیاطبق تقاضای وارده به شماره ۹۵۰۴۲۲ مورخ ۹۵/۴/۲۲ مدعی است که سندمالکیت ششدانگ 

زمین بمساحت ۱۸۱/۵ متر مربع پالک ۳۴۹۵ فرعی از ۲۷۱۵ اصلی واقع در بخش ۳آران وبیدگل که در صفحه 

۲۰۳دفتر ۸۴ ثبت ۱۸۰۷۷ بنام مجتبی جعفرنیاثبت وسندمالکیت صادر وتسلیم گردیده است سپس برابر سند 

۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ دفتر ۲۷۷ در رهن بانک مسکن  میباشد.نحوه گم شدن یاازبین رفتن:جابجایی از بین 

رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سندمالکیت نامبرده رانموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 

آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله)غیراز آنچه دراین آگهی ذکرشده(نسبت به 

آن یاوجود سندمالکیت مزبور نزد خود باشداز تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را 

کتباضمن رائه اصل سند مالکیت وسندمعامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سندباارئه کننده مسترد 

گردداگرظرف مهلت مقرراعتراضی نرسد یادر صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

وبه متقاضی تسلیم خواهدشد.رئیس ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل – عباس عباس زادگان -مورخ۹۵/۵/۳ 

–شماره:۵/۲۲/۹۵/۲۶۷/م الف

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای مهدی سلیمی نوش آبادی به پیوست ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده 

است مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یکبابخانه به شماره ۳۷۰۸ فرعی مفروز مجزی شده از پالک ۴۰ 

اصلی واقع در بخش چهارحوزه ثبتی آران وبیدگل که در صفحه ۲۳ دفتر ۳۴ امالک ذیل شماره ۵۵۹۵ بنام نامبرده 

ثبت وسند مالکیت تک برگ بشماره سریال ۹۶۳۸۲۲ ب ۹۳ صادر وتسلیم گردیده که بعلت جابجائی مفقود 

وتاپیدا نگردیده واینک تقاضای صدور المثنی سندرا نموده است که در جریان رسیدگی می باشد در اثر جابجایی 

مفقودواینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون 

ثبت مراتب آگهی تاهرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 

تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه واعتراض خود راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند 

معامله تسلیم نماید تامراتب صورت مجلس واصل سندباارائه کننده مسترد گردد چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 

واصل نگرددیادر صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد 

شد.رئیس ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل –عباس زادگان – شماره :۱۳/۲/۹۵/۲۶۹/م الف

آگهی حصر وراثت
خانم راضیه غفوری دارای شناسنامه شماره ۳۴۳ به شرح دادخواست به کالسه ۲۵۳/۹۵ ش ح ۱ )وراثت( از این 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین غفوری بشناسنامه ۷۳ در 

تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-اختر 

اسدی دستجردی فرزند فضل اله ش.ش ۳۹۶۱ )همسر متوفی( )۲( نعمت اله غفوری ش.ش ۵۱۲۹ )۳( زهرا 

غفوری ش.ش ۶۶۰۹۷۹۹۳۷۷ )۴( مرضیه غفوری ش.ش ۶۳۳۳ )۵( راضیه ش.ش ۳۴۳ همگی فرزند حسین 

)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۵۰۱/م 

الف به تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالحسین محبی دلیگانی دارای شناسنامه شماره ۱۷ به شرح دادخواست به کالسه ۲۱۵/۹۵ ش ح ۱ 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محبی دلیگانی 

بشناسنامه ۷۴۹ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:۱-معصومه ترابی دلیگانی فرزند علی اکبر ش.ش ۱۰ )همسر متوفی( )۲( عبدالحسین ش.ش ۱۷ )۳( 

فاطمه ش.ش ۱۳۶۶ )۴( ربابه ش.ش ۱۳۶۷  همگی محبی دلیگانی فرزند محمد )فرزندان متوفی( اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه 

اول شورای حل اختالف برخوار -شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۴۸۸/م الف به تاریخ ۹۵/۰۵/۰۷

دادنامه
کالسه پرونده : ۷۰۹/۹۴ شماره دادنامه: ۹۵/۰۳/۳۰- ۹۱  مرجع رسیدگی : شعبه ۳ شورای حل اختالف برخوار 

خواهان :علی معینی به نشانی دولت آباد بلوارطالقانی خ علی ابن ابیطالب وکیل رضا فرزوزان مهر به نشانی دولت 

آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری نبش کوچه کوهستان ۱۳۴

خوانده : صغری پور فریدونی به نشانی مجهول المکان خواسته:  مطالبه 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 دادخواست علی معینی با وکالت رضا فروزان مهر به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ 

ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با این عنوان که خواهان مبلغ فوق را به صورت دستی و به عنوان 

قرض داده از پرداخت آن خودداری می نماید. خواهان در راستای ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده که 

مفاد شهادت شهود حکایت از پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد به عنوان قرض به خوانده می نماید و خوانده 

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نبوده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است علیهذا دعوای 

خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی و مواد ۶۴۸ و ۶۵۰ و 

۶۵۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابتاصل خواسته و احتساب تاخیر تادیه 

از نشر آگهی ۹۴/۱۲/۱۲ لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۲۰۰۰۰۰ ریال حق 

الوکاله وکیل صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شهبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان خواهد بود.دفتر شعبه 

سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۴۸۵/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۴/۱۳

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: مرتضی بهرامی طاقانکی فرزند فرهمند به نشانی دستگرد محله درب حمام جنب حمام درب 

کرم رنگ محکوم علیهم : محمد مهجوری فرزند غالم حسین به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی 

غیابی شماره ۴۰۷ به تاریخ ۹۴/۰۹/۲۹ حوزه شورای حل اختالف برخوار محكوم عليه محکوم است به : حضور در 

یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچ بک به شماره انتظامی ۵۳- ۹۸۲ ج 

۷۴ به نام محکوم علیه و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال .ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 

: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 

و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار شماره 

نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۴۸۰/م الف به تاریخ ۹۵/۰۵/۰۳

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خانم نسرین رضانیا دادخواستی به خواسته مطالبه    به طرفیت زهرا نوروزی – محمد رضا قربانی به این شورا 

تسلیم که به کالسه ۹۵/۱۹۳ ثبت و برای روز ۹۵/۰۷/۰۴وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده 

مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 

ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۴۸۱/م الف به تاریخ ۹۵/۰۴/۲۰

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: محمد رضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسین به نشانی دولت آباد خ اباذر 

غربی ک شهید حیدریان ک شمس پالک ۹ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱- مهدی هاشمی ۲- علی 

اکبر باقری فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 

دادنامه غیابی مربوطه ۹۴۰۹۹۷۳۷۵۱۴۰۱۳۷۱ حکم به اثبات مالکیت خواهان بر یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ به 

شماره انتظامی ۱۳- ۷۲۵ ی ۵۹ صادر و محکوم علیه ) علی اکبر باقری حسین آبادی فرزند اکبر( محکوم است 

به پرداخت مبلغ ۲۷۸۳۶۵۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ 

ابالغ اجرائیه: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد.۳- 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 و 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 و نیز 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 درخواست 

محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه 

از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده ۳۴ قانون 

اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( ۵- انتقال مال به دیگری به 

هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده ۲۱ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 

زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۴۸۲/م الف به تاریخ 

۹۵/۰۴/۲۷

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای مجتبی رفیعی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت ۱- پیمان محمدی ۲- احمد محمودی به این شورا 

تسلیم که به کالسه ۹۴/۶۶۰ ثبت و برای روز ۹۵/۰۷/۲۵ و ساعت ۰۵:۴۵ وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به 

اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط 

یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار - شماره نامه اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۴۸۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای شماره 

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

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

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

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

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۱۱۵۶ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۳۲۷۰ آقای اکبر دهقانی فرزند قدمعلی 

بشماره شناسنامه ۹۲ صادره از دولت آباد نسبت به شش دانگ یک باب خانه و مغازه به مساحت ۱۶۰.۱۰ متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۸۹ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی 

آقای حسن کمالی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۴۱۶/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۴/۲۱

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی

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

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

۱-برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۴۲۸ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۸۶۹ آقای محمود شاهین 

فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۵۷۱۳۳ صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارخانه به 

مساحت ۱۰۹۸ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴۳۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت 

اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای غالمرضا چرخی کوه گرد )سلطانی مفرد(

۲-برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۴۲۹ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۸۷۰ آقای محمود شاهین 

فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۵۷۱۳۳ صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به 

مساحت ۷۶۴ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴۳۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت 

اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای غالمرضا چرخی کوه گرد )سلطانی مفرد(

۳-برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۰۴۳۰ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۸۶۸ آقای محمود شاهین 

فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۵۷۱۳۳ صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به 

مساحت ۱۱۶۷.۴۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴۳۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت 

اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای غالمرضا چرخی کوه گرد )سلطانی مفرد(

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۴۰۹/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۴/۲۱

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

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

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد 

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

منتظر  محمد  آقای   ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۳۵۷ پرونده  ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۱۲۲۹ کالسه  شماره  رای  برابر 

ظهوری دولت آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵۹ صادره از دولت آباد نسبت به شش دانگ یک 

باب خانه به مساحت ۱۶۱.۵۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۱۰۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش 

۱۶ ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی صادقیان لودریچه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۴۱۳/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۴/۲۱
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مهین گل کار دستجردی    دارای شناسنامه شماره ۱۳به شرح دادخواست به 
کالسه ۲۲۱۷/۹۵ از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان پروانه جعفری    بشناسنامه ۱۱ در تاریخ ۹۴/۳/۸ اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- مهین گل کار 
دستجردی  به ش ش ۱۳مادر والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. شماره : ۱۳۲۱۹/م الف رئیس شعبه ۱۰ حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان

 - رئیــس ســازمان حــج و زیــارت گفــت: بــا وجــود 
کارشــکنی عربســتان و ســنگ اندازی در مســیر اعــزام 
ــگان  ــت انصراف دهن ــع، جمعی ــه حــج تمت ــی ب ــران ایران  زائ
ــره  ــدگان عم ــمار انصراف دهن ــر و ش ــان صف ــج همچن از ح

ــری نکــرده اســت. ــز تغیی نی
ــینمایی  ــروژه س ــن پ ــوان جدیدتری ــدا«، عن ــارا و آی - »س
مازیــار میــری اســت کــه مهرمــاه در تهــران کلیــد می خــورد. 
فیلمنامــه »ســارا و آیــدا« توســط امیــر عربــی بــه نــگارش 
درآمــده اســت و مجــری طــرح ایــن پــروژه، همایــون 

اســعدیان اســت.
 - عــادل یونســی از برپایــی نمایشــگاه نقاشــی هایش 
در پاریــس خبــر داد و اعــالم کــرد کارهایــی کــه در پاریــس 
بــه نمایــش درمی آیــد، متفــاوت از آن چیــزی اســت کــه تــا 

بــه حــال از وی دیــده شــده اســت.
عروســکی  مجموعــه  کارگــردان  غفــاری،  رزیتــا   -
ــب  ــرای مخاط ــر ب ــن اث ــه ای ــرد ک ــان ک ــوت« بی »ماماه
بزرگســال تعریــف شــده و بــه موضوعــات اجتماعــی 

زد. می پــردا
ــه  ــاره ادام ــوج شــب« درب ــده »م ــران رســام، تهیه کنن - مه
ــر گــروه  ــا مدی ایــن برنامــه اعــالم کــرد کــه رایزنی هایــی ب
اجتماعــی شــبکه ســه داشــته  تــا بتوانــد ســری جدیــد ایــن 

برنامــه را بــه تولیــد برســاند.
- فیلــم پنجــم از مجموعــه بــورن کــه بــا عنــوان »جیســون 
ــگاه اول  ــر پرده هــای ســینماها ظاهــر شــده، جای ــورن« ب ب

باکــس آفیــس را در اختیــار گرفــت.
- در حالــی کــه ایــن روزهــا پخــش ســریال های تکــراری در 
شــبکه های مختلــف تلویزیــون بــه یــک رویــه تبدیــل شــده 
مســئوالن ایــن رســانه کمبــود بودجــه را دلیــل اصلــی ایــن 

ــد. ــر می دانن ام
ــر  ــی علی اصغ ــی در حکم ــانه مل ــس رس ــام رئی - قائم مق
جعفــری را بــا حفــظ ســمت بــه عنــوان رئیــس ســتاد اقامه 

نمــاز و احیــای زکات ســازمان صداوســیما منصــوب کــرد.
- نــادر برهانی مرنــد کــه به تازگــی نــگارش نمایشــنامه 
 »ســردار« را بــه پایــان رســانده، اعــالم کــرد کــه ایــن نمایش 
ــر  ــری تئات ــنواره سراس ــن جش ــژه یازدهمی ــش وی را در بخ

ــرد. ــد ب ــه خواه ــه صحن رضــوی ب
- میــالد درخشــانی، نوازنــده، آهنگســاز و خواننده موســیقی 
ــاختاری  ــد در س ــوم جدی ــط دو آلب ــد و ضب ــدارک تولی در ت

ــار قبلــی خــود اســت. ــر از آث متفاوت ت
ــودن حــال عمومــی اش  - محمدعلــی بهمنــی از مســاعد ب

پــس از عمــل جراحــی خبــر داد.

  متبسم با »ساز دل آواز دل« 
به اصفهان می آید

کیمیای وطن

در  اولین بــار  بــرای  اصفهــان 
آواز دل«  دل  کنســرت »ســاز 
فرهنــگ  ارتقــای  هــدف  بــا 
اصیــل  موســیقی  شــنیداری 
ایرانــی، میزبــان حمیــد متبســم 
 ۱۳ کنســرت  بــود.  خواهــد 
مــرداد ســاعت ۲۱ در ســالن فرشــچیان اجــرا خواهــد شــد. 
ــم  ــد متبس ــاخته های حمی ــدادی از س ــه، تع ــن برنام در ای
ــرای  ــدان ب ــد. عالقه من ــد ش ــرا خواه ــتان اج ــرای هنردوس ب
 parsiconcert.com تهیــه بلیــت می تواننــد بــه ســایت

ــد. ــه کنن مراجع

 برگزاری »ورکشاپ کاریکاتور« 
به مناسبت روز خبرنگار

اصفهــان کاریکاتــور  خانــه  ســوی  از  کیمیای وطن
روز  مناســبت  بــه  ورکشــاپ کاریکاتــور 
خبرنــگار و هفتــه مطبوعــات برگــزار می شــود. ایــن ورکشــاپ 
ــات  ــم، مطبوع ــد قل ــواردی مانن ــگار و م ــوع خبرن ــه موض  ب
می پــردازد.   ... و  سانســور  روزنامه نــگارر،  بیــان،  آزادی 
بخشــی از زمــان کارگاه بــه ســوژه یابی اختصــاص دارد؛ ضمــن 
ــود.  ــزار می ش ــز برگ ــده نی ــار برگزی ــگاهی از آث ــه نمایش اینک
ورکشــاپ کاریکاتــور بــا موضــوع خبرنــگار، سه شــنبه ۱۲ 
ــان  ــدان اصفه ــه هنرمن ــل خان ــاعت ۱۷ در مح ــاه س مردادم
واقــع در پــارک ایثارگــران، بیــن پــل خواجــو و پــل بزرگمهــر 

برگزار می شود.

 جشن امضای آلبوم »ماه و ماهی« 
با حضور حجت اشرف زاده

جشــن امضــای آلبــوم »مــاه و ماهــی« بــا  کیمیای وطن
حضــور حجــت اشــرف زاده برگــزار می شــود. مراســم جشــن 
 امضــای آخریــن آلبــوم حجــت اشــرف زاده بــا عنــوان »مــاه 
ــد  ــزار خواه ــال برگ ــگ دیجیت ــگاه فرهن ــی« در فروش و ماه
شــد. آلبــوم »مــاه و ماهــی«، آخریــن آلبــوم منتشرشــده از 
مجموعــه  ایــن  ترانه ســرای  اســت.  اشــرف زاده  حجــت 
علیرضــا بدیــع زاده و آهنگســاز آن آرش بیــات اســت. مراســم 
آلبــوم »مــاه و ماهــی« سه شــنبه ۱۵  امضــای  جشــن 
مردادمــاه ســاعت ۱۸ در محــل فروشــگاه فرهنــگ دیجیتــال 
ــیدعلیخان  ــان س ــی، خیاب ــاغ عباس ــان چهارب ــع در خیاب واق

برگزار می شود.

اخبار کوتاه مهران احمدی:
حضور در سریال »چرخ فلک« لذت بخش است



یحیــی  بگوئیــم  نمی خواهیــم   
سرویس  ورزشی

اصغر قلندری

فوتبــال  ســرمربی  گل محمــدی، 
ذوب آهــن همتــا نــدارد؛ امــا بــه یقیــن یکــی از 
معــدود مربیــان موفــق ایرانــی اســت کــه طــی چنــد 
ســال اخیــر در فوتبــال ایــران چهــره درخشــانی 
داشــته و بــه نتایــج خوبــی دســت پیــدا کــرده اســت. 
در فصــل گذشــته شــاهد بودیــم کــه در ســایه تفکرات 
گل محمــدی، تیــم ذوب آهــن از بحــران رهایــی پیــدا 
کــرد و در نهایــت توانســت بــا شایســتگی در رده 
ــام  ــی در ج ــرد و قهرمان ــرار بگی ــر ق ــگ برت پنجــم لی
ــج  ــن نتای ــاورد. همی ــت بی ــه دس ــم ب ــی را ه حذف
مؤیــد ایــن حقیقــت اســت کــه یحیــی، جــزو بهتریــن 

مربیان حال حاضر فوتبال ایران است.
 از دست دادن بازیکنان کلیدی

 ذوب آهــن جوانگــرا، بــا از دســت دادن چنــد بازیکــن 
کلیــدی و گلــزن ماننــد کاوه رضایــی و مســعود 
حســن زاده و مصدومیــت قاســم حدادی فــر، در ایــن 
روزهــای آغازیــن لیــگ بــه هماهنگــی تیمــی دســت 
ــی  ــارات کادر فن ــد انتظ ــا بتوان ــت ت ــرده اس ــدا نک  پی
و هــواداران خــود را بــرآورده ســازد؛ امــا بــا شــناختی 
ــا  ــه ب ــم ک ــن باوری ــر ای ــم ب ــدی داری ــه از گل محم ک
 وجــود سیســتم مدیریتــی و برنامه ریــزی شــده 
ــرای ایــن  ــا تمرینــات مســتمری کــه ب و همچنیــن ب
ــم  ــن تی ــج ای ــه تدری ــده، ب ــه ش ــر گرفت ــم در نظ تی

ــی  ــجام تیم ــده آل و انس ــرم ای ــه ف ــده ب ــوان ش ج
دســت پیــدا می کنــد تــا ذوب آهــن همیشــگی 

ــد. باش
 سایپا - ذوب آهن

دو تیــم ســایپا و ذوب آهــن در شــرایطی بــه مصــاف 
ــه  ــت هفت ــد از باخ ــن بع ــه ذوب آه ــتافتند ک ــم ش ه
اول در مشــهد مقــدس مقابــل ســیاه جامگان بــه 
ــوش  ــی دل، خ ــازی خانگ ــن ب ــاز ای ــب 3 امتی کس
کــرده بــود؛ بــه همیــن دلیــل از آغــاز بــازی بــا برتــری 

 نســبی مالکیــت تــوپ و میــدان را در اختیــار داشــت 
و حمالتــی هــم بــه دروازه حریــف کــرد کــه بــا دفــاع 
ــر نارنجی پوشــان مواجــه شــد.  منســجم و نفوذناپذی
توپ هــا راهــی بــه دروازه ســایپا نیافتنــد و درنهایــت 
ــان  ــه پای ــی ب ــدن گل ــدل ش ــدون رد و ب ــه اول ب نیم

رســید.
 یک مساوی پیش بینی شدنی

نیمــه دوم را شــاگردان حســین فرکــی بهتــر از نیمــه 
ــرای  ــا برتــری نســبی ب ــد و ب ــازی شــروع کردن اول ب

ــه روی یکــی از  ــد ک ــالش می کردن ــه گل ت رســیدن ب
ــن  ــی، بهتری ــدی تراب ــیله مه ــه وس ــود ب ــالت خ حم
بازیکــن ایــن دیــدار در دقیقــه 64 بــه گل رســیدند تــا 
ــا حمــالت  ــه موقــع، ب ــا 3 تعویــض ب ذوب آهنی هــا ب
بیاورنــد  روی  تهاجمــی  بــازی  بــه   همه جانبــه ای 
ــدرت حمــالت خــود  ــا ســه مهاجــم تازه نفــس ق  و ب

را افزایش دهند.
در دقیقــه 84 مهــدی رجــب زاده، کاپیتــان بــا تجربــه 
ــال  ــدنی فوتب ــن تمام نش ــه بازیک ــه ب ــاله ک و 38 س
ــه ایســتگاهی  ــک ضرب ــه از روی ی ــب گرفت ــران لق ای
گل تســاوی را بــه ثمــر رســاند تــا یکبــار دیگــر 

ــش درآورد.  ــه نمای ــود را ب ــی خ ــای واقع ارزش ه
ــرایطی  ــی و در ش ــت قانون ــی وق ــای پایان در ثانیه ه
بــه گل دوم  اندیشــه دســتیابی   کــه ذوبی هــا در 
و کســب 3 امتیــاز ایــن بــازی بودنــد، ضربــه ســنگین 
ــد؛  ــم بزن ــه گل دوم ســایپا را رق ــت ک ــی می رف صادق
ــع از  ــری مان ــع مظاه ــه موق ــا و ب ــش زیب ــا واکن ام

ــاره دروازه ذوب آهــن شــد. ــن دوب فروریخت
ــی  ــاق خاص ــم اتف ــی ه ــت اضاف ــه وق ! در 5 دقیق
ــه  ــه نتیجــه عادالن ــم ب ــداد و ســر انجــام دو تی رخ ن

ــد.  ــک بســنده کردن ــک ــــ ی مســاوی ی
گفتنــی اســت بهترین هــای ایــن دیــدار مهــدی 
براتــی از ســایپا و مهــدی رجــب زاده از ذوب آهــن 

ــد. بودن

ذوب آهن و سایپا

نبردی بدون برنده

مردانــی، مربــی فوتبــال بانــوان در رابطــه بــا حمایــت 
ذوب آهــن از یــک تیــم فوتبــال بانــوان در لیــگ برتــر 
گفــت: فوتبــال بانــوان در ایــن چنــد ســال بــه دلیــل 
نبــود اسپانســر خوابیــده بــود و بــا ایــن شــرایط بایــد 

گفــت آذری، فرشــته نجــات فوتبــال 
بانــوان اســت. 

ــل  ــار تمای ــه اظه ــا اشــاره ب ــی ب مردان
ذوب آهــن بــرای تیــم داری در لیــگ 
ــار کــرد: اگــر کمــی  ــوان اظه ــر بان برت
ــوان داده  ــه ورزش بان ــرب ب ارج و ق
شــود، نتایــج خوبــی خواهیــم گرفــت؛ 

ــال  ــد س ــن چن ــوان در ای ــال بان ــه فوتب ــن اینک ضم
ــن  ــا ای ــود و ب ــده ب ــود اسپانســر خوابی ــل نب ــه دلی ب
ــال  ــات فوتب ــته نج ــت آذری فرش ــد گف ــرایط بای ش

ــوان اســت.  بان
ــن  ــودن ای ــتمر ب ــا مس ــی ی ــا مقطع ــه ب وی در رابط
ــتمر  ــا مس ــن حمایت ه ــر ای ــت: اگ ــا گف حمایت ه

ــن  ــا ای ــت؛ ام ــد داش ــزا خواه ــری بس ــد، تأثی باش
دارد  باشــگاه  مدیریــت  و  بودجــه  بــه   بســتگی 
و اینکــه چــه اهدافــی بــرای آن باشــگاه در اولویــت 

اســت. 
ایــن مربــی فوتبــال بــا بیــان اینکــه 
ــوان،  ــال بان ــف فوتب ــل ضع ــی از دالی یک
اســت،  رشــته  ایــن  مدیــران  ضعــف 
ادامــه داد: دالیــل ضعــف فوتبــال بانــوان 
زیــاد اســت؛ یکــی از آن هــا نداشــتن 
همچنیــن  اســت.  تلویزیونــی  پخــش 
شــهرهای  در  فرهنگ هــا  تفــاوت 
 مختلــف بــر روی کیفیــت فوتبــال بانــوان تأثیــر 

می گذارد.
 مردانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نمی توانیــم 
اعتقــادات مــردم را تغییــر دهیــم، گفــت: بایــد 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــش دهی ــوان را افزای ــدی بان توانمن

ضعــف مدیریتــی را جبــران کنیــم.

آذری، فرشته نجات فوتبال بانوان است
علیرضــا نیکبخــت واحــدی، پیشکســوت فوتبــال ایــران 
ضمــن تأکیــد بــر اینکــه علیرضــا منصوریــان می توانــد 
ــران  ــال ای ــر در فوتب ــت: 3 نف ــد، گف ــان کن اســتقالل را قهرم
ــا را نمی بخشــیم.  ــز آن ه ــواده ام هرگ ــن و خان ــه م ــد ک بودن

ــاره شکســت  علیرضــا نیکبخــت واحــدی درب
ــه  ــت: ب ــتان گف ــتقالل خوزس ــتقالل از اس اس
ــان هــم خــودش  نظــر مــن علیرضــا منصوری
دوران  در  هــم  و  بــازی کــردن  دوران  در  را 
ــتقالل  ــد اس ــان داده و می توان ــری نش  مربیگ

را قهرمان کند. 
وی افــزود: بایــد بــه منصوریــان زمــان بدهیم؛ 

ــد.  ــد ش ــق خواه ــل موف ــای فص ــم او در انته ــور می کن تص
ــان  ــای بازیکن ــاره قرارداده ــران درب ــال ای ــوت فوتب پیشکس
گفــت: تنهــا بخشــی از بازیکنــان همــه پولــی را کــه نوشــته 
شــده، می گیرنــد. خــود مــن هــم در دوران ریاســت محمــد 
ــول نقــد نمی گرفتــم  ــا پ ــودم کــه ت ــال ب دادکان در اوج فوتب
ــرای گرفتــن  ــان ب ــه هــر حــال بازیکن قــرارداد نمی بســتم. ب

ــغ  ــن مبال ــن ای ــر م ــه نظ ــند و ب ــت می کش ــان زحم پولش
خیلــی هــم زیــاد نیســت. 

وی دربــاره اشــتباهات خــودش در فوتبــال ایــران بــه رادیــو 
ــه  ــم آن را ب ــتم و نمی توان ــتباهاتی داش ــت: اش ــران گف ته
ــن  ــر م ــه نظ ــدازم. ب ــس بین ــردن هیچ ک گ
بــود  نیکبخــت  نیکبخــت، خــود  دشــمن 
ــه زندگــی خــود آورد؛  ــه برخــی آدم هــا را ب ک
از  نهایــت  در  و  بزرگشــان کــرد  نشــناخته 
آن هــا ضــرر دیــد. ســه نفــر در فوتبــال ایــران 
ــا  ــز آن ه ــواده ام هرگ ــن و خان ــه م ــد ک  بودن
ــم  ــا را ه ــم آن ه ــید و اس ــم بخش را نخواهی
ــا  ــود، بعده ــی ب ــری باق ــر عم ــاید اگ ــی آورم. ش ــروز نم ام
درباره شــان صحبــت می کنــم. بازیکــن پیشــین تیــم ملــی 
ــن  ــتباه م ــن اش ــم بزرگ تری ــر می کن ــزود: فک ــان اف در پای
رفتــن از اســتقالل بــه پرســپولیس بــود؛ نــه از ایــن جهــت 
کــه باشــگاه پرســپولیس عیبــی دارد، بلکــه از ایــن جهــت که 

ــردم. ــواداران اســتقالل را ناراحــت ک ه

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سونامی دوپینگ، کیفیت المپیک ... سه شنبه  12 مردادماه   61395
ـــمـــاره  216 ســـــال دوم            ݡسݒ

قهرمــان اســبق وزنه بــرداری جهــان در آســتانه بازی هــای المپیــک ریــو گفت: 
 بــا محرومیــت تیــم روســیه و حذف مدعیــان بزرگ جهــان به دلیــل دوپینگ

شــانس ملی پوشــان ایــران بــرای درخشــش و کســب مــدال افزایــش یافت. 
شــاهین نصیری نیــا بــه مــوج دوم ســونامی دوپینــگ اشــاره کــرد و گفــت: 
ــه کاهــش ســهمیه و گاه حــذف  ــی تصمیــم ب در نشســت فدراســیون جهان
بعضــی از کشــورها همچــون آذربایجــان و بلغارســتان گرفتــه شــد؛ امــا ایــن 
ــرداران  ــگ وزنه ب ــت شــدن دوپین ــوج دوم و ســوم مثب ــود و م ــان کار نب پای

در رقابت هــای جهانــی، منجــر بــه حــذف آن هــا و تیــم کشورشــان شــد.
ــه اینکــه محرومیــت روس هــا از المپیــک، بیــش  ــا اشــاره ب ــا ب  نصیری نی
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت، اف ــد کاس ــابقات خواه ــت مس ــز از کیفی ــر چی از ه
محرومیــت قدرت هــای وزنه بــرداری جهــان از جملــه بلغارســتان و روســیه 
حضــور نداشــتن آذربایجــان و همچنیــن افــت شــدید تیم هایــی همچــون 
ــه  ــت از گردون ــه سال هاس ــان ک ــالروس و یون ــی، ب ــتان، رومان ــه، لهس ترکی
ــرای  ــران ب ــم ای ــانس تی ــوان ش ــده اند، می ت ــد دور ش ــورهای قدرتمن کش

ــت. ــدان دانس ــتر را دوچن ــای بیش ــب مدال ه کس

شاهین نصیری نیا:
سونامی دوپینگ، کیفیت المپیک را کم می کند

ــی و  ــی روان ــرایط آمادگ ــرد: ش ــد ک ــتی آزاد تأکی ــی کش ــم مل ــت تی سرپرس
ــا  ــات ب ــی بی ــی بســیار مهــم اســت. عل ــرای کادر فن ــی ب جســمانی رضــا یزدان
ــن کشــتی گیران حــال  ــی، از باتجربه تری ــزود: رضــا یزدان ــب اف ــن مطل ــان ای بی
ــا  حاضــر کشــور اســت. بــرای مــا بســیار مهــم اســت کــه یزدانــی دســت کم ب
ــود و  ــا ش ــن رقابت ه ــی ای ــبی راه ــبتا مناس ــرایط نس ــبی و در ش ــی نس آمادگ
تمــام تــالش خــود را تــا زمــان باقــی مانــده بــه المپیــک، بــرای تحقــق ایــن 
امــر بــه کار می بندیــم. سرپرســت تیــم ملــی کشــتی آزاد تصریــح کــرد: یزدانــی 
ــت  ــل، می توانس ــه در دوره قب ــت ک ــته اس ــرکت داش ــک ش دو دوره در المپی
افتخارآفریــن باشــد؛ امــا بــا توجــه بــه مصدمیتــی کــه از ناحیــه زانــو داشــت، در 
آخریــن لحظــات مــدال المپیــک را از دســت داد. وی ادامــه داد: امــا پــس از 
عمــل جراحــی بــر روی زانــوی پــای خــود، در مســابقات جهانــی 2013، توانســت 
ــی بســیار  ــرای کادر فن ــه هرحــال ب ــگ طــال شــود. ب ــدال خوش رن صاحــب م
مهــم اســت کــه اتفــاق المپیــک 2012 لنــدن، دیگــر بــرای یزدانــی تکــرار نشــود و 
وی بتوانــد در المپیــک 2016 برزیــل، ضمــن افتخارآفرینــی، مــدال خوش رنــگ 

المپیــک را نیــز در کارنامــه ورزشــی خــود بــه ثبــت برســاند. 

سرپرست تیم ملی اعالم کرد:
تالش برای رساندن یزدانی به المپیک

کت و شلوار رژه در تن والیبالیست ها
کابران صفحات مجازی با قرار دادن عکس سر بازیکنان تیم ملی والیبال روی کت و شلوارها فرم احتمالی این بازیکنان در 

مراسم را گمانه زنی کردند. این تصاویر با استقبال زیادی رو به رو شده است و به نظر می رسد کت و شلوارها به والیبالیست ها 
خواهد آمد.

پنجشنبه ۲۱ مرداد

سیاه جامگان مشهد- فوالد 50: 18

جمعه ۲۲ مرداد

پرسپولیس- صبای قم 30: 20

استقالل خوزستان- نفت تهران 30: 20

سایپا- پدیده 20: 20

ذوب آهن- گسترش فوالد 15: 20

پیکان- استقالل 15: 18

صنعت نفت- سپاهان 00: 18

ماشین سازی- تراکتورسازی 00: 18

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 احتمال جدایی نوروزی از سپاهان
بازیکــن  جدایــی  احتمــال 
ــپاهان  ــی از س ــی- دانمارک ایران
دنیــل  اســت.  قــوت گرفتــه 
ایرانــی- بازیکــن  نــوروزی 
ــرای حضــور در  ــه ب ــی ک دانمارک
ســپاهان  بــا  ایــران  فوتبــال 
ــل  ــه دلی ــود، ب ــرارداد بســته ب ق
ــدان  ــه می ــم ب ــن تی ــرای ای ــد ب ــربازی نمی توان ــکل س مش
ــی  ــال جدای ــود، احتم ــکالت موج ــه مش ــه ب ــا توج ــرود. ب ب
نــوروزی از ســپاهان قــوت گرفتــه اســت. اصغرباقریــان مدیــر 
ــه  ــه ای ب ــا نام ــد: م ــاره می گوی ــن ب ــپاهان در ای ــل س عام
ــتعالم  ــوروزی اس ــاره ن ــم و درب ــه زدی ــام وظیف ــازمان نظ س
گرفتیــم. منتظــر هســتیم تــا جــواب اســتعالم بیایــد و تکلیف 
نــوروزی مشــخص شــود. در صورتــی کــه او نتوانــد بــرای مــا 
فســخ قــراردادش  و  خــارج  لیســت  از  کنــد،   بــازی 

 می شود.

توصیه کریمی به برانکو درباره رضائیان
علــی کریمــی، ســتاره ســابق 

پرســپولیس عقیــده دارد برانکــو 
دهــد  نشــان  نرمــش   بایــد 
ــم  ــه تی ــان را ب ــن رضائی و رامی
بازگردانــد. علــی کریمــی کــه 
امــروز میهمــان ناخوانــده اردوی 
پرسپولیســی ها قبــل از بــازی 
ــا مدیــران پرســپولیس  ــود، گــپ و گفــت مفصلــی ب  فــوالد ب
و برانکــو داشــت. ایــن دو کــه ســابقه ای طوالنــی بــا یکدیگــر 
ــه مــرور  ــار هــم ب ــاوت از گذشــته کن ــی متف ــد، در فضای دارن
ــاره شــرایط فعلــی و اوضــاع آینــده  خاطــرات و صحبــت درب
ــن  ــئله رامی ــه مس ــت ب ــن صحب ــمتی از ای ــد. قس پرداختن
ــه در  ــه اختصــاص داشــت ک ــان و بازگشــت او از ترکی رضائی
ایــن بیــن علــی کریمــی بــه برانکــو توصیــه کــرد ایــن مدافــع 
بازیکنــان  جمــع  بــه  دوبــاره  را  پــوش   ملــی 

برگرداند.

رحمتی شانس آورد
ــاره بــازی  فرشــاد ســاالروند درب

گفــت:  تهــران  اســتقالل  بــا 
تماشــاچیان بــازی بســیار خوب 
تیــم دو  هــر  از  جانــداری   و 
دیدنــد؛ هــر دو تیــم بــرای 3 
امتیــاز آمــده بودنــد و تنهــا بــرد 
مــا  ایــن  امــا  می خواســتند؛ 
ــاز  ــتیم 3 امتی ــده توانس ــاب ش ــازی حس ــا ب ــه ب ــم ک  بودی
را مــال خــود کنیــم و بــه صــدر بازگردیــم. هافبــک اســتقالل 
خوزســتان در ادامــه گفــت: مــا در طــول بــازی از نظــر روحــی 
ــل  ــم قاب ــل تی ــازی خــوب در مقاب ــک ب ــاده ی و جســمی آم
احتــرام اســتقالل بودیــم. خــدا را شــکر توانســتیم بــا شــور و 
ــای  ــای آق ــاگران و صحبت ه ــت تماش ــاص، حمای ــاط خ نش

پورموسوی 3 امتیاز بازی را به دست آوریم. 
ــران زده  ــتقالل ته ــه اس ــک گل راه دور ب ــل ی ــل قب وی فص
بــود، در ایــن بــازی یــک ضربــه ســرکش بــه ســمت دروازه 
ــت؛ وی در  ــرون رف ــه بی ــم ب ــیار ک ــالف بس ــا اخت ــه ب زد ک
ــر گل زده  ــتقالل در غدی ــه اس ــل ب ــل قب ــت: فص ــاره گف این ب
بــودم؛ شــوت دیــروز نیــز بســیار ناگهانــی بــود؛ امــا رحمتــی 
ــا  ــه مطمئن ــود، وگرن ــوب نب ــوپ در چارچ ــه ت ــانس آورد ک ش

می شــد. گل 

گران ترین بازیکن لیگ برتر کیست؟
ــت  ــا ثب ــر ب ــگ برت ــازمان لی س
 قــرارداد کاپیتــان تیــم ملــی 
ــن  ــازی ای ــگاه ماشین س و باش
حاضــر  حــال  در  را  بازیکــن 
لیــگ  بازیکــن  گران تریــن 
کــرد.  معرفــی  شــانزدهم 
آندرانیــک تیموریــان بــه عنــوان 
یکــی از پرســرو صداتریــن خریدهــای تیــم تــازه صعودکــرده 
ماشین ســازی بــه لیــگ برتــر، قــراردادش را در ســازمان 
لیــگ برتــر بــه ثبــت رســاند تــا بــه عنــوان گران تریــن بازیکــن 

حال حاضر فوتبال باشگاهی معرفی شود. 
ــود  ــر نتوانســته ب ــگ برت ــی لی ــه ابتدای ــن بازیکــن در هفت ای
ــی  ــد؛ ول ــی کن ــتان همراه ــوالد خوزس ــل ف ــش را مقاب تیم
ــوالد  ــا گســترش ف ــدار ب ــروز در دی ــازی ام ــا صــدور کارت ب ب
ــد  ــازی نخواه ــرای ب ــکلی ب ــز مش ــاس تبری ــی حس در درب
ــارد  ــک میلی ــان ی ــک تیموری ــرارداد آندرانی ــزان ق  داشــت. می
ــه مــدت یــک ســال اعــالم شــده  و 500 میلیــون تومــان و ب
تــا بــه ایــن ترتیــب باالتــر از ادینیــو و حدادی فــر، گران تریــن 

بازیکــن لیــگ ایــران لقــب بگیــرد.

خستگی مان دو برابر شد
رکابــزن المپیکــی ایــران گفــت: 
ــران  ــن، ای ــالف ســاعت چی  اخت
ــیر  ــن مس ــل و و همچنی و برزی
طوالنــی تــا ریــو باعــث شــده تــا 
خســتگی مــا قبــل از شــرکت در 
ــادر  ــود. ق ــر ش ــک دو براب المپی
ــت از  ــس از بازگش ــی، پ میزبان
تــور بین المللــی چیــن هایلــک گفــت: ایــن مســابقات 
ــک  ــل از المپی ــی قب ــرای آمادگ ــود و ب ــی ب ــای خوب رقابت ه
ــا رقابت هــای المپیــک  خــوب بــود. هــر چنــد شــرایط تــور ب
ــاد  ــافت ها زی ــور مس ــن ت ــر ای ــای آخ ــا روزه ــرق دارد، ام ف

طوالنی نبود و خیلی برای ما مشکل نبود. 
ــل دوری  ــه دلی ــرا ب ــه چ ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
مســافت چیــن و ســپس ســفر بــه برزیــل، مســتقیم راهــی 
ــد اســت.  ــی ب ــن مســئله خیل ــرد: ای ــد ک ــو نشــدید، تأکی ری
ــن راهــی  ــه طــور مســتقیم از چی ــه ب ــالش شــد ک ــی ت خیل
برزیــل شــویم، امــا نشــد. اگــر ایــن اتفــاق می افتــاد خیلــی 
ــن  ــا چی ــالف ۷ ســاعته ب ــک اخت ــا االن در ی ــود. م خــوب ب
ــا یــک ترانســفر طوالنــی در حالــی بــه  بــه ایــران آمدیــم و ب
 برزیــل می رســیم کــه از نظــر بدنــی در شــرایط آرمانــی قــرار 

نداریم.

می خواهم به نیمه نهایی المپیک برسم
ــر و المپیکــی  ــده 100 مت دون
تــالش  گفــت:  ایــران 
جــای  بــر  بــا  می کنــم 
ــر 10.15  ــورد زی گذاشــتن رک
المپیــک  نیمه نهایــی  بــه 
برســم. رضــا قاســمی دربــاره 
شــرایط خــود قبــل از اعــزام 
بــه المپیــک اظهــار کــرد: در اصفهــان تمرینــات خوبــی 
داشــتم و در ایــن مــدت تمــام تالشــم را انجــام دادم 
ــن شــرایط آمادگــی برســم. قاســمی در  ــه بهتری ــا ب ت
ــتم  ــی هس ــه دارم، راض ــرایطی ک ــزود: از ش ــه اف  ادام
ــی  ــه آمادگــی خوب ــرم قبــل از المپیــک ب و بــه نظ
رســیده ام. امیــد دارم بتوانــم نتیجــه قابــل قبولــی را در 
از  خــود  پیش بینــی  دربــاره  او  بگیــرم.  المپیــک 
نتایجــش در المپیــک خاطــر نشــان کــرد: پیش بینــی 
ــه  ــادی دارم ک ــد زی ــت. امی ــختی اس ــا کار س رقابت ه
بتوانــم رکــوردی زیــر 10 ثانیــه و 15 صــدم ثانیــه را بــر 
جــای بگــذارم و راهــی نیمه نهایــی شــوم. رکــورد زیــر 

10.15 برای من قابل قبول است.

 بولت، پرچمدار جاماییکا 
در المپیک نشد

کاروان جاماییــکا در مراســم 

افتتاحیــه المپیــک 2016 ریو 
ــه پرچمــداری ســریع ترین  ب
ایــن  اخیــر  دوره  دو  زن 
خواهــد  حضــور  بازی هــا، 
ورزش  مســئوالن  یافــت. 
جاماییــکا »ِشــلی آن فریــزر 
پریــس«، دارنــده مــدال طــالی دوی 100 متــر بانــوان 
ــدار  ــوان پرچم ــه عن ــای 2008 و 2012 ب را در المپیک ه
ــک  ــای المپی ــه بازی ه ــور در افتتاحی ــن کش کاروان ای
2016 ریــو انتخــاب کردنــد. فریــزر پریــس 29 ســاله در 
حالــی قــرار اســت در ایــن بازی هــا بــه میــدان بــرود 
کــه امیــدوار در کنــار »اوســین بولــت« بــرای ســومین 
ــک  ــده المپی ــوان ســریع ترین دون ــه عن ــی ب دوره پیاپ
ــدار  ــت پرچم ــرار اس ــده ق ــن دون ــود. ای ــناخته ش ش
ــه  ــان کاری ک ــد؛ هم ــو باش ــک ری ــکا در المپی جامایی
ــل  ــکا کمپ ــک 2012 و »ورونی ــت در المپی ــین بول اوس

براون« در المپیک 2008 انجام دادند.

 واکنش مدیر عامل سپاهان 
به شکایت سیدجالل

مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان اعــالم کــرد بــه شــکایت 
می کنــد.  رســیدگی  پرســپولیس  تیــم  کاپیتــان 
ســیدجالل حســینی روز گذشــته در مصاحبــه ای اعــالم 
کــرد از باشــگاه ســپاهان بابــت پرداخــت نکــردن 
رحیمــی  علیرضــا  مدیریــت  زمــان  در  مالیاتــش 
شــکایت می کنــد. اصغــر باقریــان، مدیــر عامــل 
ــن مســئله  ــد: ای ــاره می گوی باشــگاه ســپاهان در این ب
ــث  ــک بح ــت. ی ــوده اس ــن نب ــت م ــان مدیری در زم
حقوقــی اســت کــه اگــر ســید جــالل شــکایت کــرده 
ــوع  ــم و موض ــی می کنی ــناد را بررس ــه اس ــد، هم باش
ــد کارهــا انجــام  ــه هــر حــال بای ــم. ب را پیــش می بری
ــدارم، نمی توانــم  شــود و مــن چــون اطــالع دقیقــی ن

ــم. ــاره بده ــی در این ب ــر قطع نظ

رفتارهای عجیب زالتان
ــد  ــر می رس ــه نظ ــتریونایتد ب ــوئدی منچس ــتاره س س
ــود  ــاص خ ــی و خ ــای جنجال ــت بردار رفتاره ــه دس ک
نیســت. او این بــار بــه دلیلــی عجیــب و البتــه جالــب، 
ــرده  ــرک ک ــتر را ت ــم منچس ــت تی ــل اقام ــل مح هت
ــاره نوشــت:  ــس در این ب ــه ســان انگلی اســت. روزنام
زالتــان بــرای دلیلــی عجیــب هتــل محــل اقامــت ایــن 
تیــم را تــرک کــرد تــا جایــی کــه ایــن بازیکــن ســوئدی 
وقتــی پــی بــرد هتــل بــدون اســتخر اســت، وســایل 
ــی  ــه در آن نزدیک ــی ک ــه هتل ــرد و ب ــع ک ــود را جم خ
ــرده  ــان منچسترســیتی آن را انتخــاب ک ــود و بازیکن ب
ــد  ــان بای ــه همچن ــد ک ــان ده ــا نش ــت ت ــد، رف بودن
ــیم.  ــن باش ــن بازیک ــی از ای ــای خاص ــر رفتاره منتظ
زالتــان ابراهیموویــچ،  اســطوره فوتبــال ســوئد در فصــل 
ــه منچســتر یونایتــد پیوســت  جابه جایــی تابســتانی ب
 A ــری ــگا، س ــای اللی ــور در رقابت ه ــس از حض ــا پ ت
ــر  ــگ برت ــور در لی ــه حض ــگ فرانس ــد و لی ــگ هلن لی

ــد. ــه کن انگلیــس را هــم تجرب

خسرو، ستاره تیم بی ستاره
ــر  ــده ای براب در روزی کــه اســتقالل نمایــش ناامیدکنن
اســتقالل خوزســتان داشــت، بــاز هــم یــک بازیکــن بــا 
ــده  ــم آمــد. نمایــش ناامیدکنن ــن تی ــه کار ای ــه ب تجری
اســتقالل در بــازی بــا اســتقالل خوزســتان باعــث شــد 
ایــن تیــم اولیــن شکســت فصــل خــود را در دومیــن 
ــاال  ــد و ح ــه کن ــر تجرب ــگ برت ــم در لی ــن تی ــازی ای ب
ــازی اول  ــم را در ب ــن تی ــواداران ای ــوع ه ــن موض ای

کمــی نگــران کــرده اســت. 
اســتقالل  بازیکنــان  تمــام  تقریبــا  کــه  روزی  در 
نمایــش ضعیفــی داشــتند خســرو حیــدری، بهتریــن 
بازیکنــان تیمــش بــود و بــا ســانترهای دقیقــش 
بازیکنــان  نصیــب  را  خوبــی  موقعیت هــای  بارهــا 
تیمــش کــرد. تنهــا گل اســتقالل روی ســانتر خســرو 
ــن  ــن، او چندی ــز ای ــه ج ــاد و ب ــاق افت ــدری اتف حی
ســانتر فوق العــاده روی دروازه حریــف ارســال کــرد کــه 
ــا از  ــن فرصت ه ــتقالل ای ــان اس ــی مهاجم ــا بی دقت ب

ــت. ــت رف دس
ــرای نجــات تیمــش از  ــدری ب ــد خســرو حی  بی تردی
ــا  ــش را ایف ــن نق ــل مهم تری ــف اول فص ــج ضعی نتای
ــان  ــد بازیکن ــا می توان ــد آی ــد دی ــرد و بای ــد ک خواه
جــوان تیمــش را بــرای بازی هــای بعــدی لیــگ 

ــه. ــا ن ــد ی ــع و جــور کن جم

منصوریان می تواند استقالل را قهرمان کند
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حتما بخوانید!
اصفهان، میزبان »گردشگری حالل ...

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

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

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

نیست.
آقای محمود  پرونده 1392114402018001365  برابر رای شماره 139560302018001394 کالسه 
بارانی فرزندمحمد بشماره شناسنامه 1266 صادره از آبادان نسبت به شش دانگ باب خانه به 
مساحت 108.36 متر مربع به استثناء بهاء ثمینه اعیانی دو دانگ آن احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 184 فرعی از 42 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/27
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/475/الف/م به تاریخ 95/05/05

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

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

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

نیست.
ابوالفضل  آقای  برابر رای شماره 139560302018001571 کالسه پرونده 131114402018002758 
نجیبی کتایونچه فرزند حسین بشماره شناسنامه و کدملی 5100070889 صادره از اصفهان نسبت 
به شش دانگ باب خانه به مساحت 181.77 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 45  
اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای قربانعلی زینلی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/27

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/482/الف/م به تاریخ 95/05/06
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان 
بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
1-برابر رای شماره 139560302018001392 کالسه پرونده 1393114402018000404 آقای محمد 
علی شیرالی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 1304 صادره از آبادان نسبت به چهار و نیم دانگ 
از  بر روی قسمتی  احداثی  به مساحت 207.72 متر مربع  باب خانه  از ششدانگ یک  مشاع 
پالک 200 فرعی از 114 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
2-برابر رای شماره 139560302018001393 کالسه پرونده 1394114402018000170 خانم هاجر 
ترکان فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 592 صادره از اصفهان نسبت به یک و نیم دانگ مشاع 
از  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 207.72 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 

200 فرعی از 114  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/27
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/478/الف/م به تاریخ 95/05/05

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون امیر محمود زاده  فرزند احمد نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 254 اصفهان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت ششدانگ یکباب اپارتمان پالک 15200/255 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
شماره چاپی 659952 که در صفحه 371 دفتر 541  به نام نامبرده سابقه ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت 
اسباب کشی سند مالکیت مفقود گردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
و طی سند 167584 مورخ 93/5/2 دفتر خانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی می باشد  طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه 

کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 13746/ م الف رییس منطقه ثبت 

اسناد شرق اصفهان هادی زاده
آگهی فقدان سند مالکیت 

چون امیر محمود زاده  فرزند احمد نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 254 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
اپارتمان پالک 15200/256 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره  تمامت ششدانگ یکباب 
چاپی 659948 که در صفحه 374 دفتر 541  به نام نامبرده سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت اسباب 
کشی سند مالکیت مفقود گردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است و طی 
سند 167584 مورخ 93/5/2 دفتر خانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی می باشد  طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 

و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 13747/ م الف رییس منطقه ثبت 

اسناد شرق اصفهان هادی زاده
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 243/95 خواهان سید حسن عبودتیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 
طرفیت محمد داوود تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 95/6/13ساعت 
3:30 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 اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 13167/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 302/95خواهان حمید خلیلی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به 
طرفیت مصطفی شادکام تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/6/13 
ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   .... شعبه  اصفهان   اختالف  حل  شورای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 9951/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 109/95 خواهان حسین فرزانه خو  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 
طرفیت هوشنگ سیف تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخ 95/6/13ساعت 
9:30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 
پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه   
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11095/م الف 

مدیر دفتر شعبه 101مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950423 خواهان علی جلوانی  دادخواستی مبنی بر:الزام انتقال خط 
تلفن  به طرفیت 1- رزیتا مهره ای 2- مهین مهره ای 3- فخری مهره ای 4- احمد مهره ای 
5- اقدس وحدت  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 95/6/13ساعت 
11 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ 
مجتمع شماره 2 اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 12358/م الف 

مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره دوشورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100361702885شماره پرونده: 9509980361700239شماره بایگانی شعبه: 
950285 تاریخ تنظیم: 1395/04/05 خواهان / شاکی عبدهللا قاسمی دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم سکینه انصاری و جهانگیر حیدری فیل آبادی  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 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  9509980361700239ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/13 و 
ساعت 10:00تعیین 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 نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 10044/م 

الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510106837201297شماره پرونده: 9509986837200525شماره بایگانی شعبه: 
به  دادخواستی  اکبر شهریاری   مبینا  / شاکی  تنظیم: 1395/04/28 خواهان  تاریخ   950533
طرفیت خوانده / متهم سهیل اکبر شهریاری   به خواسته درخواست صدور حکم رشد  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه خانواده  
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه  9509986837200525ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/06/13 و ساعت 09:00تعیین 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 12417/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان- ناصر براتی
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: آقای ایمان   نام خانوادگی: شیشه گر   نام پدر: عباس     نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: خانم عصمت  نام خانوادگی : بدیعی 
خوزانی با وکالت آقای کامران سعادت   نام پدر: حسین شغل : خانه دار   نشانی محل اقامت: 
اصفهان – خیابان نیکبخت پشت ساختمان دادگستری مجتمع اداری نیکبخت طبقه 6 واحد 302
محکوم به:به موجب رای شماره 1049 تاریخ94/11/13 حوزه 20 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه  میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و نود و پنج هزار ریال  خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل بر طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )91/12/22( لغایت زمان 
اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
شماره:13172/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  2694به  شماره  شناسنامه  دارای  جزی     برومند  شادی  آقای 
2282/95خ 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد علی برومند جزی    بشناسنامه 9 در تاریخ 1395/3/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بهرام برومند جزی به ش ش 209 نسبت با 
متوفی فرزند   2- شهناز برومند جزی به ش ش 1176 نسبت با متوفی فرزند  3- بهناز برومند 
جزی به ش ش 23 نسبت با توفی فرزند 4- شادی برومند جزی به ش ش 2694 نسبت با 
متوفی فرزند 5- شهین برومند کلرودی به ش ش 667 نسبت با متوفی همسر و الغیر   اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13192/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  13159به  شماره  شناسنامه  دارای  ناژوانی  دهقانی  فریناز  خانم 
2249/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نعمت اله دهقانی ناژوانی    بشناسنامه 8 در تاریخ 93/11/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زبیده داوری دولت آبادی 816 همسر 2- 
فرنوش دهقانی ناژوانی 1272732058 فرزند 3- فریناز دهقانی ناژوانی 13159 فرزند 4- فریبا 
دهقانی ناژوانی 4061 فرزند 5- فهیمه دهقانی ناژوانی 1519 فرزند 6- فرزاد دهقانی ناژوانی 59 
فرزند والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13202/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

به کالسه  دادخواست  شرح  2122به  شماره  شناسنامه  دارای  دهنوی   خنجری  فاطمه  خانم 
داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   1 خ   2214/95
شادروان علی خنجری دهنوی   بشناسنامه 92 در تاریخ 1395/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
به ش  به 1- مهدی خنجری دهنوی  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته 
ش 1146 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه خنجری دهنوی به ش ش 2122 نسبت با متوفی 
انجام  با  اینک  والغیر  متوفی همسر  با  نسبت  به ش ش 40  فرزند 3- صغرا کریمی دهنوی 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
 صادر خواهد شد. شماره : 13215/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان

 اصفهان

چهارمحــال و بختیــاری، اســتانی روســتایی اســت کــه 
از مهم تریــن  از 800 روســتا، یکــی  بــا داشــتن بیــش 
بــه شــمار  روســتاگردی  زمینــه  در  اســتان های کشــور 
مــی رود. بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، بــا وجــود 
ــود را از  ــودن خ ــور بکرب ــتاهای کش ــیاری از روس ــه بس اینک
مصالــح  و  شــهری  ساخت وســازهای  و  دســت داده اند 
ــد در روســتاها ورود پیداکــرده اســت امــا  ســاختمانی جدی
هنــوز در چهارمحــال و بختیــاری روســتاهای بســیاری پیــدا 
ــران  ــم ای ــخ قدی ــا، تاری ــردش در آن ه ــا گ ــه ب ــود ک  می ش
ــا  ــداد آن ه ــه تع ــتاها ک ــن روس ــرد. ای ــا ک ــوان تماش را می ت
ــگری  ــی و گردش ــای طبیع ــار زیبایی ه ــت، در کن ــم نیس ک
ــای  ــارها، جنگل ه ــه آبش ــتان از جمل ــف اس ــق مختل مناط
بلــوط، رودخانه هــا و... چنــان زیبــا هســتند کــه کمتــر 
ــا  ــن ویژگی ه ــه ای ــدا می شــوند ک روســتاهایی در کشــور پی

ــند. ــته باش را داش
 شهرستان سامان

ــتاها  ــاری، روس ــال و بختی ــامان چهارمح ــتان س در شهرس
ــن  ــرار گرفت ــده اند و ق ــده رود واقع ش ــه زاین ــار رودخان در کن
ــت  ــوه، جذابی ــترده می ــای گس ــتاها در دل باغ ه ــن روس ای
بســیاری بــه آن هــا داده اســت. روســتاهای شهرســتان 
ســوادکوه،  جملــه  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  ســامان 
زیباتریــن  از  و...  ایل بیگــی، قوچــان، چم چنــگ  هــوره، 
 روســتاهای منطقــه، در کنــار رودخانــه زاینــده رود واقــع 

شده اند.

 شهرستان لردگان
ــر  ــتاهای بک ــر روس ــردگان از دیگ ــتان ل ــتاهای شهرس روس
و طبیعــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری هســتند کــه 
ــی  ــت قدیم ــد. باف ــظ کردن ــم خــود را حف ــت قدی ــوز باف هن
ایــن روســتاها در کنــار پوشــش لبــاس محلــی مــردم ایــن 
ــرای روســتاگردی افزایــش  منطقــه جذابیــت روســتاها را ب

ــت. داده اس
 شهرستان کوهرنگ

در شهرســتان کوهرنــگ بــه  واســطه محرومیــت، هنــوز 
مصالــح جدیــد ســاختمانی در ســاخت خانه هــا بــه کار 
نرفتــه و خانه هــا از چــوب جنگلــی و ســنگ و خــاک 

ســاخته  شــده اســت. روســتاهای چیــن، خویــه، سرآقاســید 
و... از مهم تریــن ایــن روستاســت. ایــن روســتاها فقــط در 
نیمــه اول ســال قابــل بازدیــد هســتند؛ چرا کــه در نیمــه دوم 
ــا  ــی آن ه ــای ارتباط ــرف، راه ه ــارش ب ــطه ب ــه  واس ــال ب س

بســته می شــود.
 روستاگردی

ــع  دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
از  روســتاگردی  می گویــد:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
چهارمحــال  گردشــگری  حــوزه  بــاارزش   ظرفیت هــای 
و بختیــاری اســت. بهمــن عســکری ســوادجانی می افزایــد: 
ــتاهای  ــرزمین روس ــاری س ــال و بختی ــون چهارمح هم اکن

ــتاها  ــن روس ــدام از ای ــر ک ــه ه ــت ک ــر اس ــی و بک تاریخ
ــا  ــد. وی ب ــگری دارن ــوزه گردش ــمندی در ح ــگاه ارزش جای
ــتاگردی در  ــت روس ــری از ظرفی ــه بهره گی ــه اینک ــاره ب اش
ایــن اســتان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، عنــوان کــرد: 
ــای  ــدازی اقامتگاه ه ــون راه ان ــته تاکن ــال های گذش ــی س ط
محلــی در روســتاهای ایــن اســتان مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــافر در  ــه مس ــدود 60 خان ــون ح ــزود: هم اکن ــت. وی اف اس
روســتاهای ایــن اســتان ایجــاد و ســاماندهی شــده اســت. 
ایــن خانه هــای مســافر، در بافت هــای قدیمــی روســتاهای 
ایــن اســتان ســاماندهی شــده اند و بــا کمتریــن قیمــت بــه 
مســافران و گردشــگران در ایــن خانه هــا خدمات رســانی 
ــن  ــداد ای ــه  منظــور افزایــش تع ــه داد: ب می شــود. وی ادام
ــاد مســکن  ــا همــکاری بنی خانه هــای مســافر در اســتان، ب
اســتان، تســهیالت 150 میلیــون ریالــی بــه ازای هــر واحــد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوادجانی ب ــکری س ــود. عس ــت می ش پرداخ
اینکــه ایــن خانه هــای مســافر بــا هــدف ســاماندهی 
ــدازی شــده ــاز مســافران راه ان ــن نی  استانداردســازی و تأمی

اســتان  ایــن خانه هــای مســافر در  راه انــدازی  افــزود: 
بــا اســتقبال مــردم مواجــه شــده اســت. روســتاگردی 
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــگری ب ــای گردش ــی از بخش ه یک
در بعضــی اســتان های پرمســافر مــورد توجــه بیشــتر 
قــرار گرفتــه اســت و بخشــی زیــادی از درآمــد حــوزه 
 گردشــگری از حــوزه روســتاگردی در ایــن اســتان ها تأمیــن 

می شود.

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان از برگــزاری ســومین 
دوره جشــنواره مشــارکت ملــی گردشــگری بــا شــعار 
»گردشــگری حــالل، ظرفیــت ایرانــی« خبــر داد. محســن 
ــه  ــا توجــه ب یارمحمدیــان در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: ب

در  اصفهــان  خــوب  بســیار  ظرفیــت 
ــارکت  ــالل، از مش ــگری ح ــوزه گردش ح
به ویــژه  خصوصــی،  بخــش  جــدی 
همچنیــن  و  مربوطــه  اتحادیه هــای 
مجمــع امــور میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری بهــره برده ایــم. 
وی افــزود: تمــام بخش هــای فعــال 
از اتحادیه هــا  در صنعــت گردشــگری 
گرفتــه تــا انجمــن دفاتــر خدمــات 

مســافرتی و انجمــن راهنمایــان تــور اصفهــان، فراخــوان این 
ــد. ــت کرده ان ــود ثب ــمی خ ــای رس ــنواره را در پرتال ه جش

ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــتان اصفه ــگری اس ــاون گردش  مع

در جلســاتی کــه بــا راهنمایــان تــور داشــتیم، ایــن تشــکل 
ــنواره  ــن جش ــه ای ــه ب ــای خالقان ــال عکس ه ــرای ارس ب
اعــالم آمادگــی کــرده اســت. یارمحمدیــان بــا دعــوت 
ــرکت در  ــرای ش ــگری ب ــش گردش ــاالن بخ ــردم و فع از م
ــری  ــای بی نظی ــان ظرفیت ه ــت: اصفه ــنواره گف ــن جش ای
در زمینــه گردشــگری حــالل دارد و ایــن 
ــا  ــن ظرفیت ه ــه ای ــرای ارائ ــی ب فرصت
ــه دوســتداران گردشــگری اســت. وی  ب
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره در 4 
بخــش عکــس )مردمــی و حرفــه ای(، 
بــا  ایــده  و  سفرنامه نویســی  فیلــم، 
اســتفاده از عنــوان اصلــی جشــنواره 
کــرد:  تصریــح  می شــود،  برگــزار 
ــود  ــار خ ــال آث ــرای ارس ــدان ب عالقه من
ــی گردشــگری  ــه »ســومین دوره جشــنواره مشــارکت مل ب
ــا 30  ــی« ت ــت ایران ــالل، ظرفی ــگری ح ــعار »گردش ــا ش ب

ــع ــد. ربی ــت دارن ــاری فرص ــال ج ــاه س مردادم

اصفهان، میزبان »گردشگری حالل، ظرفیت ایرانی«
ــن  ــدی ای ــکالت ج ــی از مش ــالی، یک ــی و خشکس کم آب
روزهــای نقــاط مختلــف ایــران زمیــن اســت؛ مشــکلی کــه 
ــروز  ــل و زمینه ســاز ب ــه یــک بحــران جــدی تبدی ــون ب اکن
ــترده ای  ــادی گس ــی و اقتص ــات اجتماع ــکالت و تبع مش

شــده اســت.
 لیــال کریمــی، جامعه شــناس محیــط 
ــور  ــام ن ــگاه پی ــدرس دانش ــت و م زیس
 در رابطــه بــا جایــگاه محیــط زیســت 
و به ویــژه آب در قــرآن و دیــن اســالم 
ــران نیــز  ــد ای می گویــد: در کشــوری مانن
ویژگی هــای  مهم تریــن  از  یکــی  کــه 
فرهنگــی اش، ایدئولــوژی اســالمی آن 
نقــش  اســالم  آموزه هــای  اســت، 
بــه  شــکل دهی  در  را  ویــژه ای  بســیار 

می کنــد.  ایفــا  افــراد  نگرش هــای 
حیــات  در شــکل دهی  دیــن  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
بــر  آن  تأثیــر  درنتیجــه  و  ایرانیــان  اجتماعی فرهنگــی 

اصــالح  بــرای  می تــوان  آن هــا،  مختلــف  رفتارهــای 
کــرد.  برنامه ریــزی  زیســت محیطی  رفتارهــای 

دیــن  بــه  زیــادی  پایبنــدی  و  عقیــده  ایــران  مــردم 
ــه  ــه ائم ــان ب ــب و عالقه ش ــد و ح ــان می دهن ــالم نش  اس

و معصومین زبانزد همگان است.
فــوق شــرایط  مجمــوع  بنابرایــن،    
برقــراری  بــرای  را  مناســبی  بســتر 
رفتــار  و  دینــداری  میــان  پیونــد 
زیســت محیطی )مصــرف آب( ایجــاد 

 . می کنــد
بــا گشــتی در شــهرهای ایــران می توان 
ــر فــراز تمامــی آبخوری هــا  ــد کــه ب دی
ــر  ــود در معاب ــردکن های موج و آب س
جمالتــی نوشــته شــده کــه نوشــندگان 
آب را بــه یــاد آن امــام تشــنه لب بینــدازد. بــه نظــر می رســد 
ــرای صرفه جویــی و هــدر  ــزه ای قــوی ب ایــن موضــوع انگی

ــا ــد. ایکن ــم می کن ــدادن آب فراه ن

 حضور خدام »حضرت معصومه)س( 
و امام رضا)ع(« در یزد

 مســئول کانــون فرهنگی هنــری 
ــدام  ــور خ ــزد از حض ــدت ی وح
حضــرت معصومــه)س( و امــام 
ــژه دهــه  رضــا)ع( در جشــن وی
کرامــت در مســجد محمدیــه 
 یــزد خبــر داد. راضیــه بیگــی

ــری  ــون فرهنگی هن مســئول کان
وحــدت یــزد اظهــار کــرد: همزمــان بــا دهــه کرامــت 
ــت  ــه هم ــه ب ــزار می شــود ک ــی در اســتان برگ ویژه برنامه های
ایــن کانــون جشــنی با حضــور خــدام حضــرت معصومه)س( 
ــن  ــه داد: ای ــد. وی ادام ــد ش ــزار خواه ــا)ع( برگ ــام رض و ام
ــجد  ــاعت 18 در مس ــاه س ــنبه 12 مردادم ــه روز سه ش برنام
ــان شــهدای  ــوار دهــه فجــر، خیاب ــزد واقــع در بل ــه ی محمدی
ــی  ــا قرعه کش ــراه ب ــی هم ــهید رحمان ــه ش ــاد، کوچ مریم آب
ــی  ــود. بیگ ــزار می ش ــه برگ ــه و فاطم ــا، معصوم ــامی رض اس
ــد  ــرای حضــور در قرعه کشــی می توانن ــدان ب ــزود: عالقه من اف
ــک  ــماره 30008940351137 پیام ــه ش ــود را ب ــی خ ــد مل ک

کنند.

دهه کرامت 
آغاز اردوی دانش آموزان زیارت اولی

ــرورش از  ــوزش و پ ــی وزارت آم ــی و پرورش ــاون فرهنگ مع
برپایــی اردوی دانش آمــوزان زیــارت اولــی همزمــان بــا آغــاز 

دهــه کرامــت خبــر داد. 
دختــران  ویــژه  دوره  ایــن  گفــت:  کفــاش  حمیدرضــا 

می شــود.  برپــا  دانش آمــوز 
وی زمــان آغــاز اعــزام دانش آمــوزان بــه اردوی زیــارت 
ــت  ــه کرام ــاز ده ــا آغ ــان ب ــاه، همزم ــا را 14 مردادم اولی ه
اعــالم و عنــوان کــرد: ایــن اردوهــا بــه صــورت مقطعــی تــا 24 
مردادمــاه، همزمــان بــا ســالروز والدت امــام رضــا)ع( ادامــه 
ــر  ــا از س ــیر اعزام ه ــف، س ــی توق ــا اندک ــس از آن ب دارد و پ

گرفتــه می شــود. 
کفــاش بــا اشــاره بــه انتخــاب ســه شــهر زیارتــی مشــهد، قــم 
ــار کــرد:  ــی  اظه ــارت اول ــرای برپایــی اردوهــای زی و شــیراز ب
دانش آمــوزان مناطــق محــروم و کمتــر برخــوردار کــه تاکنــون 
ــرای ایــن  ــد، ب ــه ایــن شــهرهای زیارتــی مســافرت نکرده ان ب
اردو انتخــاب شــده اند. وی اظهــار کــرد: ایــن برنامــه از ســوی 
ــی  ــای پرورش ــا و فضاه ــری، اردوه ــی و هن  اداره کل فرهنگ

و معاونت فعالیت های اجتماعی برگزار می شود. 
کفــاش همچنیــن یــادآوری کــرد: جشــنواره ســی و چهارمیــن 
ــز از 21  ــوزان نی ــری دانش آم ــی و هن ــابقات فرهنگ دوره مس
ــزار  ــی نیشــابور برگ ــاه، در اردوگاه شــهید رجای ــا 29 مردادم ت

می شــود.

کوتاه از  جامعه 

سفر به »وش«

سرویس گردشگری
آیدین بهاری

ــی  ــر باق ــوز در دل دره، بک هن
مانــده و ایــن اصالتــش را 
ــراف و  ــای اط ــون کوه ه مدی
ــت؛  ــی اس ــورای دسترس دش
ــد  ــه آن بای ــیدن ب ــرای رس ب
25 کیلومتــر از شــجاع آباد وارد جــاده فرعــی روســتای 
 تتمــاج شــد و از تتمــاج بــه ســمت جنــوب بایــد 
4 کیلومتــر در جــاده خاکــی و ســنگالخی رانندگــی 
کــرد و در نهایــت پــای کــوه متوقــف شــد. ایــن انتهــای 
ــی  ــا »وش« باق ــر ت ــوز 5 کیلومت ــت؛ هن ــیر نیس مس
مانــده اســت. 5 کیلومتــری کــه ســال های ســال، تنهــا 
راه ارتباطــی مــردم روســتا بــا بیــرون اســت. روســتای 
ــای  ــار ج ــفیدکوه و جب ــه س ــوش دو قل »وش« در آغ

گرفتــه اســت. 
بــه  طبیعــت  بــه  مــردم  اخیــر  دســت درازی های 
ــت  ــیدن طبیع ــر کش ــه زنجی ــف و ب ــای مختل بهانه ه
وحشــی و کوه هــای بی زبانــی کــه ناخواســته در مســیر 
ــه  ــدری خاطــر هم ــه ق ــد، ب ــرار گرفتن  جــاده و شــهر ق
را افســرده کــرده اســت کــه دیــدن طبیعتــی کــه 
مخفیانــه در دل کوه هــا زنــده و هنــوز قــادر بــه نفــس 

ــی آورد.  ــد م ــه وج ــه را ب ــت، هم ــیدن اس کش
نــام روســتا بــا توجــه بــه ســابقه زبان هــای کهــن پهلوی 
در منطقــه، از واژگان اصیــل فارســی اســت. »وش« بــه 
ــا  ــوز ب ــه هن ــی ک ــت. نام ــوش اس ــوب و خ ــی خ معن
زیبایــی روســتا عجیــن اســت. اگرچــه »وش« بــه پنبه 
پــاک الیاف نشــده نیــز تعبیــر می شــود؛ امــا از ســابقه 
کشــت آن در روســتا اطالعی در دســت نیســت. روســتا 
ــه فلــک  ــزاری از درخت هــای ســر ب در روزگار دور درخت
ــل  ــه دلی ــوده اســت کــه بعدهــا ب کشــیده در دل دره ب
ــت.  ــده اس ــل ش ــکونت تبدی ــل س ــه مح ــود آب ب وج
ــی، آن  ــک و پلکان ــاورزی کوچ ــای کش ــروز زمین ه  ام
ــه  ــا ک ــر ج ــا ه ــرده، ام ــارج ک ــزار خ ــکل درخت را از ش
زمیــن کشــاورزی نیســت، درخت هــای کبــوده تــا 

آســمان قــد کشــیده اند. 
ــی  ــوالت باغ ــان محص ــتا هم ــاورزی روس ــده کش عم
ــادام و...  ــون ب ــوه همچ ــای می ــامل درخت ه ــز ش نطن
کشــت های مــورد نیــاز دام پــروری ماننــد شــبدر اســت. 
ــه  ــوار ب ــم و دش ــیر پرپیچ وخ ــا از مس ــالی ام خشکس
»وش« رســیده اســت و بــه گفتــه ســاکنان بومــی بــر 
ــا  ــژه مســیر کوهپایه ه ــوا و سرســبزی، به وی حــال و ه
محــزون  روســتا،  بهشــت  اســت.  گذاشــته   اثــر 
ــه  ــت؛ چ ــی اس ــالی های پیاپ ــورده از خشکس و زخم خ
بســا اگــر بارش هــا مناســب بــود زیبایــی »وش« صــد 

ــد. ــدان می ش چن

پیوند دینداری و رفتار زیست محیطی در مصرف آبگشت و گذار

روستاگردی، جاذبه ناشناخته چهارمحال و بختیاری
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روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1- پیمودن - سیاستمدار اتریشی قرن نوزدهم - ناتوان از 
رازداری

2- حاصل تأثیر چند عامل - معاف از مالیات در دوره مغول 
- گشاده

3- بینی - معتقد به ازلی بودن جهان - ملیت ما
4- بخت آزمایی - قوس - دارای تشدید

لماتی 5- قضیه علمی به اثبات نرسیده - نام قدیم آ
6- بافنده - کور مادرزاد - شهری در ترکیه

7- ناشتایی - تخم کتان - مجرای اصلی عبور هوا در دستگاه 
تنفس مهره داران

8- حرف پیروزی - کارآگاه داستان های »ژرژ سیمنون« - 
باران اندک

9- پایه و ستون - درختی بلند و برگ ریز - در به دری
10- از برادران حضرت یوسف ع - درخت تبریزی

11- گالبی - پل صراط
12- حوض کوچک - خلق کردن - پادزهر

13- انبار غله - خاک - خودداری از انجام کاری
14- جانشین او - پاکان - الیه بیرونی هر یک از اعضای بدن
15- دارای شکوه و وقار - شهری در استان اصفهان - باده.

1- کتابی ارزنده از »محمد زکریای رازی« - میان تهی
2- حنا - شمش - زمین کشاورزی نشده

3- بازگشایی - از روی مهربانی دست بر سر و روی کسی 
کشیدن

4- نت سوم - اقتضا کردن - از نام های دوزخ
5- افراطی - ناگزیر - از قبایل قدیمی اعراب

6- رسته و ردیف - حرامی - کلیسای قدیمی در اصفهان
7- حرف زشت و ناپسند - طرد کردن - قلزم

8- گویند از آه او عرش خدا به لرزه درآید - سمت چپ 
میدان جنگ - عجله و تندی

9- دراز گوش - تصورات - از ابزار مکانیکی
10- قنات - دومین بخش از معده نشخوار کنندگان - گوی ها

11- چینه دیوار - راه باریک و سرپوشیده - لپ تاپ
12- اهل فن - پرداخت تصویر با خطوط باریک و موازی - 

طریق
13- النه - خنک کننده موتور خودرو

14- عشوه گر - از نام های دخترانه - زبان بسته
15- رهبر - متصدی امور دربار پادشاهان صفوی را می گفتند.

عمودیافقی

بــرای  آشــنایی  نــام  نقــد،    کافــه 
کیمیای وطن

دامون رشیدزاده

اهالــی رســانه در اصفهــان اســت؛ 
پاتوقــی کــه بــه همــت ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ســینما  مخاطبــان  می کوشــد  اصفهــان   شــهرداری 
ــد.  ــنا کن ــور آش ــری کش ــای هن ــا اتفاق ه ــانه را ب و رس
ــد ــه نق ــانه در کاف ــگ رس ــه فرهن ــی کمیت ــدف اصل  ه
اصفهــان  رســانه  اهالــی  بــرای  حساســیت   ایجــاد 
و عمــوم مــردم دربــاره فضــای رســانه ای حاضــر اســت. 
نقــد  آمــوزش  نقادانــه،  تفکــر  ایجــاد   همچنیــن 
و بررســی و تحلیــل از نــکات مثبــت کافــه نقــد اســت. 
در یکــی از آخریــن نشســت های کافــه نقــد، فیلــم 
مســتند بازگشــت گمــورا ســاخته حجت االســام جــواد 
مرکــزی  کتابخانــه  اجتماعــات  ســالن  در  صافــی 
مســتند  شــد.  وبررســی  ونقــد  پخــش  اصفهــان 
بازگشــت گمــورا بــه بررســی انقــاب جنســی در جامعــه 
غــرب و مقایســه آن بــا جامعــه ایــران پرداختــه  اســت. 
ــه مخاطــب از شکســت تحــول  ــا هشــدار ب همچنیــن ب

ــن  ــان ای ــه بی ــرب، ب ــه غ ــی در جامع ــا آزادی جنس ــراه ب ــی هم ــت جنس زیس
تلنگــر، هشــدار و آگاهی بخشــی بــه مخاطــب ایرانــی و دیگــر جوامــع - کــه در 
ایــن مســیر گام برندارنــد - می پــردازد. ایــن فیلــم محصــول مؤسســه نجــوای 
ــیمین  ــود س ــال ع ــید جم ــده س ــر عه ــی آن ب ــه تهیه کنندگ ــت ک ــر اس زالل هن

بوده است.
 گُمورا، واژه ای عبری است

حجت االســام جــواد صافــی، کارگــردان فیلــم »بازگشــت گمــورا« دربــاره 
ــام  ــه ن ــت. درنتیج ــی اس ــم، تاریخ ــن فیل ــد: ای ــم می گوی ــام فیل ــاب ن انتخ
فیلــم هــم، تاریخــی انتخــاب شــده اســت. »گمــورا«، نــام شــهری اســت کــه 
قومــی در آن زندگــی می کردنــد و اتفاقاتــی بــرای آنــان روی می دهــد؛ در 
واقــع همــان ســرزمینی اســت کــه قــوم لــوط در آن زندگــی می کردنــد. گمــورا 
ــم نیــز پیشــنهاد یکــی از محققــان  ــام فیل واژه ای عبــری اســت کــه انتخــاب ن
ــان را  ــی خودم ــع انفعال ــه موض ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــود. م ــم ب فیل

دربــاره مســائل جنســی کنــار بگذاریــم؛ چــرا کــه معمــوال عــادت داریــم وقتــی 
بــه مــا حملــه می شــود، تــازه بــه فکــر دفــاع از خودمــان می افتیــم. ایــن بــار 
ــی  ــال 1950 خیل ــه س ــانی ک ــمت کس ــه س ــام را ب ــت اته ــم انگش ــعی کردی س
راحــت بــرای دنیــا نســخه پیچیدنــد، نشــانه برویــم؛ ایــن درحالــی اســت کــه 
آنــان کــه بــرای دنیــا نســخه پیچیدنــد، االن فهمیدنــد کــه ایــن نســخه اشــکال 
دارد؛ امــا جســارت اینکــه اعــام کننــد اشــتباه کردنــد را ندارنــد و خیلــی راحــت 
نســخه قانونــی خــود را کم کــم بــه کنــاری گذاشــتند؛ متأســفانه همیــن نســخه 
ــا  ــگاه های م ــون در دانش ــد، هم اکن ــم از آن گرفتن ــد ه ــواب ب ــه ج ــوب ک معی

تدریــس می شــود.
 تمام فیلم، آرشیوی است

ــم  ــام کن ــم اع ــتم در فیل ــن نخواس ــد: م ــح می کن ــوان تصری ــه ج ــن طلب ای
غربی هــا آدم هــای بــدی هســتند؛ بلکــه ایــن خودشــان هســتند کــه بــر 
ــه  ــوده ک ــه نب ــذا این گون ــد. ل ــراف می کنن ــوع اعت ــن موض ــه ای ــناد ب ــق اس طب

ــان  ــم نش ــی را در فیل ــک روحان ــا ی ــم مث ــن بخواه م
ــدی  ــان آدم هــای ب ــد آن ــه مســتقیم اعــام کن دهــم ک
هســتند. ضمــن اینکــه تمامــی فیلــم، آرشــیوی اســت.

 تحلیل
پرداخــت  در  جســارت  علی رغــم  بازگشــت گمــورا، 
ــرد؛  ــج می ب ــی رن ــرط پژوهش ــف مف ــوع، از ضع موض
اتفاقــی کــه شــامل حــال بســیاری از مســتندهای 
نــگاه  می شــود.  نیــز  کشــورمان  دیگــر  اجتماعــی 
و  حســاس  چنــان  موضوعــی  بــه  تک بعــدی 
ــن  ــی رفت ــه قاض ــه ب ــان یک طرف ــز، هم چالش برانگی
ــد  ــات مانن ــی موضوع ــم در بعض ــردان فیل ــت. کارگ اس
ــکاوی و یکــی از برجســته ترین  ــم روان ــدر عل ــد، پ فروی
ــاره  ــان بیچ ــک انس ــد ی ــخ را در ح ــان تاری  روان شناس
و ورشکســته پاییــن آورده کــه تنهــا بــه مــدد خواهــرزاده 
خــود بــه موفقیــت رســیده؛ در حالــی کــه فرویــد 
زمانــی بــه آمریــکا رفــت کــه یکــی از مشــهورترین 
ــن  ــت کمتری ــردان زحم ــود. کارگ ــا ب ــمندان اروپ دانش
ــت  ــا برداش ــداده و تنه ــود ن ــه خ ــد ب ــای فروی ــاره موفقیت ه ــه را درب مطالع
ــن  ــته و ای ــی داش ــای جنس ــا عقده ه ــه ب ــای او در رابط ــری از نظریه ه سرس
ــچ  ــردان، هی ــت. کارگ ــم داده اس ــان ها تعمی ــه و انس ــه کل جامع ــوع را ب موض
 اشــاره ای بــه درمــان بیمــاران روانــی تــا پیــش از پیدایــش علــم روان شناســی 
ــس  ــدی را پ ــب ج ــاده انگارانه مخاط ــگاه س ــن ن ــد و همی ــکاوی نمی کن و روان
ــارغ  ــر، ســاخت یکدســت و ف ــن اث ــم ای ــد. یکــی دیگــر از اشــکاالت مه می زن
از زیبایی شناســی های سینماســت کــه نمی توانــد مخاطــب را تشــویق بــه 
ادامــه دیــدن مســتند کنــد. فیلــم بــا روایتــی اخبارگونــه فقــط اتفاقــات جامعــه 
ــه  ــد ک ــان می کن ــخصی بی ــتی ش ــا برداش ــطحی و ب ــورت س ــه ص ــکا را ب آمری
خــود ایــن موضــوع بزرگ تریــن آفــت بــرای ســاخت مســتند آن هــم در ژانــر 
اجتماعــی اســت. در کل ورود یــک روحانــی بــه دنیــای ســاخت فیلــم، اتفــاق 
مبارکــی اســت و بــه عنــوان اولیــن اثــر ســازنده نــکات مثبتــی هــم دارد؛ اســتاد 

ــا پختــه شــود خامــی. ــد ت ــد: بســیار ســفر بای ســخن ســعدی می فرمای

به همت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان  برگزار شد:
نقد »بازگشت گُمورا« در کافه نقد

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

 اْلِحْرَمان 
ُ

 ااِلْحِتَکاُر َداِعَیة

 احتکار به حرمان و بى  بهره  ماندن می انجامد.
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حوادثسالمت 

آویشن در طب سنتی
 در ایــن مطلــب بــه خــواص آویشــن از زبــان متخصصــان 

ــا مــا همــراه باشــید... ــم. ب طــب ســنتی پرداخته ای
ــت؛  ــی اس ــان داروی ــن گیاه ــی از قدیمی تری ــن، یک آویش
ــن  ــتان از آویش ــان باس ــان و یونانی ــه مصری ــوری ک ــه ط ب
ــد.  ــتفاده می کرده ان ــود اس ــای خ ــان بیماری ه ــرای درم ب
ــا  ــا م ــت؛ ام ــم اس ــد ه ــا مانن ــن ها تقریب ــواص آویش خ
ــرای  ــا ب ــم ت ــر کرده ای ــه ذک ــدام را جداگان ــر ک ــا ه در اینج
اســتفاده کاربردی تــر باشــد. آویشــن شــیرازی بــا نــام 
 علمــی Zataria multiflora boiss دارای طبیعــت گــرم 

و خشک در درجه دوم است.
1. آویشــن در درمــان اکســیور )کرمــک( مؤثــر اســت؛ 
پــودر  از  مرباخــوری  قاشــق  یــک  روزانــه  خــوردن 
ریــزش در  هفتــه  دو  تــا  یــک  مــدت  بــه   آویشــن 

و نابود کردن کرم های روده مفید است.

2. ضد نفخ و اشتهاآور است.
ــات  ــا از رطوب ــر و روده ه ــده، جگ ــه، مع ــده ری 3. پاک کنن

ــت. اس
ــان بعضــی  ــت درم ــر، جه ــا آب انجی  4. خــوردن آویشــن ب

از انواع سرفه مفید است.
ــا انجیــر خشــک، ســبب خوشــرنگ  5. خــوردن آویشــن ب

ــود. ــورت می ش ــت ص ــدن پوس ش
6. مصــرف آویشــن بــا پنیــر تــازه در افــراد الغــر ســبب رفــع 

ــود. ــری می ش الغ
7. خــوردن آویشــن بــا غذاهــای غلیــظ کــه هضــم ســنگینی 

دارنــد، ســبب بهبــود هضــم می شــود.
8. رایحــه بخــور آویشــن باعــث فــرار حشــرات مــوذی 

د. می شــو
ــردن  ــرف ک ــت برط ــرده، جه ــورت دم ک ــه ص ــن ب 9. آویش
ــود. ــتفاده می ش ــده اس ــای مع ــواع ناراحتی ه ــی از ان بعض

ــرماخوردگی  ــور، در س ــورت بخ ــه ص ــن ب ــرف آویش 10. مص
ــود. ــم می ش ــود عائ ــبب بهب س

11. آویشــن خلــط آور و آنتی اسپاســم برونشــیال اســت. 
ــک  ــط از ســینه روزی ی ــان آســم و خــروج خل ــت درم جه
فنجــان دم کــرده آویشــن را بــا آب لیمــو یترش و کمی شــکر 
مخلــوط کنیــد، خــوب بــه هــم بزنیــد و میــل کنیــد و ایــن 

ــا بهبــودی ادامــه دهیــد. عمــل را ت
12. آویشــن خــواص ضدباکتریایــی، ضدقارچــی و ضدانگلی 

دارد.
 خواص و اثر آویشن

1. آویشــن داروی ســنتی دردهــای معــده و روده 
اســت. جوشــانده ایــن گیــاه در درمــان پیچــش روده 
و اســهال مؤثــر اســت و بــرای دفــع انــگل هــای روده، 

ــد. ــرده ان در گذشــته از آویشــن اســتفاده مــی ک

ــرات  ــی دارای اث ــن باغ ــًا آویش ــن مخصوص 2. آویش
ایــن  ضدقارچــی و ضدباکتریایــی قــوی اســت و 
ــرول در  ــول و کارواک ــود تیم ــل وج ــه دلی ــت ب خاصی
اســانس ایــن گیــاه اســت و ایــن اســانس دارای 
ــط آور اســت. ــرات ضداسپاســم، ضــد ســرفه و خل اث

ــا محلــول رقیــق اســانس آویشــن  3. شســتن ســر ب
ســبب افزایــش جریــان خــون در پوســت ســر و 
قــوی شــدن غــده هــای مــو و در نتیجــه جلوگیــری از 

ــزش مــو مــی شــود. ری
ــوده و در  ــی ب ــده خوب ــه کنن ــل تصفی ــن عام 4. آویش
ــد  ــه مفی ــاز هاضم ــراض جه ــی و ام ــی خواب ــان ب درم

اســت.
5. آویشــن ضدتشــنج، ضــد صــرع و ضــد نفــخ بــوده 

و بــرای تقویــت بینایــی و معــده هــم مفیــد اســت.
6. آویشــن اعمــال جنســی و تناســلی را در بــدن 

تحریــک و تقویــت مــی کنــد.

گل گاوزبان با طعم تریاک
ــد  ــن ش ــردم و ای ــه ک ــته تجرب ــته و نادانس ــواد را ناخواس م
شــروع اعتیــاد بنــده؛ تــا جایــی کــه بــه همــراه همســرم بــرای 
ــم و  ــوار می رفتی ــتان های هم ج ــه اس ــدر ب ــواد مخ ــد م خری
ــوق کــردن  ــام پات ــه اته ــی کــه ب ــم. زن جوان مــواد می خریدی
منزلــش بــه عنــوان محــل خریــد و فــروش و مصــرف مــواد 
ــود، در  ــده ب ــتگیر ش ــس دس ــوران پل ــط مأم ــدر  توس مخ
گفت وگــو بــا کارشــناس واحــد مشــاوره آرامــش فرماندهــی 
اعتیــاد  علــت  درخصــوص  اصفهــان  اســتان   انتظامــی 

و ساقی شدنش گفت:
34 ســال ســن دارم؛ صاحــب دو دختــر و  یــک پســر 
ــد  ــی در ح ــر مال ــت و از نظ ــدرم آزاد اس ــغل پ ــتم. ش هس
ــی  ــه فراوان ــت. عاق ــه دار اس ــادرم خان ــتیم؛ م ــط هس متوس
 بــه درس خوانــدن داشــتم. پــس از اتمــام مقطــع دبیرســتان

بــه  مشــغول  معمــاری  رشــته  در  و  دانشــگاه  وارد 
بــا  رابطــه ام  و  داشــتم  خوبــی  شــدم.زندگی  تحصیــل 
در محله مــان  اینکــه پســری  تــا  بــود  خانــواده خــوب 
آمــد. خواســتگاری ام  بــه  مــن  بــه  عاقــه  ابــراز  بــا 

ــنایان  ــاطت آش ــا وس ــه ب ــا اینک ــردم ت ــول نمی ک ــدا قب ابت
 پیشــنهاد او را پذیرفتــم. شــوهرم شــغل خوبــی داشــت 
و اوضــاع مالی مــان خــوب بــود تــا اینکــه پــس از چنــد ســال 
صاحــب دختــری شــدیم و چنــد ســال دیگــر پســر دومــم بــه 

دنیــا آمــد؛ زندگــی بــه کامم بــود، مشــکلی نداشــتم.
پــس از گذشــت چنــد ســال متوجــه شــدم شــوهرم معتــاد 

ــد. اســت و از ایــن طریــق نیــز کســب معــاش می کن
روزهــای ســخت مــن آغــاز شــد. در یکــی از همــان روزهــای 
ــدت  ــه ش ــدم و ب ــی ش ــیار عصبان ــه بس ــی ک ــخت وقت س
ــاک  ــی مــن از درد، تری ــرای رهای ــم، شــوهرم ب  ســردرد گرفت
را در دمنــوش گل گاوزبــان  ریخــت و بــه مــن  خورانــد؛ 
ــتم  ــوهرم، نمی دانس ــردار ش ــکار و ک ــل از اف ــم غاف ــن ه م
چــه بایــی بــه ســرم مــی آورد.  مــواد را ناخواســته و 
اعتیــاد  شــروع  شــد  ایــن  و  تجربــه کــردم  نادانســته 
بنــده تــا جائــی کــه بــه همــراه همســرم بــرای خریــد 
می رفتیــم   هم جــوار  اســتان های  بــه  مخــدر   مــواد 
ــا همســرم  ــادم،  ارتباطــم ب و  مــواد می خریدیم.بعــد از اعتی
ــه  ــر ب ــب ها دیرت ــاع ش ــن اوض ــا ای ــرم ب ــد و همس ــرد ش س
ــده  ــاقی و مصرف کنن ــودم س ــز خ ــن نی ــد؛ م ــه می آم خان
بــودم. چندیــن بــار هــم دســتگیر و بــه مراکــز تــرک  اعتیــاد 
منتقــل شــده ام؛ ولــی نتوانســتم اراده ام را جــزم کنــم و مواد را 
کنــار بگذارم.یــک روز  آن قــدر خمــاری کشــیدم، مجبور شــدم 
بــرای تأمیــن مــواد از صاحــب کارم کــه مدتــی بــا هم شــریک 
بودیــم و از وی پــول طلــب داشــتم، درخواســت پــول کنــم و 
ــا او، شــماره  ــی ب ــواد... . پــس از تمــاس تلفن کمــی هــم م
فــردی دیگــری را بــه مــن داد و  گفــت بــه او زنــگ بــزن و از 
 او مــواد بگیــر. مــن او را نمی شــناختم. بــا وی تمــاس گرفتــم 

و ماجرا را به گفتم و آدرس منزلم را دادم.
ــه محله مــان آمــد  ــواد ب ــی، ســاقی م پــس از  گذشــت مدت
ولــی آدرس را بلــد نبــود. مجبــور شــدم بــه کوچــه بــروم و او 
را بــه منزلــم دعــوت کنــم تــا همســایه ها مشــکوک نشــوند.  
وارد منــزل شــدیم. داشــتیم مصــرف می کردیــم؛ همســایه ها 
نیــز از ماجــرا بــو بــرده بودنــد و بــا پلیــس تمــاس گرفتنــد.

مأمــوران ســر رســیدند و مــا را دســتگیر کردنــد.

 77 میلیون ریال خالفی 
و 376 فقره تخلف در كارنامه مگان 

ــون  ــش از 77 میلی ــه بی ــگان ك ــواری م ــتگاه س ــک دس ی
ــف  ــره تخل ــه پرداخــت نشــده و 376 فق ــال جریم ــال ری ری
ــه  ــف و ب ــود، توقی ــده ب ــت ش ــده آن ثب ــاز در پرون حادثه س
پاركینــگ انتقــال یافــت. ســرهنگ »جهانگیــر كریمــی« 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: 
مأمــوران پلیــس راهنمایــی و رانندگــی شهرســتان »لنجــان« 
شناســایی  را  پرتخلــف  مــگان  ســواری  دســتگاه   یــک 
ــن  ــوابق ای ــتعام از س ــزود: در اس ــد. وی اف ــف كردن و متوق
خــودرو مشــخص شــد دارای 77 میلیــون و 750 هــزار ریــال 
ــاز  ــف حادثه س ــره تخل ــده و 376 فق ــت نش ــه پرداخ جریم
بــه پاركینــگ منتقــل  اســت كــه بافاصلــه متوقــف و 

شد. 
ــات  ــترین تخلف ــت: بیش ــان داش ــی بی ــام انتظام ــن مق ای
ثبت شــده بــرای ایــن خــودرو، ورود بــه محــدوده طــرح 

ــت.  ــک اس ترافی
معــاون اجتماعــی پلیــس اصفهــان در پایــان اظهــار داشــت: 
برابــر تبصــره مــاده 8 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی 
در صورتــی كــه مبلــغ جریمــه خودرویــی بــه 10 میلیــون ریــال 
ــک  ــه مال ــب را ب ــی مرات ــی و رانندگ ــس راهنمای ــد، پلی برس
ــخ  ــاه از تاری ــک م خــودرو اعــام و چنانچــه ظــرف مــدت ی
ابــاغ ، مالــک خــودرو بــرای پرداخــت جریمــه اقــدام نكنــد 

خــودرو توقیــف و از تــردد آن جلوگیــری خواهــد شــد. 


