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وزنامه ای برای همه ر

زندگی زیر چتر 
شایعه

صفحه 5

کشور، 150 تا  | از 280 روزنامه 
160 مورد فعالیت مستمر دارند

نشریات  و  روزنامه ها  گفت:  انتظامی  حسین 
توان  همچنان  مختلف  دالیل  به  محلی 

رقابت با سایر رسانه ها را دارند ...   صفحه 5

کرد: کیمیای وطن بررسی 

| نگاهی به پردرآمدترین 
مشاغل ایران   صفحه 3

احمد توکلی: 

گر با فساد مبارزه نشود حکومت را  | ا
کرد   صفحه 2 ساقط خواهد 

مقاومت اسالمی  

له
قا

رم
س 33روزه  جنگ  در  را  لبنان  حزب اهلل  پیروزی 

تاریخ  شگفتی های  از  یکی  عنوان  به   باید 
بر  جان  سربازان  شاهکارهای  از  یکی  و 

زنده  همیشه  برای  بیت)ع(،  اهل  و  والیت  کف 
فقط  نه  افتخار  این  داشت.  یاد  به  و  نگهداشت 
برای حزب اهلل و لبنان، بلکه برای همه مسلمانان 
و حتی آزادی خواهان، افتخار و درسی بزرگ است. 
اراده  از  که  است  جمعیتی  داد  نشان   حزب اهلل 
توانایی بسیاری برخوردار است  اقتدار و  و  و قدرت 
به  متصل  که  توکلی  دارد؛  شکست ناپذیر  توکلی  و 
خداست و چشمش را به روی غیرخدا بسته است. 
رژیم  ضعف  و  شکست پذیری  نوید  پیروزی،  این 
عالی  شورای  و  گذاشت  نمایش  به  را  صهیونیستی 
انقالب فرهنگی ایران اسالمی را بر آن داشت تا روز 
۲3 مردادماه، سالگرد پیروزی و مقاومت 33 روزه 
به  را  صهیونیستی  رژیم  برابر  در  لبنان  حزب اهلل 

کند... عنوان روز مقاومت اسالمی نامگذاری 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

ایران اسالمی طالیه دار اخبار روز
مقابله با باطل در جهان است

گفت: خدا را شکر جمهوری اسالمی ایران  رئیس حوزه علمیه اصفهان 
با بهره مندی از عنایات ویژه امام زمان)عج( همیشه در جبهه حق 

علیه باطل حرف اول را در جهان زده است....

دادستان کل کشور: 

 پول های به ناحق گرفته شده 
به بیت المال برمی گردد

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

عقب گرد 9ساله مجلس در تصویب 
کشور  الیحه ششم توسعه 

صفحه 8

 تقابل دو مربی تحول گرا 
اصفهان  پیروزی در گرو ایستادگی               برنده نداشت صفحه 6

و مقاومت در مقابل دشمن است
شهرکرد  ملت ایران از تهدیدهای 

آمریکا نمی ترسد
کرمان  حزب اهلل، خاری در چشم 
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سیری در سیاستسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  رئیــس 
ــه  ــا متوج ــه تنه ــج( ک ــام عصر)ع ــژه ام ــات وی عنای
شــیعیان اســت، توجــه بــه آن حضــرت را راهــی 
خــدا  و گفــت:  دانســت  محبــت   بــرای کســب 
را شــکر جمهــوری اســامی ایــران بــا بهره منــدی 
در  همیشــه  زمان)عــج(  امــام  ویــژه  عنایــات  از 
ــه باطــل حــرف اول را در جهــان زده   جبهــه حــق علی

است.
ــان ــا در اصفه ــزاری رس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ  ب

حضــرت آیــت هللا حســین مظاهــری در جلســه اخاق 
امیرالمؤمنیــن)ع(  مســجد  در  پنجشــنبه کــه  روز 
ــث  ــه مباح ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــی برگ ــان ج خیاب
امــام  عاطفــی  توجهــات  اگــر  مهدویــت گفــت: 
ــی  ــیاطین انس ــود، ش ــیعه نب ــه ش ــج( متوج عصر)ع

می بلعیدنــد. را  شــیعه 
از  بخشــی  بــه  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  رئیــس 
و گفــت:  اشــاره کــرد  زمان)عــج(  امــام  حقــوق 
گــردن  بــر  زمان)عــج(  امــام  حقــوق  از  یکــی 
بایــد  شــیعه  اســت کــه  ایــن  خــود،  شــیعیان 
بدانــد وجــود امــام عصر)عــج( واســطه فیــض 
الهــی بــه تمــام موجــودات عالــم اســت؛ اگــر 
مــی رود  نفســی  اگــر  می افتــد،  درختــی   بــرگ 
 و می آیــد، همــه و همــه بــه اذن ایشــان صــورت 

می پذیرد.
ــه  ــن جمل ــان ای ــا بی ــه ب ــوزه علمی ــاق ح ــتاد اخ اس
کــه هــر کاری دوســت داریــد بکنیــد، فقــط بدانیــد در 

محضــر امــام زمان)عــج( هســتید، بــه دومیــن حقــی 
ــد  ــیعیان دارن ــردن ش ــر گ ــج( ب ــام زمان)ع ــه ام ک
اشــاره و تشــریح کــرد: اینکــه شــیعه بدانــد در خلــوت 
و در جلــوت در محضــر امــام زمان)عــج( اســت، یکــی 
از عوامــل مهــم در تربیــت انســان اســت؛ انصافــا اگــر 
ــی  ــج( اعتنای ــام عصر)ع ــق ام ــن ح ــه ای ــی ب کس

نکنــد، اشــتباه بزرگــی مرتکــب شــده اســت.
وی تبییــن کــرد: ســومین حقــی کــه امــام عصر)عج( 
ــد  ــه بدانن ــن اســت ک ــد، ای ــردن شــیعیان دارن ــر گ ب
همیشــه از عنایــات ویــژه امــام زمان)عــج( برخــوردار 

هســتند؛ وگرنــه شــیطان های انســی و جنــی شــیعه 
را بلعیــده بودنــد.

ــه  ــه ب ــا توج ــری ب ــی مظاه ــرت آیت هللا العظم حض
ــه شــیخ مفیــد ادامــه داد:  نامــه امــام عصر)عــج( ب
ــد  ــیخ مفی ــه ش ــود ب ــه خ ــج( در نام ــام عصر)ع ام
نمی کنیــم؛  فرامــوش  را  شــما  مــا  می فرماینــد، 
ــود  ــما را ناب ــمن ش ــود، دش ــا نب ــه م ــن توج ــر ای  اگ

می کرد.
ــومین  ــه س ــه ب ــان توج ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی
 حــق امــام عصر)عــج( را بســیار مهــم دانســت 

و اذعــان کــرد: مــا بایــد بــه ایــن حــق توجــه داشــته 
باشــیم و جــواب ایــن حــق را ادا کنیــم؛ ادا کــردن این 
ــد  ــان فرموده ان ــه خودش ــی ک ــار فرج ــا انتظ ــق ب  ح
صــورت می پذیــرد؛ ایــن انتظــار فــرج فقــط بــا 
اعمــال خــوب، دعاهــای مختلــف و نمــاز امــام 

می شــود. ادا  زمان)عــج( 
ــام  ــاد ام ــت ی ــه در اهمی ــوزه علمی ــتاد اخــاق ح اس
زمــان تأکیــد کــرد: مــا دســت کم بایــد در شــبانه روز 
ــیم؛  ــان باش ــاد ایش ــه ی ــه ب ــت مرتب ــا هش ــت ی هف
ــم  ــکر کنی ــان تش ــر عنایاتش ــه خاط ــش ب از حضرت
عذرخواهــی  گناهانمــان  خاطــر  بــه  ایشــان  از   و 

کنیم.
مهم تریــن  را  عصر)عــج(  امــام  بــه  توجــه  وی 
ــت  ــان دانس ــه ایش ــردن ب ــدا ک ــت پی ــل در محب عام
و خاطرنشــان کــرد: برخــی افــراد آن قــدر بــه ایشــان 
می آیــد  اسمشــان  وقتــی  هســتند کــه  متصــل 
کــردن  صحبــت  و  می شــود  منقلــب  حالشــان 
 دربــاره امــام زمان)عــج( را بهتریــن گفت وگوهــا

 می دانند.
ــوری  ــان، جمه ــه اصفه ــوزه علمی ــاق ح ــتاد اخ اس
ــر  ــق در براب ــه ح ــوان جبه ــه عن ــران را ب ــامی ای اس
ــه  ــه ک ــزود: الحمدلل ــرد و اف ــی ک ــه باطــل معرف جبه
ــوده ــه موازیــن اعتقــادی ب ــد ب  شــیعه همیشــه پایبن
ــی ایســتادگی کــرده  ــر اســتکبار جهان  همیشــه در براب
ــان  ــرف اول را در جه ــه ح ــع همیش ــن موض و در ای

مــی زده و می زنــد.

آیت اهلل العظمی مظاهری مطرح کرد: 

ایران اسالمی، طالیه دار مقابله با باطل در جهان است

ــز  ــی)ره( نی ــام خمین ــت: ام ــزد گف ــه ی ــام جمع ام
ــتند  ــد داش ــا تأکی ــر ابرقدرت ه ــتادگی در براب ــر ایس  ب
ــگی  ــای همیش ــی از توصیه ه ــتیزی، یک و استکبارس

ایشــان بــود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا محمدرضــا 
ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه 
ــزوم ایســتادگی و مقاومــت در  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــزد ب ی
برابــر زورگویــی ابرقدرت هــا اظهــار داشــت: امــام 
ــتند  ــد داش ــئله تأکی ــن مس ــر ای ــز ب ــی)ره( نی خمین
ــگی  ــای همیش ــی از توصیه ه ــتیزی، یک و استکبارس

ــود. ــان ب ایش
ــی  ــم مبن ــرآن کری ــه کام خــدا در ق ــا اشــاره ب وی ب

بــر اینکــه منافقــان و کفــار همیشــه تــاش می کننــد 
ــما را از  ــا ش ــند ت ــدال باش ــگ و ج ــما در جن ــا ش ب
ــه  ــد، افــزود: بنابرایــن بایــد برنام ــان دور کنن  دینت
و طرحــی داشــته باشــیم کــه دشــمن نتوانــد دینمــان 

را از مــا بگیــرد.
ناصــری تأکیــد کــرد: اگــر می خواهیــم پایــدار باشــیم 
و روح دینــداری را در نوجوانــان و جوانانمــان نهادینــه 
ــی را  ــم و آگاه ــت و عل ــر و مقاوم ــد صب ــم، بای کنی
ــا از دیــن و اعتقــاد و عزتمــان  ــه آن هــا بیاموزیــم ت ب

دفــاع کنیــم. البتــه در ایــن مســیر ســختی هایی نیــز 
ــختی ها  ــه س ــزد از جمل ــه ی ــام جمع ــود دارد. ام وج
و دشــواری های ایــن مســیر بــه تحریم هــا و ... 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: البتــه این هــا ارزش دارد 
ــم و اســام  ــا نروی ــدروزه دنی ــت چن ــار ذل ــر ب کــه زی
ــران  ــا دشــمن بفهمــد ای ــم ت و دینمــان را حفــظ کنی
و انقــاب مســتحکم تر از آن اســت کــه برایــش 
نقشــه بکشــند. وی تأکیــد کــرد: هرگــز نبایــد ناامیــد 
ــد  ــه بای ــم؛ بلک ــت بگذاری ــت روی دس ــویم و دس ش
حرکــت کنیــم و بــا جهــاد حرکتــی و جهــاد مقاومتــی 
 پیــش برویــم؛ زیــرا ایــن تــوان در کشــور مــا وجــود

 دارد.

ــم  ــگ 33روزه ه ــت: جن ــان گف ــه اصفه ــام جمع ام
بــرای مســلمانان و هــم بــرای صهیونیســت ها درس 
داشــت و مســلمانان فهمیدنــد اگــر در مقابل دشــمن 
ایســتادگی و مقاومــت کننــد، پیــروز خواهنــد شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از اصفهــان،  آیــت هللا 
ــای  ــروز در خطبه ه ــژاد دی ــف طباطبایی ن ــید یوس س
نمــاز جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه ســالروز پیــروزی 
رژیــم  و  روزه   33 جنــگ  در  مقاومــت  جبهــه 
ــم  ــر تصمی ــای کف ــت:  دنی ــار داش ــتی اظه صهیونیس
ــن  ــزب هللا را از بی ــت و ح ــه مقاوم ــود جبه ــه ب گرفت

ــرد. ــر ک ــا را زمین گی ــت، آن ه ــا مقاوم ــرد؛ ام بب
ــت ها  ــه داد:  صهیونیس ــان ادام ــه اصفه ــام جمع ام
ــام  ــا 3 روز کار را تم ــرض 2 ت ــد در ع ــر می کردن فک
بــه طــول  روز  ایــن جنــگ 33  امــا  می کننــد، 

ــد. ــت خوردن ــرانجام شکس ــد و س انجامی
ــم  ــگ ه ــن جن ــرد:  ای ــژاد خاطرنشــان ک طباطبایی ن
ــرای  ــم ب ــت و ه ــت ها درس داش ــرای صهیونیس ب
ــل  ــر در مقاب ــد اگ ــه فهمیدن ــلمان ک ــورهای مس کش
دشــمن بایســتند و مقاومــت کننــد، پیــروز خواهنــد 

شــد.
امــام جمعــه اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه 

ســالروز آغــاز ورود آزادگان بــه میهــن اســامی 
گفــت: آزادگان، افتخــار بزرگــی بــرای کشــور مــا 
هســتند و ســختی های زیــادی در زمــان اسارتشــان 
کشــیدند؛ ولــی مردانــه مقاومــت کــرده و حتــی یــک 

ــد. ــی نزدن ــامی حرف ــاب اس ــاف انق ــه، خ کلم
نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان بــا بیــان 
 اینکــه همــه آزادگان بــا رشــادت،  ایســتادگی کردنــد 
و ایــن امتحــان بــزرگ را بــه درســتی گذراندنــد  
گفــت:  ان شــاءهللا خداونــد بــه همــه آزادگان توفیــق 
ــد  ــظ کنن ــر حف ــر عم ــا آخ ــت را ت ــن معنوی ــد ای ده
ــزان توجــه الزم را داشــته  ــن عزی ــه ای و مســئوالن ب

ــند. باش

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان 
ــام  ــمنان اس ــم دش ــاری در چش ــزب هللا، خ ــت: ح گف
ــوان  ــه عن ــزب هللا را ب ــمنان ح ــن رو دش ــت و از ای اس

ــد. ــی کرده ان ــتی معرف ــان تروریس ــروه و جری گ
ــی  ــید یحی ــت هللا س ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــزود:  ــان اف ــه کرم ــاز جمع ــای نم ــری در خطبه ه جعف
کشــتن  می خوارگــی،  اســام  از  قبــل  جاهلیــت 
بیگناهــان، زنــده بــه گــور کــردن دختــر و امثــال ایــن 
جنایــات را انجــام مــی داد کــه امــروز بــه شــکل دیگری 

ــود. ــام می ش ــا انج ــطح دنی در س
وی گفــت: بعضــی کشــورها بــا عنــوان اســامی گــوش 
بــه حرف هــای آمریــکا دارنــد کــه نمونــه آن عربســتان 

ســعودی اســت کــه بیــش از یــک و نیــم ســال یمــن 
ــد. ــاران می کن را بمب

وی بیــان کــرد: بایــد دعــا کنیــم خداونــد متعــال ریشــه 
ــا  ــردارد ت ــان ب ــعودی ها را از می ــه س ــت و ریش وهابی
مــردم مســلمان منطقــه آزاد شــوند. امــام جمعــه 
کرمــان بــا بیــان اینکــه دنیــای اســام هنــوز در خــواب 
ــم  ــال و نی ــک س ــتان ی ــت: عربس ــت، گف ــت اس غفل
ــاران  ــن را بمب ــه، یم ــم هم ــل چش ــه در مقاب ــت ک اس
می کنــد و ســازمان های جهانــی ســکوت کرده انــد.

ــان  ــزب هللا لبن ــروزی ح ــالروز پی ــری س ــت هللا جعف آی
ــگ 33 روزه  ــتی در جن ــم صهیونیس ــش رژی ــر ارت  را ب
ــت: حــزب هللا، خــاری در چشــم  ــی داشــت و گف گرام
دشــمنان اســام اســت و از ایــن رو دشــمنان، حــزب هللا 
را بــه عنــوان گــروه و جریــان تروریســتی معرفــی 
ــرائیل  ــد اس ــی و پلی ــم جعل ــت: رژی ــد. وی گف کرده ان
ــا هــزار انســان  ــد و صده ــروت پیــش آم ــب بی ــا قل ت
شــهادت  بــه  را  بیگنــاه  غیرمســلمان  و  مســلمان 
ــوز کشــتارهای وحشــیانه اســرائیل  ــردم هن  رســاند؛ م
ــب  ــا تعص ــان ب ــس از آن جوان ــد و پ ــاد نبرده ان را از ی
فهمیــده و بــا شــعور لبنــان جمــع شــدند و بــا رهبــری 
ســید حســن نصــرهللا، حــزب هللا لبنــان شــکل گرفــت.

امام جمعه اصفهان تأکید کرد:

پیروزی در گرو ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمن
امام جمعه کرمان: 

حزب هللا، خاری در چشم دشمنان اسالم است

حرکــت و ایســتادگی مــردم ترکیــه در از بیــن بــردن مبانــی 
ــور  ــود. حض ــی ب ــیار مهم ــدام بس ــه اق ــام در ترکی ــای نافرج کودت

ــود. ــران ب ــه کودتاگ ــی ب ــه، درس مهم ــردم در صحن م
وزیــر خارجــه ایــران در اولیــن ســفرش بــه ترکیــه پــس از کودتــا 
گفــت: مــا معتقــد هســتیم کــه دوران زورگویــی و کودتــا ســپری 

شــده و دیگــر در منطقــه مــا جایــی نــدارد.
ــکارا  ــه آن ــدو ورود ب ــف در ب ــواد ظری ــزارش ایســنا، محمدج ــه گ ب
 در گفت وگــو بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه تحــوالت منطقــه 
و رایزنــی بــا کشــورهای تأثیرگــذار افــزود: ایــران، روســیه و ترکیــه 
ــا  ــه  شــمار می آینــد و نیــاز اســت ب از بازیگــران مهــم در منطقــه ب

یکدیگــر گفت وگــو و همــکاری داشــته باشــند.
او در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد: اگــر اختــاف  نظــری هــم میان 
کشــورهای منطقــه باشــد، می تــوان آن را از طریــق گفت وگــو  
ــت  ــه محکومی ــاره ب ــا اش ــران ب ــه ای ــر خارج ــرد. وزی ــرف ک برط
کودتــای نافرجــام اخیــر ترکیــه از ســوی ایــران در همــان ســاعات 
ــا  ــی و کودت ــم دوران زورگوی ــا معتقدی ــرد: م ــان ک ــه خاطرنش اولی
ــدارد و رأی و اراده  ــی ن ــا جای ــه م دیگــر ســپری شــده و در منطق
ــی  ــروه نظام ــک گ ــات ی ــا اقدام ــوان ب ــردم را نمی ت و خواســت م
ــام  ــران از مق ــات ای ــه مقام ــل هم ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب ســرکوب ک
 معظــم رهبــری، ریاســت  جمهــوری، رئیــس مجلــس و مــن 

و سایر  مقامات ایران، کودتا را محکوم کردیم.

تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه رونــد وحــدت اصولگرایــان 
ــز ــاف پرهی ــه و اخت ــد از تفرق ــی بای ــای سیاس ــت: گروه ه  گف

در  والیتــی  علی اکبــر  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  کنند.بــه   
حاشــیه آئیــن اختتامیــه بخــش بین المللــی چهاردهمیــن 
جشــنواره بین المللــی امــام رضــا)ع( در مشــهد در پاســخ 
بــه ســؤال مهــر بــا اشــاره بــه رونــد وحــدت گروه هــای 
اصولگرایــی در انتخابــات پیــش رو اظهــار کــرد: قطعــا الزم 
ــاش  ــور ت ــرفت کش ــت پیش ــم در جه ــا ه ــه ب ــه هم ــت ک  اس
ــر  ــام ه ــد از انج ــی بای ــای سیاس ــه داد: گروه ه ــد.وی ادام کنن

ــد. ــود، بپرهیزن ــاف می ش ــه و اخت ــب تفرق ــه موج کاری ک
تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه برگــزاری هرچــه باشــکوه تر 
ایــن  هــدف  مهم تریــن  رضــا)ع( گفــت:  امــام  جشــنواره 
جشــنواره معرفــی هــر چــه بیشــتر شــخصیت واالی امــام 
رضــا)ع( و نقــش حضــرت در تبییــن و گســترش اســام نــاب 

اســت. محمــدی)ص( 
ــن  ــع از بی ــود مان ــش خ ــا کوش ــرت ب ــه داد: حض ــی ادام والیت

ــد. ــی ش ــام واقع ــن اس رفت

 نماینــده ســابق مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی گفــت:  تجربــه 
و دانــش اقتصــادی  کــه دارم می گویــد اگــر بــا فســاد مبــارزه نشــود، ایــن فســاد 

حکومــت را ســاقط خواهــد کــرد.
ــش  ــنبه در همای ــر پنجش ــی بعدازظه ــد توکل ــن، احم ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
بصیرتــی روحانیــون و ائمــه جماعــات اصفهــان بــا اشــاره بــه بحــث فســاد 
اقتصــادی در کشــور گفــت: متأســفانه بــرای کســانی کــه موافــق حکومــت 
هســتند، دفــاع از نظــام برایشــان کمــی ســخت شــده؛ حال آنکــه مخالفــان نظــام 

می کننــد. زبــان درازی 
ــه دارم  ــه ای ک ــا تجرب ــم و ب ــی می کن ــارزه سیاس ــت مب ــال اس ــزود: 50 س وی اف
ــه  ــامی را ن ــوری اس ــی، جمه ــل پیش بین ــده قاب ــه در آین ــم ک ــه می فهم این گون

ــدازد. ــا می ان ــاد از پ ــه فس ــی، بلک ــاب مخمل ــه انق ــی و ن ــای نظام کودت
نماینــده ســابق مجلــس ادامــه داد: تجربــه و دانــش اقتصــادی کــه دارم 
ــن فســاد حکومــت را ســاقط خواهــد  ــارزه نشــود، ای ــا فســاد مب ــر ب ــد اگ  می گوی

کرد.
توکلــی تصریــح کــرد: در دوره مــا مبــارزه بــا فســاد ســخت اســت؛ چــرا کــه در ایــن 
دوره فســاد سیســتمی رواج یافتــه و مســئوالنی کــه موظــف بــه نظــارت بــر فســاد 

هســتند، خــود مســئله دار شــده اند.
وی گفــت: ادبیــات درســت حقوق هــای نجومــی و نامشــروع، حرام خــواری اســت 
ــی  ــه  جای ــد و  کار ب ــر داده ان ــارف تغیی ــی و نامتع ــه نجوم ــمش را ب ــه اآلن اس ک
ــس  ــون مجل ــت تریب ــه در پش ــوند ک ــح می ش ــدر وقی ــده ای آن ق ــه ع ــیده ک رس

ــارس ــاب برداشــتیم. ف ــا ســهممان را از ســفره انق ــد م بگوین

ظریف در ترکیه:
دوران کودتاگری سپری شده است 

والیتی: 
 گروه های سیاسی باید از تفرقه

و اختالف بپرهیزند

احمد توکلی: 
اگر با فساد مبارزه نشود، حکومت را ساقط خواهد کرد

امام جمعه یزد:

استکبارستیزی، توصیه همیشگی امام خمینی)ره( بود

حتما بخوانید!
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مقاومت اسالمی   
ادامه از صفحه یک: 

ــوز«  ــرد تم ــه »نب ــا ب ــن لبنانی ه ــگ 33روزه در بی جن
ــع«  ــه جام ــک »نقش ــاس ی ــر اس ــه و ب ــهرت یافت ش
رژیــم  فرانســه،  انگلیــس،  آمریــکا،  توســط  کــه 
احــزاب  و  عربســتان  اردن،  مصــر،  صهیونیســتی، 
شــاخص طیــف ۱۴ مــارس لبنــان طراحــی شــده بــود 
ــه اول  ــا و هفت ــان روزه ــا در هم ــد؛ ام ــرا درآم ــه اج  ب
ــه قــدرت حــزب هللا پــی  ارتــش رژیــم صهیونیســتی ب
ــزب هللا  ــا ح ــدن ب ــی جنگی ــه توانای ــد ک ــرد و فهمی  ب
ــان  ــود پای ــل ب ــه شــدت مای ــن جهــت ب ــدارد؛ بدی را ن

ــد.  ــگ را اعــام کن جن
ــم  ــن رژی ــه ای ــتند ک ــرار داش ــا اص ــی آمریکایی ه ول
آتش بــس  ســپس  و  آَورد  دســت  بــه  چیــزی 
ــا اصــرار  ــر ب ــه دیگ ــن رو، ســه هفت ــد. از ای ــام کن اع
آمریکایی هــا جنــگ ادامــه پیــدا کــرد؛ ولــی در نهایــت 
ــه  ــب قطعنام ــا تصوی ــد و ب ــلیم ش ــز تس ــکا نی آمری
۱۷0۱شــورای امنیــت - کــه شــباهت زیــادی بــه 
ــد زد. ــر تأیی ــان آن مه ــر پای ــه 5۹۸ دارد - ب قطعنام

پــاره  اســرائیل  توخالــی  طبــل  جنــگ،  ایــن   در 
ــی  ــم جعل ــن رژی ــام از ای ــای اس ــرس دنی ــد و ت ش
ــکا  ــتکبار و آمری ــه اس ــاخته و پرداخت ــع س ــه در واق ک
بــه عنــوان شــیطان اکبــر بــود، فروریخــت و بــار دیگــر 
ــکا کــه پشــتیبان اصلــی اوســت  ــد آمری همــه فهمیدن
نتوانســت هیــچ غلطــی بکنــد؛ زیــرا همــه دنیــا 
می داننــد آمریــکا تمــام زورش را زد کــه اســرائیل 

ــت.  ــا نتوانس ــورد، ام ــت نخ شکس
 حــاال دیگــر شکســت ناپذیر بــودن ارتــش صهیونیســت

 اقتــدار هول انگیــز نیــروی هوایــی آن، قــدرت اطاعاتی 
ــرب  ــی غ ــای سیاس ــر حمایت ه ــش مؤث ــاد، نق  موس
ــه  ــل حــزب هللا فروریخت ــو در مقاب ــل آوی ــراب از ت و اع
ــی  ــت جعل ــود دول ــار و پ ــادی ت ــی از بی اعتم  و موج
و ارتــش ایــن رژیــم را بــه لــرزه درآورده بــود و ثبــات 
قبــل از جنــگ، جــای خــود را بــه بی ثباتــی داده بــود. 
اینجــا بی خــردی ســعودی ها آشــکار می شــود کــه 
بــه جــای پیوســتن بــه کشــورهای اســامی و حمایــت 
از مســلمانان لبنــان و فلســطین و ...بــا کمــال تأســف 
ــت از او  ــه حمای ــود و ب ــده می ش ــرائیل پناهن ــه اس ب
می دهــد.  او  بــه  دوســتی  دســت  و  برمی خیــزد 
ــا کجــا؟! آری یــک روی  ــی و بی خــردی ت واقعــا نادان
ــر  ــت و روی دیگ ــدن اسرائیلی هاس ــع ش ــکه ضای س
ــان اســت کــه پــس از جنــگ مــورد  آن، حــزب هللا لبن

ــت.  ــرار گرف ــا ق ــراوان ملت ه ــین ف تحس
لبنــان  میلیونــی   ۴ تــا   3 ملــت  دیگــر  حــاال 
می توانســتند خــود را در کانــون توجهــات 300 میلیــون 
عــرب و حــدود ۱/5 میلیــارد مســلمان ببیننــد و رهبــر 
روحانــی آنــان در صــدر شــخصیت های اول خاورمیانــه 
عربــی بنشــیند. حــاال ابتــکار عمــل دســت مســلمانان 
 اســت و نتیجــه ایــن پیــروزی فراگیــر می شــود 
ــتکبار  ــره اس ــی در محاص ــه نوع ــه ب ــورهایی ک و کش
بودنــد، قــدرت و روحیــه می گیرنــد و بــه مقابلــه 

جدیــد بــا دشــمن وارد می شــوند.
در نهایــت آن شــد کــه دیدیــم و دنیــا دیــد و حــزب هللا 
افــکار عمومــی جهــان شــد و اســرائیل  قهرمــان 

ــرود. ــده و مط درمان
ــخ  ــارک تاری ــر ت ــد ب ــا اب ــامی ت ــت اس ــن مقاوم ای
ــروز  ــره پی بشــریت خواهــد درخشــید و حــزب هللا چه

ــاءهللا. ــد. انش ــد مان ــوب خواه و محب

رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد:

طرح ساماندهی وضعیت روستاها
 برای کاهش مهاجرت 

ــی در  ــن طرح ــامی از تدوی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــرای کاهــش  مجلــس در راســتای ســاماندهی روســتاها ب
ابــراز  و  داد  خبــر  شــهرها  بــه  روســتائیان  مهاجــرت 
امیــدواری کــرد بــا تصویــب ایــن طــرح در مجلــس، میــزان 

ــد. ــش یاب ــتائیان کاه ــرت روس مهاج
ــی در ســی امین اجــاس  ــی الریجان ــا، عل ــه گــزارش ایرن ب
ــم  ــس قدی ــل مجل ــه در مح ــتان ها ک ــی اس ــورای عال ش
برگــزار شــد، افــزود: امــروز یکــی از معضــات کشــور ایــن 
ــرت  ــهر مهاج ــه ش ــتا ب ــادی از روس ــراد زی ــه اف ــت ک اس
می کننــد و نســبت مهاجــرت روســتا بــه شــهر بســیار زیــاد 

اســت. 
ــه 70 اســت؛  ــون 30 ب ــن نســبت هم اکن ــه داد: ای وی ادام
ــه  ــه ب ــد ک ــه دارن ــتاها عاق ــردم روس ــد م ــی 70 درص یعن
ــوب  ــا خ ــوع اص ــن موض ــه ای ــد ک ــرت کنن ــهرها مهاج ش

ــت.  نیس
وی خاطرنشــان کــرد: در کشــورهای دیگــر این گونــه اســت 
ــه  ــتا ب ــرت روس ــبت مهاج ــده نس ــال آین ــی 15 س ــه ط ک
شــهر ماننــد ایــران می شــود؛ ولــی ایــران 15 ســال جلوتــر 
 از دیگــر کشــورها طــی کــرده اســت و جمعیــت مهاجــرش 

از روستا به شهر 70 درصد است. 
ــن موضــوع را مشــکات اقتصــادی  ــل ای ــی از دالی وی یک
در روســتاها دانســت و گفــت: البتــه فقــط مشــکات 
ــه شــهر  ــردم روســتا ب ــل مهاجــرت م ــا دلی اقتصــادی تنه
 نیســت؛ امــروز جــوان روســتائی امــکان کار مطلــوب 
را نــدارد؛ از ایــن رو تــاش می کنــد بــه شــهرها بــرود 
ــورد  ــب و م ــم کار مناس ــهرها ه ــد در ش ــون نمی توان و چ
مشــکات  و  مــی رود  حاشــیه  بــه  بیابــد،  را  نیــازش 

می شــود.  ایجــاد  حاشیه نشــینی 
در  طرحــی  اکنــون  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  الریجانــی 
در  روســتاها  بــه  دادن  سروســامان  بــرای  مجلــس 
ــه  ــال تهی ــا در ح ــت: م ــار داش ــت، اظه ــام اس ــال انج ح
بــا کمــک بخــش  طرحــی در مجلــس هســتیم کــه 
ــام  ــرمایه گذاری الزم انج ــتاها س ــوار روس ــی در ج خصوص
شــود؛ البتــه ایــن ســرمایه گذاری فقــط بــه موضــوع 
کشــاورزی محــدود نمی شــود و مــا بایــد در موضــوع 
توریســم، معــدن، صنعــت و صنایــع تکمیلــی نیــز در 
ــل  ــتاها ح ــکات روس ــا مش ــم ت ــتاها کار کنی ــوار روس ج
 شــود و یــک جــوان بتوانــد بــه  راحتــی در روســتا زندگــی 

کند.

امام جمعه شهرکرد:

ملت ایران از تهدیدهای آمریکا نمی ترسد
آمریــکا  تهدیدهــای  گفــت:  شــهرکرد  جمعــه  امــام 
ــران  ــت ای ــا دل مل ــن تهدیده ــز ای ــت و هرگ ــی اس توخال

نمی لرزانــد. را 
محمــد  حجت االســام  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
علــی نکونــام در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
کــه در مصــای بــزرگ شــهرکرد برگــزار شــد، اظهــار 
ــن  ــز ای ــت و هرگ ــی اس ــکا توخال ــای آمری ــرد: تهدیده ک
 تهدیدهــای توخالــی دل ملــت ایــران را خالــی نکــرده

 است.
امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه مذاکــرات بیــان 
داشــت: شــاهرگ حیــات آمریــکا در تیــررس موشــک های 
ایــران اســامی اســت و برجــام نــه تحریم هــا را برداشــت 
ــه  ــیاری از آنچ ــه بس ــور آورد؛ بلک ــرای کش ــی ب ــه عزت و ن
ــوارد را  ــن م ــه ای ــر هم ــت و اگ ــا گرف ــز از م ــتیم نی را داش
ــه آن  ــه نتیج ــم ک ــد بدانی ــم، بای ــوب کنی ــان محس امتح
مشــخص شــده. در حــال حاضــر انتظــار ایــن اســت 
افــرادی کــه برجــام را راه حــل  همــه مشــکات می دانســتند 
ــه اقتصــاد مقاومتــی روی  ــه ایــن نتیجــه تــن دهنــد و ب ب

ــد. آورن
نکونــام تصریــح کــرد: چــرا برخــی می گوینــد برجــام بــرای 
مــا عــزت آورد؛ بایــد حقایــق بــه صورت شــفاف بــرای مردم 
بیــان شــود؛ چــرا کــه مقــام معظــم رهبــری بــا حساســیت 
ــا لحــن شــفاف همــه را هشــدار  ــه برجــام و مذاکــرات ب ب
می دهــد تــا چهــره آمریــکا مشــخص شــود؛ امــا متاســفانه 

برخــی در حــال بــزک کــردن چهــره آمریــکا هســتند.
امــام جمعــه شــهرکرد خاطرنشــان کــرد: اشــرافیت خطــر 
ــد و  ــد می کن ــام را تهدی ــاب و اس ــه انق ــت ک ــی اس بزرگ
مقــام معظــم رهبــری و مســئوالن علمــی نســبت بــه 
فراوانــی  حساســیت  نجومــی  و  بــادآورده  حقوق هــای 
دارنــد؛ زیــرا ایــن اشــرافیت در کشــور باعــث ایجــاد 
ــه نظــام اســامی  ــدن بدن ــه آســیب دی شــکاف و منجــر ب
خواهــد شــد. بنابرایــن بایــد دســت اندرکاران رســیدگی بــه 
ــد  ــرار دهن ــتور کار ق ــت در دس ــا جدی ــا را ب ــن موضوع ه ای
 و چهــره افــرادی کــه در ایــن وادی افتاده انــد، روشــن 

شود.

 پاسخ وزیر کشور به شائبه 
انتخاباتی بودن فعالیت های احمدی نژاد

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی درخصــوص شــائبه انتخاباتــی 
احمدی نــژاد  ســخنرانی های  و  تجمعــات  بــودن 
ــی ــوز قانون ــا مج ــد ب ــه بای ــات صورت گرفت ــت: تجمع  گف

 باشــد. وزیــر کشــور همچنیــن تصریــح کــرد: شــائبه 
محتــوای  و  صحبــت  نحــوه  بــه  بســتگی  انتخاباتــی 
شــائبه  تکــرار  صــورت  در  کــه  دارد  ســخنرانی ها 
اســت  حالــی  در  ایــن  می شــود؛  تقویــت  انتخاباتــی 
غیرقانونــی  انتخاباتــی  زودهنــگام  فعالیت هــای   کــه 

است.
بــه گــزارش خانــه ملــت، در حالــی یــک ســال تــا 
انتخابــات ریاســت جمهــوری 96 مانــده کــه محمــود 
احمدی نــژاد بــا ســفرهای برنامــه داری کــه بــه اســتان های 
مختلــف کشــور آغــاز کــرده، شــائبه انتخاباتــی بــودن ایــن 
ــادر  ــن متب ــه ذه ــات را ب ــال آن تجمع ــه دنب ــفرها و ب س
ــخنرانی ها  ــی س ــوای اصل ــه محت ــن اینک ــد ضم ــی کن م
 زیرســؤال بــردن فعالیت هــا و اقدامــات دولــت فعلــی

 است.

دادستان کل کشور: 

 پول های به ناحق گرفته شده 
به بیت المال برمی گردد 

ــه  ــی ب ــه پول ــی ک ــت: آنجای ــور گف ــتان کل کش دادس
ناحــق گرفتــه شــده باشــد، قطعــا بــه بیت المــال 
 بازخواهــد گشــت و بــا آن افــرادی کــه متخلــف 

و مجرم باشند نیز، برخورد خواهد شد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومی 
ــلمین  ــام و المس ــت االس ــور حج ــتانی کل کش دادس
منتظــری در رابطــه بــا آخریــن اقدامــات صــورت گرفته 
در بحــث فیش هــای حقوقــی نامتعــارف اظهــار کــرد: 
ــای  ــئله فیش ه ــه مس ــیتی ک ــه حساس ــه ب ــا توج ب
آورد  وجــود  بــه  در جامعــه  غیرمتعــارف  حقوقــی 
ــال  ــه صــورت جــدی دنب مســئوالن ایــن موضــوع را ب
ــده  ــه عه ــز ب ــئله نی ــن مس ــی از ای ــد و بخش می کنن

ــه اســت.   ــوه قضائی ق
وی تصریــح کــرد: بــه مــردم اطمینــان می دهیــم کــه 
ایــن موضــوع بــا دقــت بررســی خواهــد شــد و حتــی 
اگــر زمــان زیــادی نیــز الزم داشــته باشــد، ایــن کار بــا 

دقــت صــورت خواهــد گرفــت. 
 منتظــری گفــت: آنجایــی کــه پولــی بــه ناحــق گرفتــه 
ــه بیت المــال بازخواهــد گشــت  شــده باشــد، قطعــا ب
ــز  ــند نی ــرم باش ــف و مج ــه متخل ــرادی ک ــا آن اف و ب

برخــورد خواهــد شــد. 
ــم در  ــم بتوانی ــزود: امیدواری ــور اف ــتان کل کش  دادس
ــر خواســت مقــام  ــه ایــن موضــوع در براب رســیدگی ب
ــردم  ــام و م ــه نظ ــئوالن عالی ــری و مس ــم رهب معظ

ــیم. ــفید باش روس
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رکــود، تــورم، تحریــم و ... واژه هــای آشــنایی بــرای 
ماننــد  واژه هایــی  بــا  واژه هــا  ایــن  ماســت.  همــه 
ــرادف  ــای مت ــیاری از واژه ه ــم و بس ــد ک ــکاری، درآم بی
ســال های  همیــن  در  امــا  اســت.  شــده  عجیــن 
کمرشــکن  تــورم  و  رکــود  وضعیــت  و  ســخت 
شــغل هایی در کشــورمان وجــود دارنــد کــه نه تنهــا 
 تحریــم و تــورم و رکــود بــر آن هــا بی تأثیــر بــوده 
بلکــه روزبــه روز بــر درآمدشــان نیــز افــزوده شــده اســت. 
البتــه نکتــه مهــم در ایــن شــغل ها ایــن اســت کــه یــا بــه 
طــور کامــل در بخــش خصوصــی قــرار دارنــد یــا اینکــه 
ــا را در  ــوان آن ه ــد و نمی ت ــت دارن ــا دول ــاط کمــی ب ارتب
زیرمجموعــه شــغل های دولتــی بــه حســاب آورد. ایــن 
روزهــا کــه بحــث انتخــاب رشــته دانشــگاه ها خیلــی داغ 
ــن  ــوان کــردن ای ــم عن ــال می شــود، احســاس کردی دنب
ــان  ــان و خانواده هایش ــیاری از جوان ــرای بس ــغل ها ب ش
ــع  ــزارش در واق ــن گ ــی از لطــف نیســت. ای ــا خال قطع
حاصــل تحقیــق پایان نامــه یــک دانشــجوی دکتراســت 

کــه حــاال در اختیــار رســانه ها قــرار گرفتــه اســت.
    جراحان پالستیک در صدر

دکتــر فــوق تخصــص جراحــی پالســتیک و دکتــر 
ــد  ــان درآم ــارد توم ــال، 8 میلی ــب در س ــص قل متخص
ــا  ــه آن ه ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــی ک ــه ارقام ــد. البت دارن
اشــاره می شــود متوســط درآمــد ســالیانه در ســال 93 
اســت. بــا گذشــت دو ســال و بــا احتســاب تــورم شــما 
ــی  ــام کم ــن ارق ــه ای ــوید ک ــه می ش ــی متوج ــه راحت ب

ــت. ــده اس ــتر ش ــا بیش ــه و درآمده ــش یافت افزای
   فوتبالیست ها

ــم  ــی مطمئنی ــت. حت ــت اس ــال درس ــما کام ــدس ش ح
کــه خیلی هــا در ذهنشــان رتبــه یــک را بــه ایــن شــغل 
ــد؛ امــا خــوب واقعیــت ایــن اســت  اختصــاص می دادن
کــه فوتبالیســت و مربــی )البتــه از نــوع درجــه یــک آن( 
در رتبــه بعــدی قــرار دارنــد و بــا کســب درآمد بــه میلیارد 
در ســال، جایــگاه دومیــن شــغل پردرآمــد در ایــران را بــه 
ــن  ــی ای ــه طــور کل ــوان ب ــد. گرچــه نمی ت دســت آورده ان

موضــوع را بــه کل فوتبالیســت ها تعمیــم داد؛ امــا بایــد 
قبــول کــرد کــه درآمــد ســالیانه 3 میلیــارد تومــان بــرای 

ــی از فوتبالیســت ها عــادی اســت. خیل
   رقابت تنگاتنگ دو شغل

رتبــه ســوم و چهــارم در این جــدول به دو شــغل متفاوت 
از هــم و جالــب تعلــق می گیــرد. شــغل هایی کــه 
هیــچ قرابتــی بــا یکدیگــر ندارنــد. متوســط درآمــد یــک 
ــراح  ــک ط ــا ی ــوق تخصــص دارد ب ــه ف دندان پزشــک ک
لبــاس عــروس بــه یک انــدازه اســت. متوســط ســالیانه 

 آن هــا یــک میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان اســت 
ــتند.  ــران هس ــراد در ای ــن اف ــزو پردرآمدتری ــا ج و آن ه
جالــب اینجاســت کــه کار طراحــان لبــاس عــروس 
ــروه  ــا را در گ ــه و آن ه ــق گرفت ــر رون ــه اخی ــک ده در ی

پردرآمدتریــن شــغل ها قــرار داده اســت.
   بازیگران

ــک  ــدان اســت. درآمــد ی ــار هنرمن ــه بعــدی در اختی رتب
بازیگــر درجــه یــک در ســال، 800 میلیــون تومــان 
تخمیــن زده شــده اســت. جالــب اینجاســت کــه زمانــی 
ادعــا می شــد در هنــر هیــچ پولــی نیســت؛ حــال آنکــه 
ایــن روزهــا هنرمنــدان وضــع بــه مراتــب بهتــری نســبت 

ــد. ــا دارن ــایر گروه ه ــه س ب
   تعمیرکارها را فراموش نکنید

ــه  ــد. البت ــم جالبن ــم ه ــم و ده ــتم و نه ــای هش رتبه ه
ــما را  ــتر ش ــی بیش ــت خیل ــن اس ــا ممک ــی از آن ه یک
متعجــب کنــد. تعمیــرکاران خــودرو بــا درآمــد ســالیانه 
600 میلیــون تومــان، جــزو 10 شــغل پردرآمــد در ایــران 
هســتند. تعمیــرکاران کــه در ذهــن بیشــتر مــا افــرادی 
روغنــی  لباس هــای  و  دســت ها  بــا  زحمتکــش 
ــا  ــد. آن ه ــکل می دهن ــر ش ــاره تغیی ــاال یکب ــد، ح بوده ان
ماهیانــه 50 میلیــون درآمــد دارنــد و بــا مدرســان کنکــور 
ارشــد و مهندســان و دکترهــای کارخانه هــای صنعتــی در 

ــد. ــرار می گیرن ــک رده ق ی
ــن  ــه در ای ــرادی ک ــه اف ــد هم ــه زود قضــاوت نکنی  البت
لیســت بــه آن هــا اشــاره شــده جــز بهترین هــای شــغل 
خــود هســتند. پــس اگــر می خواهیــد بــه چنیــن 

ــید. ــن باش ــد بهتری ــید، اول بای ــی برس درآمدهای

کیمیای وطن بررسی کرد:

نگاهی به پردرآمدترین مشاغل ایران

وزیــر راه وشهرســازی از افزایــش عرضــه اوراق حــق تقــدم 
ــرای کاهــش قیمــت آن  ــده ب ــه آین ــا یــک هفت مســکن ت
ــی  ــه خال ــزار خان ــه 300 ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر داد و ب خب

بــر  تنهــا در تهــران وجــود دارد، گفــت: 
اســاس برآوردهــای صورت گرفتــه افزایــش 
ــی نمی شــود.  ــی در مســکن پیش بین قیمت
مصوبــه  درخصــوص  آخونــدی  عبــاس 
ــکن  ــای مس ــروش واحده ــرای ف ــت ب دول
مهــر بــدون متقاضــی بــه پیمانــکاران اظهــار 
کــرد:  مشــکل مســکن مهــر در مصوبــه 
ــه در  ــت ک ــی اس ــتر واحدهای ــت بیش دول

ــا  ــن واحده ــد متقاضــی اســت و مســئله ای ــای فاق جاه
ــا  ــه پروژه ه ــت. بقی ــی اس ــت و متقاض ــع نیس ــال مناب اص
ــقف وام  ــش س ــه افزای ــه ب ــا توج ــد ب ــی دارن ــه متقاض ک
تقریبــا اکثــرا تســهیالت را الزم بــرای خــود مســکن دارنــد 
مشــکل خدمــات زیربنایــی و روبنایــی اســت. وی بــا 
ــدون  ــر ب ــکن مه ــزار مس ــدود 117 ه ــه ح ــه اینک ــاره ب اش

متقاضــی را بــرای فــروش عرضــه کرده ایــم، افــزود: 
ــر  ــرای ه ــت ب ــی اس ــی متقاض ــر کس ــم ه ــالم کرده ای اع
ــم  ــذار کنی ــا را واگ ــن واحده ــم ای ــری بتوانی ــور دیگ  منظ
و دولــت هــم ایــن مجــوز را داده اســت. 
ــا  ــن واحده ــروش ای ــه ف ــان اینک ــا بی وی ب
خیلــی مشــکل اســت، تصریــح کــرد: تــالش 
می کنیــم از محــل منابــع داخلــی تمــام 
ــر  ــم. وزی ــده نگهداری ــال و زن ــا را فع پروژه ه
ــه پیشــرفت  ــان اینک ــا بی راه و شهرســازی ب
پروژه هــای مســکن مهــر 93 درصــد اســت، 
گفــت: در جاهایــی کــه متقاضی وجــود دارد، 
نــازک کاری 1.9 میلیــون واحــد مســکونی بــه اتمام رســیده 
اســت. آخونــدی در پاســخ بــه اینکــه چــه برنامــه ای بــرای 
اقشــار کم درآمــد داریــد، گفــت: فعــال بایــد مســکن مهــر 
 را کــه تمــام منابــع دولــت را بــه خــودش اختصــاص داده

تمــام کنیــم تــا بتوانیــم منابــع جدیــد را بــرای برنامه هــای 
جدیــد شــروع کنیــم. ربیــع

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:

مسکن گران نمی شود
مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور 
ــت  ــع آب باکیفی ــود مناب ــا کمب ــدت ب ــه ش ــت: ب گف
انتقــال آب  اجــرای خطــوط طوالنــی  و  مواجهیــم 

ــت.  ــوع اس ــن موض ــر ای ــدی ب تأیی
حمیدرضــا جانبــاز دربــاره احتمــال بــروز 
عمــده  افــزود:  ایــران  در  آب  بحــران 
مصــرف آب کشــور در بخــش کشــاورزی 
اســت و شــرب فقــط 6 درصــد مصــارف 
داد:  ادامــه  وی  می دهــد.  تشــکیل  را 
ــال آب  ــه انتق ــور ب ــه ناچــار مجب امــروز ب
ــزی  ــالت مرک ــده ای از ف ــش عم ــه بخ ب

ــق  ــادی در آن مناط ــت زی ــه جمعی ــتیم ک ــور هس کش
زندگــی می کننــد و بــر ایــن اســاس، کمبــود منابــع آب 

ــت. ــدی اس ــی ج ــت موضوع باکیفی
 جانبــاز خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع نبایــد موجــب 
ــط 6 درصــد مصــرف  ــرا فق ــه شــود؛ زی ــی جامع نگران
آب کشــور در بخــش شــرب اســت؛ امــا در هــر حــال 

ــت شــرب  ــردم را در حــد کیفی ــاز م ــورد نی ــد آب م بای
تأمیــن کــرد. وی همچنیــن آلــوده شــدن منابــع آبی در 
بعضــی نقــاط کشــور را دیگــر دلیــل اجــرای پروژه هــای 
انتقــال آب عنــوان کــرد. مدیــر عامــل 
شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور 
سیاســت هایی  اجــرای  امــروز  گفــت: 
همچــون نمک زدایــی و شیرین ســازی 
آب شــور، انتقــال آب بــه فــالت مرکــزی 
ــای  ــه آب ه ــش ب ــش از پی ــزودن بی و اف
مــرزی، از سیاســت های اصلــی وزارت 
نیروســت. پیش تــر معــاون مدیــر کل 
دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و آبفــای وزارت نیــرو 
گفتــه بــود، منابــع آب تجدیدشــونده کشــور از 130 
ــروز  ــته، ام ــال های گذش ــب در س ــر مکع ــارد مت میلی
ــه کمتــر از 104 میلیــارد متــر مکعــب کاهــش یافتــه   ب
و بارش هــای کشــور در مقایســه بــا متوســط درازمــدت 

20 درصــد کمتــر شــده اســت. ایرنــا

مدیر عامل آبفا:

 ایران با کمبود منابع آب باکیفیت مواجه است

از واردات غیررســمی و قاچاقــی میوه هــای مختلــف بــا قیمــت نجومی 
ــه وزارت  ــوع ک ــای ممن ــم، واردات رســمی میوه ه ــه بگذری ــازار ک ــه ب ب
جهــاد کشــاورزی مجــوزی بــرای آن صــادر نکــرده اســت خود داســتان 
ــازمان ها  ــه س ــود ک ــی ش ــد بررس ــه بای ــت ک ــدی اس ــز جدی  غم انگی
ــدام مجــوز، اجــازه  ــا ک ــه و ب ــد گمــرک چگون ــی مانن و دســتگاه متول
ــد؟  ــادی رســمی داده ان ــق مب ــوع را از طری ــای ممن ــن میوه ه ــور ای عب
ــرای وارادت  ــه ب ــرده اســت ک ــالم ک ــا اع ــاد کشــاورزی باره وزارت جه
ــه مجــوز صــادر کــرده  ــاس، مــوز و انب ــوه نارگیــل، آنان ــم می ــار قل چه
و هیــچ میــوه دیگــری بــه جــز ایــن چهــار قلــم اجــازه واردات ندارنــد. 
ــی اســت کــه امســال داســتان واردات رســمی میوهــای  ایــن در حال
ــت؛  ــده اس ــنگین تر ش ــار آن س ــر و ب ــوز، بلندت ــدون مج ــه و ب ممنوع
ــه کشــور وارد  ــر از میوه هایــی کــه در ســال گذشــته ب ــه غی چــرا کــه ب
شــده بــود، در ســه مــاه نخســت ســال جــاری، 18 هــزار و 480 کیلــو 
گــرم انــار بــه ارزش 10 هــزار و 53 دالر بــه کشــور وارد شــده اســت کــه 
ــد  ــه ارزش 30 هــزار دالر می توان ــون ب ــی زیت ــه همــراه واردات 15 تن ب

ــه باشــد. ــی در واردات رســمی میوه هــای ممنوع شــروع خطرناک
ــچ  ــود و هی ــد می ش ــی تولی ــدازه کاف ــه ان ــون ب ــار و زیت ــران ان  در ای
ــار  ــد ان ــرا بای ــت چ ــخص نیس ــا مش ــدارد؛ ام ــه وارادت ن ــازی ب  نی
ــه جمــع محصــوالت  و زیتــون کــه تولیدشــان در کشــور وجــود دارد ب

وارداتــی کشــاورزی اضافــه شــود. فــارس

حــدود 3 هفتــه از کاهــش تعرفه هــای اینترنــت همــراه می گــذرد و طــی 
ــن ســؤال  ــف ای ــت اپراتورهــای مختل ــن مــدت، بســیاری از مشــترکان اینترن ای
ــاس  ــر اس ــت؟ ب ــده اس ــا ارزان نش ــت آن ه ــرا اینترن ــه چ ــد ک ــرح کرده ان را مط
مصوبــات کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات از ابتــدای مردادمــاه ســال جــاری 
اپراتورهــای تلفــن همــراه ملــزم بــه کاهــش 20 درصــدی تعرفــه اینترنــت خــود 
شــده اند؛ امــا دربــاره ایــن ارزانــی بایــد نکاتــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. از زمــان 
ــات ــن خدم ــتفاده از ای ــرای اس ــل 3G و 4G ب ــد موبای ــت پهن بان ــه اینترن  ارائ

تعرفــه ای تعییــن شــد؛ امــا در ایــن تعرفــه گــذاری تنهــا رقمــی بــه عنــوان ســقف 
قیمــت در نظــر گرفتــه شــده و بــر ایــن اســاس مشــخص شــد اپراتورهــای تلفــن 
همــراه در بــازار رقابتــی خــود مجازنــد در نهایــت بــرای هــر کیلوبایــت داده همــراه 
ــال  ــاری 0.75 ری ــال و در ســیم کارت های اعتب ــی 0.5 ری در ســیم کارت های دائم
هزینــه در نظــر بگیرنــد. امــا مشــترکان بایــد توجــه داشــته باشــند کــه ایــن اعــداد 
ــوط  ــای مرب ــود و در هزینه ه ــت می ش ــتفاده آزاد اینترن ــه اس ــوط ب ــام مرب و ارق
بــه بســته های اینترنــت اپراتورهــا تغییــری صــورت نگرفتــه اســت. بدیــن ترتیــب 
ــف  ــمول تخفی ــد، مش ــتفاده می کنن ــت اس ــته های اینترن ــه از بس ــترکانی ک مش
نشــده و ایــن امــر بــر اســاس مصوبــات ابالغــی تخلــف بــه شــمار نرفتــه و امــری 
طبیعــی اســت. بــر همیــن اســاس در پاســخ بــه آن دســته از کاربــران اینترنــت 
همــراه کــه منتقدنــد بــا وجــود ارزان شــدن اینترنــت موبایــل اینترنــت آن هــا ارزان 
نشــده، بایــد متذکــر شــد کــه بســته های اینترنــت مشــمول تخفیف هــای اخیــر 

نشــده و ارائــه آن هــا بــا قیمــت ســابق تخلــف بــه شــمار نمــی رود. ایســنا

ــاره  ــا اش ــر ب ــال و جواه ــدگان ط ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــس اتحادی رئی
ــت  ــه عل ــه گذشــته ب ــکا طــی هفت ــه اعــالم شــاخص های اقتصــادی آمری ب
نوســان قیمــت طــال اشــاره کــرد. محمــد ولــی، بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای 
هفتــه تــا چهارشــنبه شــاهد رونــد نســبتا ثابتــی از قیمــت طــال و ســکه در 
ــاخص های  ــالم ش ــل از اع ــن روز و قب ــدای ای ــت: در ابت ــم، گف ــازار بودی ب
ــود؛ چــرا کــه  ــه رو ب ــد افزایشــی روب ــا رون ــکا، قیمــت طــال ب اقتصــادی آمری
پیش بینــی می شــد شــاخص ها منفــی باشــد؛ امــا برخــالف تصورهــا 
شــاخص های اقتصــادی آمریــکا آن گونــه کــه پیش بینــی می کردنــد منفــی 
نبــود و مثبــت بــودن بعضــی شــاخص ها عامــل کاهــش قیمــت طــال شــد. 
وی ادامــه داد: بــه  طــور کلــی قبــل از اعــالم شــاخص های اقتصــادی آمریــکا 
ــس از  ــا پ ــم؛ ام ــا بودی ــاره قیمت ه ــش یکب ــاهد افزای ــنبه، ش در روز چهارش

ــرد. ــدا ک ــاره قیمــت طــال کاهــش پی ــالم شــاخص ها دوب اع
 رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان طــال و جواهــر بــا اشــاره بــه 
ــی طــی دو هفتــه گذشــته  ــر قیمــت طــالی جهان دیگــر عوامــل تأثیرگــذار ب
اظهــار کــرد: عــالوه بــر مباحــث مربــوط بــه شــاخص های اقتصــادی و نــرخ 
ــز مســائل  ــن و نی ــه شــاخص های اقتصــادی ژاپ ــکا مقول ــره وری در آمری به
ــازار جهانــی  ــه یــوان چیــن عوامــل تأثیرگــذار بــر قیمــت طــال در ب مربــوط ب
بــود. وی دربــاره شــرایط بــازار ســکه و طــال طــی هفتــه آینــده عنــوان کــرد: 
 بازارهــای جهانــی شــنبه و یکشــنبه تعطیــل هســتند و بایــد منتظــر بمانیــم 

و شاهد واکنش بازار پس از تعطیالت باشیم. مهر

انار و زیتون در جمع میوه های قاچاق

گاز جایگزین گازوئیل در سبد سوخت نیروگاه ها
بــا بهره بــرداری از فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی و افزایــش تولیــد گاز ایــران، گاز طبیعــی جــای گازوئیــل و نفــت کــوره را در ســبد   

ســوخت نیروگاه هــای بــرق کشــور  گرفــت.

در قاب تصویر

دلیل آشفتگی بازار طال در هفته گذشتهارزانی اینترنت موبایل و ابهام برای کاربران

حتما بخوانید!
3مسکن گران نمی شود شنبه 23 مردادماه  1395

ـــمـــاره 225 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع یخچال سامسونگ )تومان(

10,900,000

6,900,000Samsung RS12W

5,480,000Samsung RS225

5,900,000 Samsung
RS225PTPN

8,500,000Samsung RS23

5,900,000Samsung HM24 

8,270,000Samsung Rosso 

Samsung French4

معاون تجاری مخابرات اصفهان:

 اصفهان دارای 500 هزار مشترک
 اینترنت پرسرعت است 
 

سرویس اقتصاد
بهمن توکلی فرد

شــرکت  تجــاری  معــاون 
اســتان  مخابــرات 
شــرکت  گفــت:  اصفهــان 
ــوان  ــه عن ــران ب ــرات ای مخاب
بزرگ تریــن اپراتــور تلفــن 
ــت دارد.  ــه فعالی ــت و همــراه در کشــور و خاورمیان ثاب
دکتــر ناصــر مشــایخی افــزود: عــالوه بــر ایــن شــرکت 
مخابــرات ایــران بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
اپراتورهــای اینترنــت پرســرعت در کشــور فعالیــت 
ــه عنــوان  ــرات اســتان اصفهــان ب دارد و شــرکت مخاب
ــران،  ــرات ای ــرکت مخاب ــای ش ــی از زیرمجموعه ه یک
ســهم خوبــی در جــذب مشــتریان داشــته اســت؛، بــه 
ــون 500 هــزار مشــترک در اســتان  ــه هم اکن طــوری ک
 اصفهــان از خدمــات اینترنــت پرســرعت اســتفاده 

می کنند. 
وی افــزود: شــرکت مخابــرات اســتان بــه منظــور 
ــنواره های  ــواره جش ــود هم ــترکان خ ــی از مش قدردان
متعــددی را برگــزار می کنــد. مشــایخی گفــت: تــالش 
ــه  ــت ب ــرویس های باکیفی ــا س ــت ت ــن اس ــر ای ــا ب م
مشــتریان ارائــه دهیــم و روزبــه روز کیفیــت خدمــات 

ــم. ــش دهی را افزای

زمزمه تغییر ناگهانی شرایط اشتغال
فعــاالن بــازار کار می گوینــد هرگونــه تــالش بــرای 
آن، کــه مســتقیما  و جراحــی  قانــون کار  اصــالح 
ــر  ــت تأثی ــور را تح ــاغل کش ــون ش ــرایط 13 میلی ش
قــرار می دهــد، بــدون موافقــت کارگــران و کارفرمایــان 

ــود.  ــد ب ــدنی نخواه اجراش
نهــم  دولت هــای  زمــان  در  پیــش  ســال   چنــد 
ــت  ــت وق ــوی دول ــی از س ــای فراوان ــم تالش ه و ده
بــرای تدویــن الیحــه اصــالح قانــون کار صــورت 
گرفــت. قانونــی کــه پــس از قانــون اساســی، دومیــن 
ــود  ــوب می ش ــور محس ــر کش ــزرگ و فراگی ــون ب  قان
و اساســا دســت بــردن بــه آن یــا اصــالح مــواد و حتی 
ــدون پشــتوانه کارشناســی  ــد ب کلمــه ای از آن نمی توان
و دریافــت نظــرات جامعــه کارگــری و کارفرمایــی 
 بــه صــورت یک جانبــه از ســوی دولت هــا انجــام 

شود.
 حــاال خبــر می رســد دولــت یازدهــم نیــز راه گذشــته 
بــدون  بــه صــورت یک جانبــه و  را رفتــه و خــود 
ــه  ــدد ارائ ــان، درص ــران و کارفرمای ــر کارگ ــن نظ تأمی
 یــک الیحــه بــه عنــوان اصــالح قانــون کار بــه مجلــس

 است.
زمــان  تــا  اســت  الزم  کارشناســان،  گفتــه  بــه   
قانــون  در  احتمالــی  اصالحــات  بــرای  بیشــتری 
کار صــرف شــود و الیحــه ای کــه در ایــن زمینــه 
 تهیــه می شــود بتوانــد رضایــت جامعــه کارگــری 
و کارفرمایــی را بــه همــراه داشــته باشــد؛ زیــرا جامعــه 
 کارگــری، امــروز دیگــر شــرایط تحمــل فشــار بیشــتر 

را ندارد.

بدهکاران بزرگ همچنان وام می گیرند
مســئوالن بانکــی در حالــی یکــی از مشــکالت بــزرگ 
مطالبــات  معضــل  را  بانکــی کشــور  و  اقتصــادی 
معــوق می داننــد کــه از ســوی دیگــر، بعضــی از 
بانک هــا هنــوز هــم نســبت بــه افتتــاح حســاب 
بــرای بدهــکاران دانــه درشــت اقــدام یــا شــرایط 
ــم  ــا فراه ــرای آن ه ــاره ب ــای دوب ــذ وام ه ــرای اخ  را ب

می کنند. 
ــزی  ــک مرک ــئوالن بان ــه مس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
پیــش  را  بخشــنامه هایی  موضــوع،  ایــن  بــرای 
بــه طــوری کــه ســقف  ایــن صــادر کرده انــد؛  از 
ــه 5  ــال ب ــون ری ــاری از 500 میلی ــی غیرج ــغ بده مبل
ــی  ــال محدودیت های ــور اعم ــه منظ ــال ب ــارد ری میلی
از قبیــل عــدم اعطــای تســهیالت اعــم از ریالــی 
بدهــی  دارای  مشــتریان  بــا  ارتبــاط  در  ارزی  و 
ــی  ــه محرومیت های ــا اینک ــده ی ــال ش ــاری اعم غیرج
ــکاری  ــه هم ــوق ک ــی مع ــتریان دارای بده ــرای مش ب
ندارنــد، در نظــر گرفتــه شــده  بانکــی   بــا نظــام 

است. 
از ســوی دیگــر به تازگــی یکــی از مدیــران عامــل 
بانکــی رقــم مطالبــات معــوق را 90 هــزار میلیــارد 
ــز  ــران بانکــی نی ــرده و برخــی از مدی ــان اعــالم ک توم
رقــم مطالبــات معــوق را تــا 100 هــزار میلیــارد تومــان 

هــم اعــالم کرده انــد.
ــاره  ــه ای از ســوی بانکــداران درب  امــا رفتارهــای دوگان
ایــن  می شــود.  اعمــال  درشــت  دانــه  بدهــکاران 
اقدامــات متناقــض در حالــی از ســوی برخــی بانک هــا 
ســخت گیری های  روز  هــر  کــه  می شــود  اعمــال 
بــه  تســهیالت  و  خدمــات  ارائــه  و  وام  پرداخــت 

مشــتریان ُخــرد بیشــتر می شــود.

 اعطای 170 میلیارد تومان 
تسهیالت خوداشتغالی در کرمان

ســال گذشــته  در  کــرد:  اظهــار  کرمــان  اســتاندار 
در اســتان کرمــان 170 میلیــارد تومــان تســهیالت 
جوانــان  از  اســت.  شــده  داده  خوداشــتغالی 
می کنیــم  خوداشــتغالی  بــه  دعــوت   اســتان 
ــگان ــوزش رای ــا آم ــرای آن ه ــز ب ــتا نی ــن راس  و در ای

 می گذاریم. 
ــعه  ــث توس ــه مثل ــاره ب ــا اش ــینی ب ــا رزم حس علیرض
اقتصــادی اســتان کرمــان گفــت: ایــن طــرح همگرایــی 
ــرده  ــم ک ــت را فراه ــه ارکان حکوم ــن هم ــی بی خوب
اســت و توانســته در شهرســتان های مختلــف اســتان 

ــد. ــان کن ــد را نمای ــای جدی ظرفیت ه

اقتصاد مقاومتی و مقررات زدایی 
ــف  ــال تعاریـ ــه حـ ــا بـ  تـ

سرویس  اقتصاد
 مهندس سجاد وجدانیان

اقتصـــاد  از  زیـــادی 
ــی  ــر مختلفـ ــمندان تعابیـ ــده و اندیشـ ــی شـ  مقاومتـ
را بـــرای آن ارائـــه داده انـــد؛ از جملـــه رهایـــی از 
تولیـــد  از  حمایـــت  خودکفایـــی،  تک محصولـــی، 
ــل 44  ــت های اصـ ــق سیاسـ ــرای دقیـ ــی، اجـ داخلـ
 مقابلـــه بـــا تحریم هـــا. همـــه این هـــا در یـــک نقطـــه
 اتفـــاق نظـــر دارنـــد و آن اینکـــه ایـــن اقتصـــاد

درون زا و برون گراســـت. یعنـــی اقتصـــاد برخـــالف 
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــن حال ـــج، در عی ـــرمایه داری رای ـــاد س اقتص
محیـــط خارجـــی تعامـــل دارد، بـــه آن وابســـتگی نـــدارد. 
ـــاز  ـــی زمینه س ـــاد مقاومت ـــه در اقتص ـــی نهفت ـــن ویژگ ای
ـــعه  ـــد و توس ـــده رش ـــادی و تضمین کنن ـــه اقتص حماس
ـــی  ـــتراک در معان ـــم اش ـــت. علی رغ ـــاد اس ـــدار اقتص پای
ـــی  ـــاد مقاومت ـــه اقتص ـــل ب ـــدام و عم ـــم، در اق و مفاهی

به ویژه در کوتاه مدت اتفاق نظر وجود ندارد.
 اقتصـــاد دانش بنیـــان، انقـــالب بهـــره وری، عقالنیـــت 
از جملـــه  اقتصـــادی  و شفاف ســـازی  اقتصـــادی 
ـــال پیشـــنهاد  ـــه ح ـــا ب ـــه ت ـــی اســـت ک ـــای مهم راهکاره
راهبـــرد خـــاص خـــود   شـــده اند و هـــر کـــدام 
را دارنـــد. بدیهـــی اســـت تـــا وحـــدت رویـــه اتفـــاق 
نیفتـــد، تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی در هـــر ُبعـــدی از 
ــر  ــدت( امکان پذیـ ــا بلندمـ ــدت و یـ ــان )کوتاه مـ  زمـ

نیست. 
 بـــرای یافتـــن راهـــکار مشـــترک و قابـــل اجـــرا

پیش فرض هـــای  بـــر  تأملـــی  راه،  مناســـب ترین 
نظـــام اقتصـــادی کنونـــی اســـت. ایـــن نظـــام دو ویژگـــی 
عمـــده دارد: وابســـتگی بـــه درآمـــد نفتـــی )آســـیب 
ــیب درونـــی(.  ــاختار نامناســـب )آسـ بیرونـــی( و سـ
ـــاختار  ـــم س ـــن دو، ترمی ـــان ای ـــه از می ـــت ک ـــی اس  بدیه
و تعریـــف رابطـــه عقالیـــی بیـــن متغیرهـــا، اولویـــت 

اصلـــی خواهـــد بـــود. 
ـــف  ـــی تعری ـــن و مقررات ـــه قوانی ـــاختار، مجموع ـــر س اگ
ــرای  ــا را بـ ــمی فعالیت هـ ــور رسـ ــه طـ ــه بـ ــود کـ شـ
دســـتیابی بـــه اهـــداف مشـــترک شـــکل می دهنـــد 
آنـــگاه نامناســـب بـــودن ســـاختار بـــه مجموعـــه 
ـــده اند؛  ـــع ش ـــه وض ـــردد ک ـــی برمی گ ـــن و مقررات قوانی
بوروکراســـی  زائیـــده  کـــه  مقرراتـــی  و  قوانیـــن 
هســـتند. لـــذا اصالحـــات قانونـــی و در رأس آن 
 مقررات زدایـــی، اولیـــن گاِم رفـــع ناکارایـــی ســـاختار 

است.
ـــدات  ـــه و تأکی ـــعه یافت ـــورهای توس ـــد کش ـــه مفی  تجرب
ـــزوم  ـــر ل ـــواه ب ـــود گ ـــئوالن، خ ـــاره مس ـــن و چندب چندی

ـــت.  ـــه ای اس ـــالح ریش ـــن اص ـــام ای انج
علی رغـــم آگاهـــی بـــه ایـــن بایســـته، مجموعـــه 
تالش هـــای نهادهـــای متولـــی قانـــون، تاکنـــون 
نتیجـــه ای نداشـــته و در حـــد حـــرف باقـــی مانـــده اســـت؛ 
بـــه گونـــه ای کـــه هم اکنـــون همـــه بخش هـــای 
ــررات  ــد، از مقـ ــای مولـ ــژه بخش هـ ــادی به ویـ اقتصـ
دســـت وپاگیر، زائـــد و متداخـــل رنـــج می برنـــد. 
 محمـــدی، معـــاون اقتصـــادی وزیـــر امـــور اقتصـــاد 
و دارایـــی در ایـــن خصـــوص اظهـــار نمـــوده کـــه 
حـــذف مقـــررات زایـــد بـــه خـــروج از رکـــود منجـــر 
خواهـــد شـــد؛ لـــذا بـــا توجـــه بـــه بحـــران بیـــکاری 
موجـــود و پیشـــبرد اهـــداف اقتصـــاد مقاومتـــی الزم 
 اســـت مقررات زدایـــی بـــا شـــتاب بیشـــتری انجـــام 

شود. 
همچنـــان کـــه هللا داد، معـــاون اقتصـــادی اتـــاق 
بازرگانـــی ایـــران نیـــز بـــر آن تأکیـــد کـــرده اســـت.

پرواز بی فرود قیمت مرغ 
چهارشـــنبه 95/05/20 مشـــغول خریـــد از ســـوپر 
مـــواد غذایـــی بـــودم. تلویزیـــون فروشـــگاه روشـــن 
ـــودم  ـــرده ب ـــاز ک ـــال را ب ـــه درب یخچ ـــی ک ـــود؛ درحال ب
ـــار  ـــه اخب ـــردارم، متوج ـــره و ...ب ـــر وک ـــیر و پنی ـــا ش ت

تلویزیـــون شـــدم.
خبـــری را خوانـــد کـــه تاحـــدی خوشـــحال کننده 
ــه 7500  ــت و بـ ــش یافـ ــرغ کاهـ ــت مـ ــود: قیمـ بـ
ــمتی  ــا قسـ ــی تـ ــر کمـ ــن خبـ ــید. ایـ ــان رسـ تومـ
از  حـــرف  کـــه  چـــرا  بـــود؛  خوشـــحال کننده 
ارزانـــی را همـــه در انتظارنـــد، گرچـــه قیمـــت مـــرغ 
ــان  ــه 8000 تومـ ــان بـ ــال از 5400 تومـ ــن امسـ همیـ
رســـیده اســـت و ایـــن گرانـــی چرایـــی اش معلـــوم 
 نیســـت و بـــا سیاســـت های دولـــت هـــم ســـازگار 

نیست.
ـــت  ـــته اس ـــه کار بس ـــش را ب ـــا توان ـــت انصاف ـــن دول ای
تـــا تـــورم را تـــا حـــد ممکـــن خـــودش مهـــار کنـــد. 
ــورم  ــش تـ ــار کاهـ ــت، آمـ ــزارش دولـ ــب در گـ مرتـ
ـــده  ـــه مصرف کنن ـــا ک ـــرای م ـــه ب ـــه البت ـــده ک داده ش
نظـــر  بـــه  واقعـــی  خیلـــی  هســـتیم،  واقعـــی 

نمی رســـد. 
بی فـــرودش  قیمتـــی  پـــرواز  و  مـــرغ  همیـــن 
ـــاه  ـــا دو ســـه م ـــا ت شـــاهدی حـــی و حاضـــر اســـت. م
ـــم  ـــا 5600 می خریدی ـــی 5400 ی ـــرغ را کیلوی ـــش، م پی
ــش  ــن کجایـ ــم ایـ ــان می خریـ ــروز 8000 تومـ و امـ
توقـــف رشـــد تـــورم اســـت؟ مـــا کـــه نمی فهمیـــم. 
ـــذرد  ـــوق می گ ـــر ف ـــه روز از خب ـــه س ـــوز ک ـــتش هن راس
ــم  ــان داریـ ــی 8000 تومـ ــان کیلویـ ــرغ را همـ ــا مـ مـ
می خریـــم و ایـــن بســـیار نگران کننـــده اســـت کـــه 
 نهادهـــای دولتـــی و مســـئول و حاکمیتـــی چیـــزی 
ــکار آن  ــی بدهـ ــوش کسـ ــا گـ ــد، امـ ــالم کننـ را اعـ
ـــنگ  ـــر س ـــد، دیگ ـــه یاب ـــه ادام ـــن روی ـــر ای ـــد! اگ نباش
ــا  ــد یـ ــئوالن بایـ ــود. مسـ ــد نمی شـ ــنگ بنـ روی سـ
ـــات  ـــرای اثب ـــدرت ب ـــام ق ـــا تم ـــا ب ـــد ی ـــی را نزنن حرف

اقتـــدار حکومـــت پـــای آن بایســـتند.
 باالخـــره عـــدم اجـــرای تصمیـــم ابـــالغ شـــده 
ـــه  ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ـــت ک ـــف آن اس ـــت، تضعی حکوم

ــردم آن نیســـت.  ــور و مـ ــع کشـ ــه نفـ بـ
رضا کیانی 
فالورجان
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ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــرکت گاز چهارمح ــل ش ــر عام مدی
امســال عملیــات گازرســانی بــه 16 روســتا در ایــن اســتان 
اجرایــی می شــود. ســیامک حیــدری اظهــار کــرد: در ســال 
ــخت گذر  ــتای س ــه 16 روس ــانی ب ــات گازرس ــاری، عملی ج
در چهارمحــال و بختیــاری اجــرا خواهــد شــد. بــه گــزارش 
پایــگاه خبــری ربیــع ســیامک حیــدری، مدیــر عامــل 
ــن  ــرد: در ای ــوان ک ــاری عن ــال و بختی ــرکت گاز چهارمح ش
ــه 420 روســتا انجــام شــده  ــات گازرســانی ب اســتان عملی
اســت و 84 درصــد از جمعیــت روســتایی ایــن اســتان از 
نعمــت گاز برخــوردار هســتند. وی بــا اشــاره بــه بهره منــدی 
ــان  ــت گاز بی ــتان از نعم ــن اس ــت ای ــدی جمعی 94 درص
داشــت: 99 درصــد از جمعیــت شــهری ایــن اســتان دارای 
ــن  ــه 40 شــهر ای ــون از مجموع گاز شــهری هســتند و تاکن
اســتان 38 شــهر از نعمــت گاز بهره منــد شــده اند. حیــدری 
ــتان  ــن اس ــانی در ای ــات گازرس ــه عملی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــرد: شــرکت گاز  ــح ک ــاز شــده اســت، تصری از ســال 60 آغ
چهارمحــال و بختیــاری در حــال حاضــر 280 هــزار مشــترک 
اســتان  ایــن  سراســر  در   CNG ایســتگاه   37 و  دارد 
ــل فشــار و 200 ایســتگاه  ــال اســت؛ 58 ایســتگاه تقلی فع
فشارشــکن بــرای تبدیــل فشــار اصلــی گاز بــه فشــار قابــل 
مصــرف در شــهرها و روســتاها در ایــن اســتان وجــود دارد.

   شبکه های گازرسانی
ــد: در  ــادآور ش ــانی ی ــبکه های گازرس ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
چهارمحــال و بختیــاری، 5 هــزار و 100 کیلومتــر شــبکه های 
مختلــف گازرســانی از قبیــل خطــوط انتقــال، تغذیــه و 
 توزیــع گاز وجــود دارد. مدیــر عامــل شــرکت گاز چهارمحــال 
ــتان دارای  ــن اس ــرکت گاز ای ــرد: ش ــه ک ــاری اضاف و بختی
ــی  ــای پایان ــه در ماه ه ــوده ک ــی ب ــال بده ــارد ری 300 میلی

ــزان  ــن می ــال از ای ــارد ری ــدود 170 میلی ــته ح ــال گذش س
ســاماندهی و بــه پیمانــکاران جــاری، عمرانــی و... پرداخــت 

شــده اســت.
   گازرسانی به شهرهای دوآب صمصامی و بازفت

 وی اظهــار داشــت: عملیــات گازرســانی بــه شــهرهای دوآب 
صمصامــی و بازفــت در ســال جــاری انجــام خواهــد شــد. 
ــم  ــارم، پنج ــای چه ــال فازه ــت: امس ــان داش ــدری بی  حی

و ششــم گازرســانی به طــول 55 کیلومتــر از دوآب صمصامی 
ــرا  ــت اج ــا بازف ــی ت ــراف دوآب صمصام ــتاهای اط و روس
خواهــد شــد و مســیرهای بعــدی در راســتای گازرســانی نیــز 
در حــال شناســایی اســت. ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: 
ــتای  ــازی در راس ــازی و فرهنگ س ــه، آگاه س ــرف بهین مص
کاهــش مصــرف انــرژی از اقدامــات مهمــی اســت کــه الزم 

اســت بــرای مصــرف درســت گاز انجــام شــود.
   تخفیف مصرف گاز در فصول سرد

 وی بــا اشــاره بــه فصــول مختلــف ســال، مصــرف گاز 
ــرد: از 15  ــوان ک ــدگان عن ــه مصرف کنن ــف ب ــه تخفی و ارائ
آبان مــاه تــا 15 فروردین مــاه هــر ســال، فصــل ســرما 
و از 15 فروردین مــاه تــا 15 آبان مــاه هــر ســال، فصــل 
گرمــا محســوب می شــود و بــر اســاس تقســیم بندی 
ــهرها  ــد از ش ــه 90 درص ــاری ک ــال و بختی ــی، چهارمح  مل
و روســتاهای آن در مناطــق سردســیر واقــع شــده، اقلیــم 
ســرد اســت کــه در فصــل ســرما مشــمول تخفیــف بــرای 
مصرف کننــدگان گاز می شــود. حیــدری بیــان داشــت: 
ــرای گازرســانی در  ــه مشــکلی ب در ســال گذشــته هیچ گون
چهارمحــال و بختیــاری وجــود نداشــته اســت و در صــورت 
ــاح  ــم و اص ــات  ترمی ــوط، عملی ــودگی خط ــتن فرس داش

ــود.  ــام می ش ــوط انج خط

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای عملیات گازرسانی به 16 روستا در چهارمحال و بختیاری

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 شاکی : آقای اکبر قادری زفره ئی دادخواستی به طرفیت متهم : آقای عاشور )علی( غزلی به خواسته 

خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 

دادگاه کیفری دو شهر برخوار )101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 

و ساعت 12:15  آن 1395/08/25  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که    950038  -  9309980365701681

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد 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. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/537/م الف به تاریخ 95/05/20

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 95/95 اجرای احکام به 

نفع خانم مرضیه رفیعی و علیه آقای اصغر کریمی کردآبادی به خواسته مطالبه مهریه جلسه مزایده ای 

در تاریخ 95/06/29 ساعت 09:30 صبح به منظور فروش یک واحد آپارتمان واقع در دولت آباد –امامزاده 

نرمی- پروژه 65 واحدی سه جانبه امید سازه زاگرس بلوک 32- طبقه دوم شمال شرقی واحد8 آپارتمان 

مذکور در یک ساختمان 5 طبقه می باشد و مساحت آن 80/83 متر مربع می باشد و دارای یک عدد 

پارکینگ می باشد که توسط کارشناس ارزش شش دانگ عرصه به مبلغ 600000000 ریال ارزیابی گردیده 

احکام  اجرای  دفتر  به  ملک  از  بازدید  جهت  مزایده  از  قبل  روز   5 میتوانند  طالبین  نماید  برگزار  است 

دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به 

کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در 

صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/540/م الف به تاریخ 95/05/21

آگهی حصر وراثت
آقای محمود اورنگی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 104 به شرح دادخواست به کاسه 385/95 ش ح 1 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد اورنگی 

خرزوقی بشناسنامه 3765 در تاریخ 1395/05/07  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه سعید فرزند رمضان ش.ش 66 )همسر متوفی( )2( محمود 

ش.ش 104 )3( جعفر ش.ش 50 )4( حسین ش.ش 75 )5( مریم ش.ش 39 همگی اورنگی فرزند 

جواد )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 اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/539/م الف به تاریخ 95/05/21

آگهی حصر وراثت
آقای حسین یعقوبی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست به کاسه 286/95 ش 

ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان 

یعقوبی خرزوقی بشناسنامه 3242 در تاریخ 1394/06/05  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-معصومه هادی فرزند اسداله ش.ش 53 )همسر متوفی( )2( 

حسین ش.ش 126 )3( طاهره ش.ش 595 )4( علی ش.ش 61 )5( زهره ش.ش 99 )6 ( مریم 

ش.ش 4610 )7( طیبه ش.ش 19 )8( فاطمه ش .ش 133 همگی یعقوبی خرزوقی فرزند رمضان 

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

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 اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/541/م الف به تاریخ 95/05/21

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه خانم معصومه شاهی فرزند عباسقلی به اتهام ضرب و جرح از طرف این شعبه  در پرونده 

کاسه 940164/ ج 102 تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای تاریخ 95/06/28 ساعت 08:30 

تعیین گردیده و با توجه به اینکه اباغ احضاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل اقامت مشارالیه ممکن 

نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا در تاریخ 

فوق در شعبه 102 جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.

شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/538/م الف به تاریخ 95/05/20

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

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

ماده 3 قانون و ماده 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 بامعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع 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.

فروهر  فرخ  خانم   1393114402018000306 پرونده  کاسه   139560302018001833 شماره  رای  برابر 

خرزوقی  فرزند مسیب بشماره شناسنامه 111 صادره از خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 201.67 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 287 فرعی از 42 اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/07

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/520/الف/م به تاریخ 95/05/13

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

شماره  به  احمدی   رضا  آقای   1395/04/31 139560302023000503مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 

شناسنامه 34382 کدملی 1282271245 صادره از اصفهان  فرزند ابراهیم   بر ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 185/70 متر مربع مفروزی از پاک شماره 3328 -اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/5/23 

شماره : 13182 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفقودی برگ سبز

شماره  روغنی   – سفید  رنگ  به   1389 m1929cمدل  تیپ  فلزی  باری  کامیون-  سبز  برگ 

علی  نام  به   54 ع   914 انتظامی:23  شماره   na2e3lld6aa000514: شاسی  موتور1510c011301شماره 

میرزائیان آرانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب انبار  پاک شماره 667/3252 واقع در خیابان نیروگاه بخش 

9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7013432-1394/12/2 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمد رضا شفیعیون فرزند مصطفی در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 

قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/6/20 ساعت 9 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/5/23 

شماره : 346/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی950052 2ح اجرایی  موضوع علیه 

محسن احمدی  و له بهاره باقری  در تاریخ 95/6/21 به منظور فروش طبقه فوقانی )همکف(با کد ارتفاعی 

1/70+ یکباب شش دانگ منزل مسکونی واقع در پیر بکران – خ مطهری- جنب کوچه شهرداری – انتهای 

بن بست دوم – سمت چپ پ42کدپستی 8454139116 دارای حدود 70 متر مربع اعیان با احتساب راه 

پله  ملکی آقای / محسن احمدی واقع در پیربکران – خ مطهری – جنب شهرداری – انتهای بن بست  

که دارای سابقه ثبتی به شماره ندارد نمی باشد و ملک مذکور مشاع می باشدو متعلق حق غیر نمی باشد 

از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق 224 برگزار نماید 

ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 700/000/000  ریال ارزیابی شده است 

. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 

شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا 

کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 

حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. شماره : 347 / م الف دادورز اجرای احکام 

حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 131/95خواهان عبدالرسول بهرامی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

منیژه  تصبیری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/6/24ساعت 4:30 عصر تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 

خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

14948/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950436خواهان محمد رضا متقیان با وکالت آقای شهرام نفر  دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت عباس نجفی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 

95/6/27ساعت 10/30 صبح   تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14284/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950435خواهان محمد رضا متقیان با وکالت آقای شهرام نفر  دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت الهام صفر زاده محمود آبادی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روز...... مورخ 95/6/27ساعت 10 صبح   تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14283/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-130خواهان عبدالرسول بهرامی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

منیژه تصبیری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/6/24ساعت 5 عصر   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 خ 

شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.شماره: 14949/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه: 950581  شماره اباغیه: 9510100354003128شماره پرونده: 9409980360200003شماره 

تاریخ تنظیم: 1395/05/18 خواهان / شاکی طاهره آقابابایی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد 

باقر علی زا و عبدالرضا شمس گرگانی زاده  به خواسته کاهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهراصفهان )114 جزایی سابق( 

واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 

اتاق شماره 347 ارجاع و به کاسه  9409980360200003ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/24 

و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / 

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 14961/م الف متصدی امور دفتری شعبه 114 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق( – علی کیانی

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام:محسن     نام خانوادگی: بلدی    نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: منصور    نام خانوادگی:ترکی  نشانی محل اقامت: اصفهان  خ شریف شرقی 

کوچه52 بن بست شهید ترکی محکوم به: به موجب رای شماره 148 تاریخ95/2/12 حوزه 22 شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل و 

دو میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت دویست و پنج هزار ریال خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و 

تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/21 و نیم عشر

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:14921/ م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین     نام خانوادگی:اسماعیلی     نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:منصور     نام خانوادگی:ترکی  نشانی محل اقامت:خ  شریف شرقی  کوچه52 

بن بست شهید اکبر ترکی محکوم به: به موجب رای شماره 147 تاریخ95/1/12 حوزه 22 شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنج میلیون  

ریال اصل خواسته و پرداخت یکصد و شصت و پنج هزار ریال دادرسی و نشر آگهی و تاخیر تا دیه از 

تاریخ 85/3/20 و نیم عشر

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:14915/ م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 9510106839202394شماره پرونده: 9509986839200297شماره بایگانی شعبه: 950309 

تاریخ تنظیم: 1395/05/18 خواهان / شاکی مرتضی سلطانی دهنوی  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم سام احمدی به خواسته مطالبه خسارت  دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 

چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه 

نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه سوم اتاق 312 ارجاع و به کاسه  9509986839200297ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1395/06/28 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 

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: 14995/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - - فهیمی راد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-412 خواهان عباس بینا  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت مهدی 

اشعاری و مرضیه اشعاری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/6/28ساعت 5 

عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.شماره: 11134/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

حتما بخوانید!
کلنگ احیای بافت فرسوده همت آباد...

شنبه  23 مردادماه    1395
ـــمـــاره 225 ســـــال دوم            ݡسݒ

در شهر

 بازدید شهردار فوالدشهر 
از روند پیشرفت پروژه های عمرانی 

کیمیای وطن 

حــوزه  سرپرســت  شــهردار، 
روابــط  مســئول  و  عمرانــی 
عمومــی شــهرداری فوالدشــهر 
ــد  ــی بازدی از پروژه هــای عمران
کردنــد. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی شــهرداری فوالدشــهر 
در بازدیــد از رونــد اجرایــی پروژه هــای عمرانــی، مهنــدس 
ــوزه  ــش ح ــاش و کوش ــهر از ت ــهردار فوالدش ــرادی، ش م
خدمــات فنــی و عمرانــی قدردانــی کــرد و اظهــار داشــت: 
ــه ســرانجام  ــت ب ــد در اســرع وق ــز بای ــا نی ســایر پروژه ه
برســد. شــهردار کــه جهــت بررســی پیشــرفت پروژه هــای 
عمرانــی بــه ســطح شــهر رفتــه بــود، اذعــان کــرد: بــا توجــه 
ــه شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی شــهر و ایجــاد حــس  ب
رضایــت در میــان شــهروندان، دســتورات الزم جهــت 
ــادر  ــت ص ــرع وق ــا در اس ــیدن پروژه ه ــرانجام رس ــه س ب
 شــده و امیدواریــم کــه هرچــه ســریع تر بهره بــرداری 
از آن هــا آغــاز شــود. گفتنــی اســت شــهردار فوالدشــهر از 
آســفالت ریزی معابــر و ترانشــه ها، ســینمای روبــاز در 

ــد کــرد. ــروژه دیگــر بازدی ــد پ ــان و چن ــارک پرنی پ

بهره برداری از منبع 10هزار متر مکعبی 
فضای سبز شاهین شهر

کیمیای وطن  حمیدرضــا فدایــی، مدیــر عامل ســازمان 

پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری شاهین شــهر گفــت: بــه 
منظــور ذخیره ســازی و انتقــال آب بــه شــبکه آبرســانی 
 فضــای ســبز در آینــده نزدیــک منبــع 10هــزار متــر مکعبــی

فضــای ســبز شــهر افتتــاح و بــه بهره بــرداری خواهــد 
رســید. وی در ادامــه دربــاره ویژگی هــای منبــع گفــت: 
ــه منظــور متعادل ســازی فشــار در  اســتقرار منبــع مرتفــع ب
ــرات  ــی از تغیی ــانات ناش ــش نوس ــع و کاه ــتم، توزی سیس
پمپ هــای  یکنواخــت  بهره بــرداری  باعــث  مصــرف، 
ــی  ــت هللا طالقان ــه راه آی ــاژ س ــتگاه پمپ ــه و ایس تصفیه خان
می شــود. همچنیــن در زمان هایــی کــه مصــرف آبــدر 
 شــبکه توزیــع تحــت تأثیــر نوســانات لحظــه ای قــرار گیــرد 
در صــورت کاهــش مصــرف، آب ذخیره ســازی می شــود تــا 
در زمــان افزایــش مصــرف آب از محــل ذخیره ســازی 
ــارک  ــاماندهی پ ــن از س ــی همچنی ــود. فدای ــتفاده ش اس
ــر داد و افــزود:  ــع خب ــه مســاحت 10هــزار متــر مرب عطــار ب
ــده  ــه طــور کامــل ســاماندهی شــده و در آین ــارک ب ــن پ ای
نزدیــک افتتــاح و بــه شــهروندان ارجمنــد تقدیــم می شــود.

در  محلــه ای  پــارک   90 حــدود  اســت  ذکــر  شــایان 
شاهین شهر به میزان 250 هکتار وجود دارد.

اخبار کوتاه

آغاز لکه گیری وآسفالت معابر اردستان 

اردستان
حمید فرخی 

 

ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــهردار اردس ش
میلیــون   500 و  میلیــارد   4
و  لکه گیــری  جهــت  ریــال 
اول  مرحلــه  معابــر  آســفالت 
هزینــه شــده اســت. هــادی موســوی در گفت وگــو بــا 
ــان  ــرح، خیاب ــن ط ــت: در ای ــن گف ــای وط ــگار کیمی خبرن
امــام حســن مجتبــی)ع(، اصــاح ورودی امــام حســن)ع(

ــر میــدان امــام حســین)ع(، کوچــه منتهــی  لکه گیــری معاب
ــزده خــرداد ــه میــدان امــام حســین)ع(، کوچــه جنــب پان  ب

وی  شــد.  خواهــد  آســفالت  مــدرس  شــهرک های  و 
افــزود: در آینــده ای نزدیــک میــدان امــام حســین)ع( 
ــد  ــد ش ــوار خواه ــارک س ــل پ ــک، مح ــه کوش ــع در محل  واق
و کلیــه ســواری های عمومــی مثــل تاکســی، مینی بوس هــای 
روســتاها، تاکســی های خطــی زواره و مهابــاد همــه در 
ــرد:  ــد ک ــوی تأکی ــد. موس ــد ش ــتقر خواهن ــدان مس آن می
ــدان  ــن می ــدگان در ای ــافران و رانن ــال مس ــاه ح ــت رف جه
ــد.  ــد ش ــداث خواه ــام اح ــتی و حم ــرویس های بهداش س
 شــهردار اردســتان بــا بیــان اینکــه قــرارداد اولیــه مــا 4 میلیارد

ادامــه  در  تصریــح کــرد:  اســت،  ریــال  میلیــون   500 و 
خواهــد  آســفالت  نیــز  مــدرس  شــهرک  طــرح،   ایــن 

شد.

خسارت طوفان به کشاورزان یزد
ــال  ــی س ــت: ط ــزد گف ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــس جه رئی
ــش  ــه بخ ــارت ب ــال خس ــارد ری ــان 567 میلی ــاری، طوف ج

ــرد.  ــزد وارد ک ــتان ی ــداری اس ــاورزی و دام کش
ــای  ــه طوفان ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــجادی پور ب ــیدجمال س س
ــتان  ــای اس ــا و دامداری ه ــا، باغ ه ــزارع گلخانه ه ــدید م ش
ــال در  ــت: امس ــار داش ــرده، اظه ــارت ک ــار خس ــزد را دچ ی
ــدن  ــبب وارد آم ــدید س ــای ش ــه وزش طوفان ه ــد مرحل چن
ــوزه  ــاالن ح ــه فع ــارت ب ــال خس ــارد ری ــر 567 میلی ــغ ب بال
ــارت ها  ــترین خس ــرد: بیش ــوان ک ــد. وی عن ــاورزی ش کش
بعضــی  در  و  بــوده  باغ هــا  و  گلخانه هــا  بــه  مربــوط 
اســت.  بــرده  بیــن  از  را  گلخانه هــا  تأسیســات  مــوارد 
ــاره ــدید به ــای ش ــان و باده ــد: طوف ــادآور ش ــجادی پور ی  س

همچنیــن ســبب ریختــن شــکوفه ها و گاه میوه هــا از درخــت 
شــده و خســارات هنگفتــی را بــه باغــداران وارد کــرده اســت. 
وی همچنیــن قطعــی بــرق بــر اثــر وزش بــاد شــدید و طوفان 
را نیــز یکــی از عوامــل بــروز خســارت در گلخانه هــا و بعضــی 
تــاش  داد:  ادامــه  ســجادی پور  برشــمرد.  دامداری هــا 
شــده شــرایطی بــرای دریافــت تســهیات بانکــی بــرای 

ــود. ــم ش ــارت دیدگان فراه خس

اخبار کوتاه

 بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری اصفهــان
فضــل هللا کفیــل، فرمانــدار اصفهــان در جلســه شــورای 
 حفاظــت از منابــع آب شهرســتان، ورود کشــاورزان 

و نظــام صنفــی آن هــا را بــه منظــور 
پیشــگیری از برداشــت های غیرمجــاز 
ــت: نظــام  ــت دانســت و گف ــز اهمی حائ
صنفــی کشــاورزان بایــد در راســتای 
در  فرهنگ ســازی  و  اطاع رســانی 
جهــت پیشــگیری از برداشــت چاه هــای 
غیرمجــاز اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. 
ــدی  ــای ج ــه حمایت ه ــاره ب ــا اش وی ب

ــت های  ــگیری از برداش ــاره پیش ــا درب ــتگاه قض دس
ــه شــرایط خشکســالی  ــا توجــه ب  غیرمجــاز افــزود: ب
و کاهــش ســطح آب هــای زیرزمینی و همــکاری نظام 
ــای  ــذف چاه ه ــرای ح ــرایط ب ــاورزان، ش ــی کش صنف
غیرمجــاز و نصــب کنتورهــای هوشــمند فراهــم اســت. 
 الزم اســت آب منطقــه ای برنامــه تدویــن شــده ارائــه 

و اقدامات اجرائی الزم را انجام دهد. 
فرمانــدار اصفهــان بــه 3 مأموریــت شــاخص در 
حفاظــت از رودخانــه زاینــده رود اشــاره و تأکیــد کــرد: 
ــه  ــدم تخلی ــاب، ع ــت پس ــدم برداش ع
نخاله هــای ســاختمانی در بســتر و حریم 
 رودخانــه و عــدم تجــاوز به اراضــی حریم 
از  قراردادهایــی کــه  لغــو  و  بســتر  و 
جملــه  از  شــده اند،  منعقــد  قبــل 
مأموریت هــای شــاخص در رابطــه بــا 
ــا  ــد ب ــوده کــه بای ــه ب حفاظــت از رودخان
ــود.  ــی ش ــراب اجرای ــدی می ــارت ج نظ
ــه  ــات صورت گرفت ــزارش اقدام ــت: گ ــار داش وی اظه
تصفیه خانــه  از  پســاب  برداشــت  عــدم  دربــاره 
فاضــاب شــرق و تصفیه خانــه جنــوب اصفهــان 
در  بایــد  آینــده،  هفتــه  یــک  مــدت  ظــرف 
غذایــی شهرســتان  امنیــت  و  ســامت   کارگــروه 

ارائه شود.

فرماندار اصفهان تأکید کرد:

لزوم ورود کشاورزان به پیشگیری از برداشت های غیرمجاز
ــار  ــا 6700 هکت ــان ب ــهرداری اصفه ــه 6 ش در منطق
ــد و  ــر ســکونت دارن مســاحت حــدود 120 هــزار نف

زندگــی می کننــد. 
ایــن منطقــه متشــکل از 13 محلــه 
فیزیــدان دنــارت،  نام هــای   بــه 

تخــت  همت آبــاد،  آبشــار،  ردان، 
 فــوالد، فیــض، آئینه خانــه، مصلــی

جریــب، کــوی  هــزار  ســعادت آباد، 
شــهید کشــوری و امــام اســت و جــزو 
ــان  مناطــق برخــوردار شــهرداری اصفه

ــه شــمار مــی رود.  ب
شــهرداری   6 منطقــه  مدیــر  نجفــی،  منصــور 
ــه  ــه در برنام ــی ک ــات مهم ــاره اقدام ــان درب اصفه
ــت:  ــت، گف ــه اس ــرار گرفت ــه 6 ق ــهرداری منطق ش
یکــی از اقدامــات مهمــی کــه در برنامــه شــهرداری 
ــس از  ــه پ ــت ک ــن اس ــه، ای ــرار گرفت ــه 6 ق منطق
ــان شــهید همــت  ــا احــداث اتوب ــه ب ــد ســال ک چن

در رینــگ ســوم ترافیکــی شــهر، آبادانــی خوبــی در 
ایــن نقطــه از شــهر بــه وجــود آمــد، بــا هماهنگــی 
وزارت راه و شهرســازی و همــت اداره کل نوســازی 
 6 منطقــه  شــهرداری  و  شــهرداری 
اصفهــان بــه زودی کلنــگ احیــای بافت 
زمیــن  بــه  را  همت آبــاد  فرســوده 

خواهیــم زد. 
ــعت 1.6  ــا وس ــی ب ــاد بلوک در همت آب
هکتــاری کــه 103 منــزل ریزدانــه اســت 
ــاختمانی  ــوک س ــه 6 بل ــع و ب را تجمی
تبدیــل  شهرســازی  اصــول  طبــق 

 . می کنیــم
تصویــب  بــه  پیــش  هفتــه   2 پــروژه  ایــن 
ــم  ــا معتقدی ــید و م ــم رس ــاده 5 ه ــیون م کمیس
ــاد دگرگــون  ــا تحقــق ایــن پــروژه، محلــه همت آب ب
وجــود  بــه  آن  در  بــزرگ  تحولــی  و   می شــود 

می آید.

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان:

کلنگ احیای بافت فرسوده همت آباد به زمین می خورد
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فضــای  حــدی  بــه  متأســفانه  بی اســاس،  شــایعات 
ــر  ــه دیگ ــرده ک ــغال ک ــی را اش ــازی ایران ــبکه های مج ش
ــی  ــم باق ــات مه ــاره اتفاق ــانی درب ــرای اطالع رس ــی ب جای
ــرح  ــتی مط ــه درس ــی ب ــم اتفاق ــر ه ــت و اگ ــده اس نمان
ــم  ــبکه ها حاک ــن ش ــر ای ــمومی ب ــو مس ــان ج ــود، چن ش
بــاور  را  حقیقــت  می توانــد  کســی  اســت کــه کمتــر 
ــر  ــان فراگی ــن شــایعات چن ــا، گاه ای ــه این ه ــا هم ــد. ب کن
می شــود کــه حتــی افــراد باتجربــه نیــز بــا بــاور کــردن آن 
و انتشــارش آب بــه آســیاب شــایعه پردازان می ریزنــد. 
ــالم  ــرای اع ــوادث، ماج ــن ح ــر ای ــای اخی ــی از نمونه ه یک
ــود  ــبکه ورزش ب ــی در ش ــان علیخان ــت احس ــر درگذش خب
ــم زد. توتونچــی، مجــری  ــات ناخوشــایندی را رق ــه اتفاق ک
ــه  ــرای پوشــش مســابقات المپیــک ب شــبکه ورزش کــه ب
ریــو ســفر کــرده بــود ناگهــان در برنامــه زنــده اعــالم کــرد 
کــه احســان علیخانــی فــوت کــرده اســت. مــادر احســان 
علیخانــی بــا شــنیدن ایــن خبــر دچــار شــوک و افــت فشــار 
ــده ای  ــوادث ناراحت کنن ــود و ح ــتان می ش ــی بیمارس و راه
رقــم می خــورد. هــر چنــد گفتــه شــده کــه بــا ایــن مجــری 
پــس از بازگشــت برخــورد می شــود و قطعــا توبیــخ خواهــد 
شــد؛ امــا همان گونــه کــه احســان علیخانــی کمــی بعدتــر 
گفــت مشــکل، اعــالم ایــن خبــر در برنامــه زنــده تلویزیونــی 
نیســت؛ بلکــه اصــل مشــکل همــان کســانی هســتند کــه 
ــا شــاید چنــد الیــک  ــد ت ایــن شــایعه ها را درســت می کنن

بیشــتر نصیبشــان شــود.
بهکدامسومیروید؟ 

 احســان علیخانــی در برنامــه »مــردم چــی میگــن« 
گفــت: متأســفانه خبــر مــرگ مــن چندین بــار شــایع 
 شــده اســت. بعضــی ســایت ها از ایــن اخبــار بــرای تبلیــغ 
و افزایــش بازدیــد کاربــران از سایتشــان اســتفاده می کننــد؛ 
ــد  ــن شــایعات هســتند بای ــراح ای ــه ط ــه کســانی ک ــا ب ام

ــواده  ــد، خان ــاد نداری ــالق اعتق ــدا و اخ ــه خ ــر ب ــم اگ بگوی
یــک مــادر  نگرانــی  را کــه می فهمیــد، مفهــوم   خــود 
را درک می کنیــد. اگــر اتفاقــی بــرای خانــواده مــن پیــش 

ــود؟  می آمــد، چــه کســی پاســخگو ب
ــا مــن مســئله  ــه کــدام ســو می رویــد؟ هــر آدمــی کــه ب ب
ــه مــن  ــد هــر کار دیگــری انجــام دهــد؛ برنام دارد می توان
را مــورد نقــد قــرار دهــد. خبــر مــرگ مــن بــرای برخی هــا 

طعمــه اســت تــا پــول دربیاورنــد. 
بعضــی از ایــن شــایعات بــه قــدری زننــده اســت کــه گفتــن 
آن در شــأن آنتــن تلویزیــون و مــردم نیســت. وقتــی ایــن 
شــایعات را می شــنوی، واقعــا حالــت گرفتــه می شــود 
و بی انگیــزه می شــوی. فکــر می کنــم اگــر مــن واقعــا 
بمیــرم، دیگــر کســی بــاور نمی کنــد. واقعــا گاهــی اوقــات 
از کارم پشــیمان می شــوم؛ امــا چــه کنــم کــه از ۱۷ ســالگی 
در تلویزیــون بــوده ام و خــودم را فرزنــد تلویزیــون می دانــم 
و اگــر کاری جــز ایــن می دانســتم، حتمــا شــغلم را عــوض 

می کــردم.
 احســان علیخانــی در پایــان بــرای طــراح ایــن شــایعه آرزو 
کــرد کــه خــود او دچــار چنیــن شــایعاتی شــود و آنجاســت 

کــه ایــن لحظــات را درک خواهــد کــرد.
فرهنگسازی 

مشــابه  ماجراهــای  یــا  علیخانــی  احســان  ماجــرای 
ــای  ــام بی اخالقی ه ــواع و اقس ــان و ان ــی های بی پای فحاش
ــد  ــه ح ــا چ ــه ت ــان داد ک ــر نش ــار دیگ ــازی ب ــای مج دنی
فضــای مجــازی در کشــور مــا نیــاز بــه فرهنگ ســازی 
دارد. ســالها فیلترینــگ بــا هزینه هــای بســیار گــزاف 
ــوان شــد  ــه عن ــن شــواهدی ک ــر اســاس همی ــون و ب تاکن
نشــان می دهــد کــه اگــر ایــن انــرژی و هزینــه در راه 
ــری  ــج بهت ــا نتای ــود، قطع ــده ب ــه ش ــازی هزین فرهنگ س
ــان کشــور  ــم مســئوالن و متولی حاصــل می شــد. امیدواری
ــاهد  ــده ش ــا در آین ــد ت ــش بگیرن ــدی در پی ــرد جدی رویک

ــیم. ــی نباش ــوادث تلخ ــن ح چنی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

زندگی زیر چتر شایعه

آگهیابالغوقترسیدگی
وکالت  با  رامشر  امیری  اکبر  علی  خواهان   950205 کالسه  پرونده  خصوص  در 
طرفیت  به  وجه چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  رستگار   السادات  اعظم  خانم 
مورخ  روزچهارشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  منانی  حسین  امیر 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  صبح   ۱۱ 95/6/3۱ساعت 
مراتب  دادرسی مدنی  آئین  قانون  ماده ۷3  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
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 
دفتر شعبه  مدیر  الف  اتخاذ می شود.شماره: ۱2384/م  مقتضی  تصمیم  و  تلقی 

۱2مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-۷60 خواهان غالمحسین جبارزارع  دادخواستی مبنی 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  یاوری   رشید  طرفیت  به  بر:مطالبه چک 
به  با توجه  روزچهارشنبه مورخ 95/6/3۱ساعت ۱۱/30 صبح  تعیین گردیده است. 
آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
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: ۱2382/م الف مدیر دفتر 

شعبه ۱2مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

فائزه  خانم  وکالت  با  شاوران  فرزاد  خواهان   950۱98 پرونده کالسه  خصوص  در 
نموده  تقدیم  جمال خسرویان   طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  رستگاری 
تعیین گردیده   ۱2 95/6/3۱ساعت  مورخ  روزچهارشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
می شود.شماره:  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

۱3۱53/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

رستگاری  فائزه  وکالت  با  شاوران  فرزاد  خواهان   950199 کالسه  پرونده  خصوص  در 
.وقت  نموده است  تقدیم  ایهامی   به طرفیت حسین  بر:مطالبه وجه  مبنی  دادخواستی 
با  است.  تعیین گردیده  10/40 صبح  95/6/31ساعت  مورخ  روزچهارشنبه  برای  رسیدگی 
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 
چهارراه وکال ساختمان شورا حل اختالف مدافعان حرم  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: 13152/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

مبنی  دادخواستی  جبارزارع   غالمحسین  خواهان   761/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
السادات محمدی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی  بر:مطالبه چک به طرفیت زینت 
برای روزچهارشنبه مورخ 95/6/31ساعت 12 ظهر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
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: ۱2383/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
مبنی  دادخواستی  مهر   تابان  مهدی  950252خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  فوالدی   اردشیر  طرفیت  به  بر:مطالبه 
روزچهارشنبه مورخ 95/6/3۱ساعت 9/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به 
آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
نمایید. در صورت عدم حضور  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  مراجعه و نسخه 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
اختالف  حل  شورای   2 شماره  9مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱4936/م  شماره: 

اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 366/95خواهان لیال اکبری   دادخواستی مبنی بر:الزام 
به انتقال خودرو به طرفیت حمید رضا جانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روزچهارشنبه مورخ 95/6/3۱ساعت 4:30 عصر  تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
اختالف  2 شورای حل  دفتر شعبه 25مجتمع شماره  الف مدیر  شماره: ۱4908/م 

اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

مبنی  دادخواستی  کبیری    علیرضا  9502۱۱خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  عبدالملکی    حسین  طرفیت  به  بر:مطالبه  
توجه  با  تعیین گردیده است.  ۱0 صبح   روزچهارشنبه مورخ 95/6/3۱ساعت  برای 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
اختالف  2 شورای حل  ۱2مجتمع شماره  دفتر شعبه  مدیر  الف  ۱238۱/م  شماره: 

اصفهان
دادنامه

شماره دادنامه : 95099۷0350300364 تاریخ تنظیم : ۱395/03/۱0 شماره پرونده 
بایگانی شعبه : 94۱430 خواهان: شرکت تعاونی  : 940998035030۱262 شماره 
ترابی  حسنعلی  و  ازیرانی  مالئی  غالمحسین  نمایندگی  با  اصفهان  حسنات  اعتبار 
اله به نشانی  و علینقی موسوی مدنی با وکالت آقای علی شهبازی فرزند نصرت 
اصفهان – خیابان چهار باغ باال روبروی مجتمع تجاری کوثر مجتمع تجاری باران 
طبقه اول پالک 4 – همراه 09۱33289995 و خانم فرحناز کامیابی امنیه فرزند 
جواد به نشانی اصفهان خیابان شیخ بهائی مقابل دارالقران ساختمان ۱۱0 کد پستی 
8۱34۷983۱4 دفتر وکالت آقای منصور مدح خوان خوانده: آقای عباس محمودی 
فرزند محمد به نشانی اصفهان-خیابان شریف واقفی – ک شهید مهدی نژاد- کد 
پستی 66۱348۱ خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطابله خسارت تاخیر 
تادیه 3. مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
علی  وکالت  با  اعتبار حسنات  تعاونی  دادخواست شرکت  در خصوص  دادگاه  رای 
شهبازی و فرحناز کامیابی به طرفیت آقای عباس محمودی فرزند محمد دائر بر 
مطالبه مبلغ 200000000 ریال وجه چک شماره ی 4889۷5 مورخ 92/۱0/۷ عهده 
بانک سپه با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با مالحظه مستندات 

تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار 
مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع موثر و ایرادی بعمل نیامده 
است و ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و 
مواد ۱98 و 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی خوانده را به پرداخت مبلغ 200000000 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه سررسید چک لغایت زمان تادیه و  بابت اصل  ریال 
پرداخت مبلغ 6935000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 6300000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید.خواهان زمان اجرای حکم 
هزینه دادرسی محکوم به و خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند.رای صادره نسبت به خوانده غیابی 
بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان میباشد./الف شماره :۱4989/ 

م الف سید ابوالحسن موسوی رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهیمزایده

اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده کالسه 930524 ج ح /3 خواهان خانم عصمت بدریان به 
شهدای  بست  بن  آزادی-  – کوی   ۱06 – کوچه  خرازی  اتوبان  اصفهان-   : آدرس 
شیخ  خیابان  اصفهان-  آدرس:  به  فهرستی  مهدی  خوانده  و   44 پالک  رضایی 
بر  مبنی   2۱4 پالک  محراب  شهدای  دبیرستان  قصر-روبروی  چهارراه  بهایی- 
فروش 2 دانگ پالک ثبتی 2546 بخش 2 اصفهان به نشانی : اصفهان-خیابان 
آزاده شاهی  20 و 22 جنب دندانپزشکی  بین بن بست  راه زاهد-  میرداماد-چهار 
واقع گردیده  از تعرض طرفین  الذکر که مصون  با وصف کارشناسی ذیل  محمدی 
است در مورخ 95/6/23 سه شنبه از ساعت 9 تا 9/30 در محل این اجرا واقع در 
خیابان نیکبخت – 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری – جنب بیمه 
پارسیان – طبقه 4 – واحد اجرای احکام شعبه 3 برگزار نماید.در خصوص ملک 
احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین  اجرای  قانون   ۱۱۱ ماده  اعمال  نظر  مورد 
خواهند  آن  از  بازدید  به  قادر  ملک  نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 خرید 
بود تا با تودیع ۱0% قیمت کارشناسی به مبلغ ۱4/5۷4/000/000 به حساب سپرده 
ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد   2۱۷۱2902۱0008 شماره  به  دادگستری 
فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند.مزایده از مبلغ کارشناسی 

شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهدبود.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی 

ملک موضوع کارشناسی، بخشی مفروز و محصور از پالک 2546 اصلی بخش 2ثبت 
، سهم  تقسیم  از  بعد  ثبتی  امور  بنابر گزارش کارشناس منتخب  اصفهان است که 
مالکانه آقای مهدی فهرستی  و شریک )بمیزان یک و نیم دانگ از شش دانگ( 
یک باب منزل مسکونی مجزی با عرصه ایی معادل 498/42 متر مربع واقع در 
اصفهان ، خیابان میرداماد ، مابین کوچه 20 و22 منزل شخصی فهرستی-گردیده 
منطقه،نوسازی  شهرداری  از  ساختمانی  پروانه  دریافت  مالکین ضمن  متعاقبا  که 
وابنیه مسکونی سه طبقه شامل :زیرزمین مسکونی،طبقه همکف و طبقه اول) هر 
طبقه یک واحد مسکونی(با مساحت کل)زیربنا( حدود 506 متر مربع در آن احداث 
ساختمان  اسکلت  است.  نگردیده  تکمیل  هنوز  آن  اول  طبقه  نازک کاری  ،لیکن 
و  مسکونی  سیمان-زیرزمین  ماسه  پالستر  نمای  با  بلوک  تیرچه  سقف  با  بتنی 
طبقه همکف که تکمیل شده مشخصاتی مشابه منجمله،کف موکت،دیوارها و سقف 
گچ سفید ،پنجره آلومینویومی،دربهای داخلی چوبی،سرویس آشپزخانه ، سیستم 
گرمایش و سرمایش کولر آبی،با مشترکات آب و برق و گاز و قدمت بیش از ۱5 

سال دارند.
کار  به  مصالح  و  مسکونی،معماری  محل،کاربری  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با 
گذاری،ارزش  قیمت  در  تاثیرگذار  عوامل  وکلیه  اعیان  و  عرصه  رفته،مساحت 
و  اعیانی(  طبقه  +سه  متعلقات)عرصه  جمیع  با  موصوف  ملک  کل  روز 
و  شصت  و  میلیارد،هشتصد  یک  و  )بیست  ریال  اشتراکات:2۱/86۱/000/000 

محترم  مطابق گزارش کارشناس  انجا که  می گردد.از  ارزیابی  ریال(  میلیون  یک 
منزل  از  پرونده(  علیه  فهرستی)محکوم  مهدی  آقای  مالکانه  سهم  ثبتی،  امور 
دانگ  شش  از  دانگ  چهار  دیگر)یعنی  شریک  سهم  دوبرابر  موضوع کارشناسی  
فهرستی  مهدی  آقای  مالکیت  سهم  ارزش  لذا  میباشد.  موصوف(  منزل  مالکیت 
میلیون  چهار  و  هفتاد  و  پانصد  و  میلیارد  )چهارده  ریال  معادل:۱4/5۷4/000/000 

ریال( محاسبه میگردد.
شماره : ۱۱۱54/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 3 حقوقی اصفهان

دادنامه 
اصفهان  اختالف  : شعبه 23 شورای حل  رسیدگی  پرونده:9۷۷/94 مرجع  کالسه 
ف  کنگازی  کنگازیان  مجید  خواهان:آقای    95/4/30 دادنامه:382مورخ  شماره 
قاسمعلی ساکن اصفهان – پارک الله- دنبال    - کوچه برج – بن بست شاهد 

– پالک333
المکان2-محمدرضا دانشمند ف مهدی  خواندگان:۱-پژمان اسدی ف ناصرمجهول 

مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه یک فقره چک
زیر  امضاء کننده  تصدی  به  اختالف  حل  شورای   23 شعبه   95/4/28 تاریخ  به 
مالحظه  باشد.با  می  نظر  تحت  و  مفتوح   9۷۷/94 پرونده کالسه  است،  تشکیل 
اوراق و محتویات پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای شورا در خصوص دعوی آقای مجید کنگازیان کنگازی به طرفیت ۱-آقای پژمان 
اسدی 2-آقای محمدرضا دانشمند بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
عباس  بندر  عصر  ولی  بازار  ملت   ۱359/63۷599/2۷ شماره  به  چک  فقره  یک 
بعنوان  اولی  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به   94/3/5 مورخ 
بررسی  با  شورا  دادخواست،  شرح  به  ظهرنویس  عنوان  به  ثانوی  و  کننده  صادر 
اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین و اینکه  خواندگان در قبال دعوی مطروحه 
دفاعی نداشته اند ، دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد ،5۱9،5۱5،522،۱98 
رویه  وحدت  رای  و  تجارت  قانون   3۱0،3۱3 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
محکومیت  به  حکم  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیات  شماره۱369/۷/۱0-536 
تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک 94/3/5 در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

دادگستری اصفهان می باشد/.
 شماره :۱494۱/ م الف قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغ
شماره ابالغیه:95۱0۱0683650302۷ شماره پرونده 940998035220053۷ شماره 

بایگانی شعبه:940065 تاریخ تنظیم :۱395/05/۱2 
خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  االیتام  سقارئیس  سمانه  خواهان/شاکی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  مکارمی  مسلم 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه خانواده 
میرفندرسکی)خ  اصفهان-خ  در  واقع  قدوسی(  شهید  اصفهان)مجتمع  شهرستان 
–طبقه  قدوسی  شهید  قضایی  –مجتمع  میر  پل  و  باال  چهارباغ  میر(-حدفاصل 
به  توجه  با  و  940998035220053۷ثبت گردیده  به کالسه  و  ارجاع   203 2-اتاق 
دستور دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است و زوج ظرف مهلت هفت 
یک  نماید.مراتب  معرفی  شعبه  به  را  خود  شرایط  واجد  داور  ابالغ  تاریخ  از  روزه 
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 
فوق جهت رسیدگی حاضر مقرر  در وقت  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست   دوم 

 گردد. 
شماره:۱4986/ م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی(-اسماعیلی

»ِجمزدگی«درکافهنقد
رویکردهــای  و  برنامه هــا 
ــم  ــواره ای ج ــبکه های ماه ش
فرهنــگ  ســوی کمیتــه  از 
رســانه روز یکشــنبه 24 مرداد 
ــود.  ــی می ش ــل و بررس تحلی
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
شــهرداری اصفهــان، ایــن نشســت با حضــور دکتــر جعفر 
عبدالملکــی، رئیــس مرکــز پژوهــش و ســنجش افــکار 
صداوســیما و بهنــام یــاوری، پژوهشــگر ماهــواره از ســوی 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  رســانه  فرهنــگ  کمیتــه 
شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. عالقه منــدان بــرای 
حضــور در ایــن نشســت می تواننــد 24 مردادمــاه ســاعت 
ــاغ  ــان ب ــع در خیاب ــزی واق ــه مرک ــه محــل کتابخان ۱8 ب
ــاس  ــماره 3260۷529 تم ــا ش ــا ب ــه ی ــته مراجع گلدس
حاصــل کننــد. پخــش فیلم هــای ترکیــه ای، ایجــاد مــوج 
مهاجــرت هنرمنــدان، تبلیغــات وســیع بــرای فیلــم 
ســینمایی ســاخت ایــران از جملــه مباحثــی اســت که در 

این نشست مطرح می شود.

رونماییازلوحثبتملیمهارت
بافتفرشجوشقانکاشان

ــوح ثبــت ملــی مهــارت بافــت فــرش    ل
کاشان

  آمنه تسلیمی
جوشــقان قالــی کاشــان بــا حضــور 
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران معــاون اداره کل میــراث 
و  اصفهــان  و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ــی  ــقان قال ــهر جوش ــهری در ش ــتانی و ش ــئوالن اس مس
رونمایــی شــد. معــاون اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اصفهــان درایــن آئیــن گفــت: فــرش 
ــادر و از  ــد ص ــه هن ــه ب ــان صفوی ــی در زم ــقان قال جوش
لهســتان نیــز تقاضــای ایــن فــرش می شــده اســت. 
محســن یارمحمدیــان افــزود: ثبــت ایــن مهــارت، آغــاز کار 
اســت و وظیفــه و مســئولیت ســنگین بعــدی، حمایــت از 
آن بــا ایجــاد شــرایط فــروش و صــادرات بــه دنیاســت کــه 
ــد  ــرش می توانن ــوزه ف ــی  و م ــی، بازرگان ــراث فرهنگ می

این زنجیره را تکمیل کنند. 
وی تأکیــد کــرد: کســانی کــه در حــوزه بافــت فــرش فعــال 
هســتند نیــز بایــد مــورد حمایــت مــادی و معنــوی قــرار 
ــن  ــز در ای ــری نی ــرایط رقابت پذی ــهیل در ش ــد؛ تس گیرن

زمینــه حائــز اهمیــت اســت. 
ــی  ــادی در زمینه های ــعه اقتص ــه توس ــزود: در زمین وی اف
چــون فــرش، حــذف واســطه ها مهــم اســت و بــا تقویــت 
ــقان  ــون جوش ــی چ ــگری در منطقه های ــعه گردش و توس

ــرد. ــق ک ــر را محق ــن ام ــوان ای ــی می ت قال

اخبار کوتاه

جانشینفرماندهسپاهصاحبالزمان)عج(
استاناصفهان:

جبههرسانهایانقالباسالمیباید
جنگنرمدشمنراخنثیکند

ســردار مجتبــی فــدا در مراســم گرامیداشــت 
سرویس فرهنگی

زهرا نصیری
خبرنــگاران  از  تقدیــر  و  خبرنــگار  روز 
بســیجی کــه بــه همــت بســیج رســانه اســتان برگــزار شــد، 
گفــت: امــروز بیــش از هــزاران ســایت و شــبکه فارســی زبان 
ایجــاد شــده تــا بــا ظرفیــت نظــام جمهــوری اســالمی مقابلــه 
ــالب  ــانه ای انق ــه رس ــط جبه ــد توس ــه بای ــی ک ــود؛ جنگ ش

اسالمی خنثی شود. 
جانشــین فرمانــده ســپاه صاحب الزمان)عــج( بــا اشــاره 
ــتکبار  ــه اس ــط جبه ــن توس ــالم های دروغی ــکیل اس ــه تش ب
داعشــی  اســالم  می بینیــم  امــروز  اگــر   تصریــح کــرد: 
و آمریکایــی بــه راه افتــاده و افــراد مختلــف بــه دنبــال 
ایــن هســتند تــا ایــن دو اســالم را تقویــت کننــد، بــه دلیــل 
ــد.  ــس می کنن ــالمی ح ــالب اس ــه از انق ــت ک ــدی اس تهدی
وی بــا اشــاره بــه وظایــف بســیج رســانه در مقابلــه بــا 
برنامه هــای اســتکبار گفــت: در کنــار کار و مجموعــه اقداماتــی 
 کــه رســانه ها انجــام می دهنــد، بــه دنبــال هماهنــگ کــردن 
و تقویــت جبهــه رســانه ای انقــالب اســالمی هســتیم؛ جبهه ای 
کــه دغدغــه دیــن، ارزش هــا، مــردم و اســالم را دارد. اکنــون 
 بایــد گفــت اگــر بــرای حرکــت در ایــن مســیر آمــاده نیســتیم
ــد آن  ــه بای ــی شــده ک ــه کوتاه ــدام وظیف ــم در ک ــد ببینی  بای

را انجام دهیم. 

وی بــا بیــان اینکــه امــروز خبرنــگاران بایــد مطالبه گــر باشــند 
ــه در راه پیشــرفت کشــور وجــود دارد، مطــرح  ــا موانعــی ک  ت
و بــرای رفــع آن هــا تــالش شــود گفــت: در ایــن راســتا 
ــه رســالت کار خــود آگاه باشــد؛ همان طــور  ــد ب ــگار بای خبرن
کــه اخبــار حادثــه بــزرگ عاشــورا بــر اســاس همیــن 
شــده منتقــل  سینه به ســینه  خبررســانی   رســالت 

 است. 
در ادامــه ایــن آئیــن، رضــا صفــری نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
خبرنــگار بســیجی متعهــد و متخصــص اســت، گفــت: 
خبرنــگار بســیجی منــادی انقــالب اســالمی اســت؛ بــه همین 
 جهــت بایــد یــک پلــه باالتــر از دیگــر خبرنــگاران قــرار گیــرد 

و با نگاه ویژه خود به رصد جامعه بپردازد. 
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــانه اس ــیج رس ــازمان بس ــس س رئی
بنگاه هــای  می کنیــم کــه  زندگــی  عرصــه ای  در  اینکــه 
ــه امپراتوری هــای رســانه ای شــده اند ــل ب  ســرمایه داری تبدی

افــزود: امــروز چــاره ای جــز تشــکیل جبهــه رســانه ای مــداوم 
و مخلــص بــه تعبیــر انقــالب اســالمی نیســت. وی ادامــه داد: 
وظیفــه اصحــاب رســانه اســت آن گونــه کــه شایســته انقــالب 

و مــردم و خــون شهداســت بــه نقش آفرینــی بپردازنــد.

بسیج رسانه

ــم  ــی اس ــت: وقت ــد« گف ــای مجی ــنده »قصه ه نویس
اصفهــان و اصفهانــی می آیــد، پایــم بــدون اینکــه 
خــودم بخواهــم، بــه طــرف اصفهــان راه می افتــد؛ چــرا 

کــه راه خانــه را بلــدم. »هوشــنگ مــرادی 
اولیــن  اختتامیــه  آئیــن  کرمانــی« در 
ــتی  ــط زیس ــی محی ــی ادب ــنواره مل جش
ــروز در  ــرد: ام ــار ک ــن« اظه ــادرم زمی »م
شــهر اصفهــان کــه راه می رفتــم، می دیــدم 
ــده  ــته ش ــا نوش ــردر مغازه ه ــر س ــه ب ک
ــدم  ــحال ش ــی خوش ــی؛ خیل ــز کرمان  گ
همــکاری  ایــن  گفتــم  خــود  بــا  و 

ــت.  ــوده اس ــش ب ــال های پی ــان از س ــان و کرم اصفه
ــان  ــان و کرم ــن اصفه ــد بی ــن پیون ــزود: دومی وی اف
ــدی  ــا هنرمن ــم آن ب ــه فیل ــود ک ــد« ب »قصه هــای مجی
کیومــرث پوراحمــد ســاخته شــد. خیلــی بــه هــم 
نزدیــک هســتیم و مــن در کتــاب »قصه هــای مجیــد« 
ســفرنامه اصفهــان دارم و بــا توجــه بــه اینکــه فیلــم در 

ــه ســفرنامه  اصفهــان اجــرا شــد، ســفرنامه اصفهــان ب
ــد«  ــای مجی ــنده »قصه ه ــد. نویس ــل ش ــیراز تبدی ش
گفــت: بــا طبیعــت زندگــی می کنــم و بــا وجــود اینکــه 
ــب  ــل قل ــته عم ــاه گذش ــه م ــدود س ح
ــان  ــم اصفه ــه اس ــی ک ــا زمان ــتم، ام  داش
و اصفهانــی و طبیعــت می آیــد، پایــم 
ــه طــرف  ــدون اینکــه خــودم بخواهــم، ب ب
اصفهــان راه می افتــد و راه خانــه را بلــدم. 
ــال های  ــرد: س ــه ک ــی اضاف ــرادی کرمان م
ســال در اصفهــان مــورد تشــویق قــرار 
کــودک  جشــنواره  داوران  از  و   گرفتــم 
ــن  ــه م ــزی ب ــن جوای ــودم و همچنی ــز ب ــوان نی و نوج
داده شــد کــه همــه آن هــا برایــم عزیــز اســت. هوشــنگ 
ــن مراســم داســتان خوانی کــرد.  ــی در ای مــرادی کرمان
ــر  ــاب »ب ــگل« از کت ــتان »جن ــار«، داس ــتان »به داس
بال هــای صلــح« و همچنیــن داســتان »رضایت نامــه« 

بــرای حضــار خوانــده شــد. ربیــع

درآئیناختتامیهاولینجشنوارهملیادبی

خالققصههایمجیدازاصفهانوکرمانگفت
ــگ  ــر فرهن ــانی وزی ــی و اطالع رس ــاون مطبوعات  مع
و ارشــاد اســالمی گفــت: در زمــان حاضــر، 280 
ــا در  ــد؛ ام ــار دارن ــوز انتش ــور مج ــه در کش روزنام

مــورد   ۱60 تــا   ۱50 بهتریــن حالــت 
آن هــا فعالیــت مســتمر دارنــد. 

ــا  ــزود: روزنامه ه ــی اف ــین انتظام حس
و نشــریات محلــی بــه دالیــل مختلــف 
ســایر  بــا  رقابــت  تــوان  همچنــان 
ــگ و  ــد و وزارت فرهن ــانه ها را دارن رس
ــرای  ــا ب ــه آن ه ــز ب ارشــاد اســالمی نی
بهبــود و ارتقــای فعالیتشــان کمــک 

می کنــد. 
ــا  ــانه ای و ب ــد رس ــوج جدی ــرد: در م ــه ک وی اضاف
وجــود افزایــش فعالیــت شــبکه های اجتماعــی 
ــانه های  ــامل رس ــانه ها ش ــته از رس ــه دس ــوز س هن
فرصــت  بــا  محلــی  و  تخصصــی  بین المللــی، 
ــا را از  ــر نتوانســته آن ه ــوج تخریب گ ــد و م مواجهن

ــد.  ــارج کن ــت خ ــد و فعالی ــه تولی چرخ
ــگ  ــوع، وزارت فرهن ــرد: در مجم ــان ک وی خاطرنش
و ارشــاد اســالمی بــه تبعیــت از رویکــرد دولــت بــه 
ــات  ــانه ها و مطبوع ــت رس ــال تقوی دنب

شهرستان هاســت.  در  به ویــژه 
ــت  ــت: پرداخ ــن گف ــی همچنی انتظام
یارانــه بــه پایگاه هــای خبــری تابــع 
پرکــردن فــرم رتبه بنــدی در ســایت 
ایــن وزارتخانــه بــوده و مرحلــه نخســت 
 آن در نیمــه دوم ســال 94 اجــرا شــده 

است. 
بــه گفتــه وی از مهــر ســال جــاری نیــز مرحلــه دوم 
شــرکت در طــرح رتبه بنــدی پایگاه هــای خبــری 

ــد.  ــرا درمی آی ــه اج ب
معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
 همچنیــن گفــت: اکنــون یکهــزار و 635 خبرگــزاری 

و پایگاه خبری در کشور وجود دارد. ایرنا

معاونمطبوعاتیوزیرفرهنگوارشاداسالمی:

از280روزنامهکشور،150تا160موردفعالیتمستمردارند



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

25 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند شنبه  23  مردادماه   61395
ـــمـــاره  225 ســـــال دوم             ݡسݒ

گزارشاخبار کوتاه

25 بازیکن به تیم ملی دعوت شدند 
کیمیا ی وطن

کادر فنــی تیــم ملــی فوتبــال 
ــرای  ــران، 25 بازیکــن را ب ای
ایتالیــا  اردوی  در  حضــور 

ــرد.  ــوت ک دع
اســامی ایــن 25 بازیکــن 
 بــه شــرح زیــر اســت: دروازه بان هــا: علیرضــا بیرانونــد

محمدرضــا اخبــاری، رشــید مظاهــری. مدافعــان: 
ــی  ــری، مرتض ــان منتظ ــینی، پژم ــال حس ــید ج س
ــی، احســان حاج صفــی ــی گنجــی، محمــد طیب  پورعل

رامیــن رضائیــان، وریــا غفــوری، ســعید آقایــی، محمــد 
تیموریــان  آندرانیــک  میانــی:  بازیکنــان   انصــاری. 
امیــد  شــجاعیان،  داریــوش  کامیابی نیــا،  کمــال 
ابراهیمــی، عــزت هللا پورقــاز. مهاجمــان: اشــکان دژاگــه 
رحیــم زهیــوی، مهــدی ترابــی، وحیــد امیــری، مهــدی 
طارمــی، احســان پهلــوان، ســروش رفیعــی و مرتضــی 
تبریــزی. فهرســت تیــم ملــی بــرای دو دیــدار برابر قطر 
 و چیــن پــس از برگــزاری اردوی ایتالیــا اعــام خواهــد 

شد.

انتقاد سیدجالل از توهین آبی و قرمزها
 مدافــع تیــم پرســپولیس از 
جــّو بیــن طرفــداران دو تیــم 
پرســپولیس  و  اســتقال 
ــال  ــید ج ــرد. س انتقــاد ک
حســینی گفــت: خیلی هــا 
ــاره ایــن دو تیــم  راحــت درب
دو  ایــن  می زننــد.  حــرف 

تیم باید از هم جدا شوند. 

ــن  ــاد توهی ــم زی ــه ه ــم ب ــواداران دو تی ــفانه ه متأس
بــه  می کننــد؛  سوءاســتفاده  برخــی  و  می کننــد 
ــت  ــاره اســتقال صحب ــر اســت درب ــل بهت ــن دلی همی

ــم.  نکنی
جــال حســینی بــا انتقــاد از کمیتــه انضباطــی افــزود: 
مــن اگــر یــک اشــتباه کنــم بــه ســرعت و ظــرف ســه 

ــوم.  ــروم می ش روز مح
ــا جــدا  ــن تیم ه ــودم؛ از ای ــت و ســپاهان ب ــا در نف ام
شــدم و طلبــکار هســتم. هیچ کــس هــم نیســت کــه 

بــه درد مــا رســیدگی کنــد. 
امیــدوارم کمیتــه انضباطــی طلب هــای مــا را نیــز 

ــد. ــول کن وص

 اصفهان، قهرمان والیبال امید بانوان کشور شد

  جام قهرمانی 
در ویترین افتخارات والیبال اصفهان

ــان  ــوان اصفه ــد بان ــال امی ــم والیب  تی
سرویس  ورزش

رامین قلندری
بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی، قهرمــان 
ــم  ــد. تی ــور ش ــای کش ــک امیده ــته ی ــابقات دس مس
والیبــال امیــد بانــوان اصفهــان، بــار دیگــر در مســابقات 
ــام  ــور، ج ــد کش ــک امی ــته ی ــی دس ــال قهرمان والیب

قهرمانی را از چنگ پایتخت نشینان درآورد. 
امیــد  یــک  دســته  قهرمانــی  والیبــال  مســابقات 
مردادمــاه   14 پنجشــنبه  روز  از  کــه  بانــوان کشــور 
ــان  ــتان های آذربایج ــم از اس ــرکت 8 تی ــا ش ــاری ب ج
ــدران  ــان، مازن ــی، فــارس، خراســان رضــوی، اصفه غرب
شــهر  در  تهــران  و  همــدان  شــرقی،  آذربایجــان 
ــا  ــاه ب ــود، روز 20 مردادم ــده ب ــزار ش ــار برگ فریدون کن
قهرمانــی تیــم امیــد بانــوان اصفهــان بــه پایــان رســید. 
ــروه  ــا در دو گ ــن رقابت ه ــرکت کننده در ای ــای ش تیم ه
چهــار تیمــی، رقابت هــای خــود را در مرحلــه مقدماتــی 
برگــزار کردنــد و چهــار تیــم برتــر بــه مرحلــه نیمه نهایــی 
راه یافتنــد. در ایــن مرحلــه، تیــم منتخــب امیــد بانــوان 
ــان  ــیری کاپیت ــرا ش ــا: زه ــکل از خانم ه ــان متش اصفه
هالــه متقیــان لیبــرو، بازیکنــان آزاد فرنــاز ســاعی 
فاطمــه احمــدی، مینــا نیک نــام، فــروغ سلحشــور 
ــور  ــه حیدرپ ــجادیه، فاطم ــاجده س ــی، س ــب رجب زین
ــی  ــام طالب ــاه و اله ــه داورپن ــی، ریحان ــه ابراهیم فاطم
ــود. ــی ب ــره کرباس باف ــم زه ــوب خان ــری خ ــا مربیگ ب

ــر تیم هــای همــدان فــارس  ــه ب ایــن تیــم پــس از غلب
و خراســان رضــوی بــا نتایــج مشــابه 3 بــر 0 درمرحلــه 
نیمه نهایــی تیــم آذربایجــان غربــی را هــم بــا حســاب 3 
بــر 0 شکســت داد و بــه فینــال راه یافــت. در فینــال بــه 
مصــاف تیــم تهــران شــتافت کــه در یــک بــازی بســیار 
زیبــا و تماشــایی، پرصابــت و مقتدرانــه موفــق شــد بــا 
ــر 2 از ســد حریــف ســختکوش و رقیــب  حســاب 3 ب
ــی  ــار قهرمان ــن ب ــرای چهارمی ــذرد و ب ــه خــود بگ  دیرین
ــی  ــن قهرمان ــد و جــام زری ــه خــود اختصــاص ده  را ب
را بــه ویتریــن افتخــارات والیبــال بانــوان اســتان پهنــاور 
ــد  ــال امی ــم والیب ــد. سرپرســتی تی ــه کن ــان هدی اصفه
ــده دار  ــری عه ــه مظاه ــم مرضی ــان را خان ــوان اصفه بان
ــز  ــوان نی ــانه اخ ــع و افس ــر ربی ــا: هاج ــود و خانم ه ب
ــد. شــایان ذکــر اســت در هــر  ــم بودن ــان تی کمک مربی
چهــار دوره قهرمانــی تیــم امیــد بانــوان اصفهــان، خانــم 

ــت. ــوده اس ــم ب ــن تی ــی ای ــی مرب ــره کرباس باف زه

A.Ghalandari@gmail.com
اصغر قلندریسرویس ورزش

ــگ  ــارم شــانزدهمین دوره مســابقات لی ــه چه در هفت
ــل  ــارس( تقاب ــج ف ــام خلی ــران )ج ــال ای ــر فوتب برت
مربــی  دو  کمالونــد،  فــراز  و  یحیــی گل محمــدی 
ــوالد  ــترش ف ــن و گس ــرای ذوب آه ــوان و تحول گ ج
ــدون گل  ــا طلســم تســاوی های ب ــده نداشــت؛ ام برن
 ایــن دو تیــم شکســته شــد. تیم هــای ذوب آهــن 
و گســترش فــوالد در شــرایطی بــه دیــدار هــم رفتنــد 
کــه تاکنــون شــش بــار در تاریــخ مســابقات لیــگ برتر 
ــار گســترش فــوالد در  ــد؛ 3 ب ــه مصــاف هــم رفته ان ب
تبریــز موفــق شــد بــه پیــروزی برســد و 3 بــازی ایــن 
ــه  ــدون گل خاتم ــاوی ب ــه مس ــا نتیج ــم ب ــم ه دو تی
ــا  ــت؛ ام ــردی نداش ــن ب ــود و ذوب آه ــرده ب ــدا ک پی
ــر  ــه تســاوی 1 ب ــم ب ــدار دو تی ــن دی ــک در هفتمی این
1 دســت پیــدا کردنــد تــا طلســم تســاوی های بــدون 

گل شکســته شــود.
   بازگشت یحیی

یحیــی گل محمــدی، ســرمربی  دوبــاره  پیوســتن 
ــارز  ــکات ب ــر ن ــی از دیگ ــه کادر فن ــن ب ــم ذوب آه  تی
و مهــم ایــن بــازی بــود کــه پــس از یکــی دو هفتــه ای 
ــه  ــت ب ــیه ای دس ــای حاش ــرف و حدیث ه ــا ح ــه ب ک
ــه ای در  ــکیل جلس ــی تش ــود، در پ ــده ب ــان ش گریب
مجمــع هیئت مدیــره باشــگاه ذوب آهــن، مســائل 
پیشکســوتان  پادرمیانــی  بــا  باشــگاهی   درون 

ــم  ــد و تی ــر ش ــه خی ــم ب ــره خت ــای هیئت مدی و اعض
ــا ســرمربی خوشــفکر  ــر ب ــار دیگ ــن ب  جــوان ذوب آه
ــیه ای  ــه حاش ــر گون ــه دور از ه ــود ب ــاق خ ــا اخ و ب
بــرای رســیدن بــه جایــگاه حقیقــی کــه در شــأن ایــن 
باشــگاه قدیمــی و خوشــنام اســت بــه دیــدار حریفــان 

مــی رود.
   نیمه اول

ــیدی داور  ــکان خورش ــوت اش ــا س ــال ب ــر ح ــه ه ب
ذوب آهــن  تیــم  دو  بــازی  دیــدار،  ایــن  جــوان 

شــد  آغــاز  اول  نیمــه  در  فــوالد  گســترش   و 
اعتمادبه نفــس  و  انگیــزه  بــا  و گسترشــی ها کــه 
ــد ــازی بودن ــن ب ــر ای ــر آغازگ ــردی بهت ــاد و عملک  زی
ــال  ــه دنب ــه گل رســیدند. ب ــه 12( ب ــی زود )دقیق خیل
ایــن گل، شــاگردان گل محمــدی، به ویــژه مهــدی 
رجــب زاده هرچــه در تــوان داشــتند صــرف کردنــد کــه 
بــه گل تســاوی برســند؛ امــا میســر نشــد و نیمــه اول 
بــا وجــود حمــات گســترده ای کــه ذوبی هــا روی 
دروازه گســترش داشــتند، بــا حســاب 1 بــر 0 بــه ســود 

گســترش خاتمــه یافــت.
   نیمه دوم

در نیمــه دوم، تیــم ذوب آهــن وضعیــت متفاوتــی 
داشــت و ســفید و سبزپوشــان ایــن تیــم کــه حاضــر 
نبودنــد تــن بــه شکســت دهنــد بــا اســتراتژی و 
تاکتیــک متحول شــده ای تــوپ و میــدان را در اختیــار 
گرفتنــد و هماننــد گسترشــی ها بــه گل زودهنــگام 
ــت و  ــد فرص ــم چن ــه ه ــد. در ادام ــدا کردن ــت پی دس
موقعیــت گلزنــی داشــتند کــه هــر بــار بــا بدشانســی 
ــی  ــا عباس ــزی محمدرض ــط تبری ــه توس ــی ک توپ های
ــاالی  ــا ب ــار ی ــاف از کن ــا اخت و بنگســتون زده شــد، ب
دروازه گســترش راهــی بیــرون شــدند. همچنیــن 
گسترشــی ها هــم چنــد موقعیــت گلزنــی داشــتند کــه 
یــا بــا واکنش هــای خــوب مظاهری بــه نتیجه نرســید 
یــا اینکــه از کنــار دروازه راهــی اوت شــد. مثــل ضربــه 
ــن  ــن بازیک ــجاعیان، بهتری ــوش ش ــتگاهی داری ایس
گســترش فــوالد در دقایــق 8 و 24 بــازی کــه از پشــت 
ــزی از  ــاف ناچی ــا اخت محوطــه جریمــه زده شــد و ب
بــاالی دروازه ذوب آهــن بــه بیــرون رفــت. درنهایــت دو 
تیــم بــه تســاوی 1 - 1 رضایــت دادنــد تــا امتیازهــای 
ــیم  ــه تقس ــورد عادالن ــا پربرخ ــا، ام ــازی زیب ــن ب ای
ــری  ــرداد قنب ــن، مه ــن ذوب آه ــن بازیک ــود. بهتری  ش
ــجاعیان  ــوش ش ــترش، داری ــن گس ــن بازیک و بهتری

ــود. ب

 در هفته چهارم مسابقات لیگ برترفوتبال ایران 

 تقابل دومربی تحول گرا، برنده نداشت

عضــو هیئت رئیســه ســازمان لیــگ فوتبــال بــا 
انتقــاد از بعضــی اقدامــات و تصمیمــات در فوتبــال 
ــرد  ــت ک ــی صحب ــته از اتفاقات ــورت سربس ــه ص ب

ــی«  ــای غیرفوتبال ــط »آدم ه ــه توس ک
کار  اســت  ممکــن  و  می دهــد   رخ 
ــی  ــر عابدین ــاند. امی ــا بکش ــه فیف را ب
ــا بیــان مطلــب فــوق گفــت: در یــک  ب
ــی  ــودم، اتفاقات ــار ب ــه بیم ــه ای ک هفت
ــاره  ــع درب ــه موق ــه ب ــت ک رخ داده اس
می کنــم.  صحبــت  و  افشــاگری  آن 
ــس  ــاج، رئی ــدی ت ــا مه ــد ب ــدا بای ابت

او  اگــر  و  کنــم  صحبــت  فوتبــال  فدراســیون 
موافــق بــود، حرف هایــم را می زنــم. سرپرســت 
ــال  ــیون فوتب ــی فدراس ــادی و بازاریاب ــه اقتص کمیت
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن اتفاق ــا ای ــه آی ــوص اینک درخص
باشــگاه اســتقال و پرســپولیس  اسپانســرهای 
ــن در  ــات دور زمی ــی از تبلیغ ــدن بخش ــع ش و جم

جریــان بــازی پرســپولیس - صبــا اســت، تصریــح 
ــر  ــی مســائل دیگ ــم نیســت! خیل ــه مه ــرد: اینک ک
رفتارهایــی می کننــد کــه  اســت.  داده  رخ  هــم 
کل فوتبــال ضربــه بخــورد و شــاید 
ــفانه  ــد. متأس ــم بکش ــا ه ــه فیف کار ب
برنامه ریــزی شــدیدی علیــه فوتبــال 

می شــود. 
دلشــان  عــده ای  افــزود:  عابدینــی 
بــرای فوتبــال می ســوزد؛ امــا چــون 
نمی داننــد چــه اتفاقــی رخ می دهــد 
ــه  ــی ک ــل رفاقــت و رقابت ــه دلی ــط ب فق
دارنــد کل فوتبــال را بــه آتــش می کشــند. عابدینــی 
در پایــان بــا کنایــه بــه وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه 
ــت کم  ــک، دس ــا در المپی ــه م ــدوارم کارنام داد: امی
مثــل دوره قبــل باشــد. مــا پیشــرفت و بــاال رفتــن 
جایگاهمــان را در المپیــک نمی خواهیــم. همــان 
مقــام دوره قبلــی را هــم تکــرار کنیــم، خــوب اســت.

عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال:

دارند فوتبال را به آتش می کشند
ــن  ــق شــد چهارمی ــادان موف ــت آب ــم صنعــت نف تی
دیــدار خــود را بــا بــرد پشــت ســر بگــذارد تــا 
بــه  بــرد هم چنــان  بــا کســب 2 مســاوی و 2 

دهــد.  ادامــه  خــود  شگفتی ســازی 
ــادان  ــت آب ــت نف ــم صنع ــرمربی تی س
در نشســت خبــری پــس از بــازی 
گفــت: خوشــحالم چــون مــردم آبــادان 
بچه هــا  ایــن  هســتند.  خوشــحال 
تمرینــات خــود را خــوب در زمیــن 

ــد.  ــرا کردن اج
ســپاهان تیــم بــزرگ و پرافتخــاری 

اســت. آن هــا بــا تغییراتــی کــه در تیمشــان داشــتند 
ــدی هســتند. ــم قدرتمن تی

 مــا پیش بینــی کــرده بودیــم کــه کار ســختی 
داریــم، امــا خوشــبختانه آن قــدر بازیکنــان عاشــقانه 
بــرای تیمشــان بــازی کردنــد کــه بزرگــی ســپاهان را 

ــم.  ــن ندیدی در زمی

ایــران  تیــم  قوی تریــن  ســرمایه،  نظــر  از  مــا 
اســتادیوم  در  نفــر  هــزار   20 چــون  هســتیم؛ 
می آینــد و ایــن ســرمایه بزرگــی اســت کــه داریــم. 
اجــرای  در  مشــکل  مالــی  نظــر  از 
ــئوالن  ــم. از مس ــود داری ــای خ برنامه ه
ــک  ــت کم ــتانی درخواس ــهری و اس ش
می کنیــم. هــر کــس دلــش بــرای 
بیایــد  می ســوزد،  آبــادان  در   مــردم 

و به این تیم کمک کند. 
ــکات  ــه مش ــاره ب ــا اش ــان ب دست نش
صنعــت نفــت گفــت: امیــدوارم بــا 
ــی مناســب  ــه اردوی  حــل شــدن مشــکات و برنام
ــی  ــن هماهنگ ــر و همچنی ــن مدنظ ــذب بازیک و ج
ــت ــر ماس ــه مدنظ ــزی ک ــه چی ــم ب ــا بتوانی  بچه ه
برســیم. بازیکــن برزیلــی در اردوی ماســت و بــرای 
بــازی بعــدی مشــکلش حــل می شــود. ســعی 
ــم. ــه کنی ــز اضاف ــر نی ــن دیگ ــک بازیک ــم ی می کنی

دست نشان:

 بزرگی سپاهان را در زمین ندیدیم

شهردار نجف آباد در مراسم تجلیل از خبرنگاران مطرح کرد:

مطالعه و پیگیری نظرات مردم در مطبوعات

در برنامــه ای کــه عصــر روز دوشــنبه 18 مردادمــاه در محــل 
خزانــه شــهرداری نجف آبــاد بــا حضــور منتظــری شــهردار 
آســیابانی رئیــس شــورای شــهر، مغــزی قائم مقــام 
 شــهردار و تنــی چنــد از مدیــران ایــن مجموعــه برگــزار شــد

از تاش هــا و خدمــات فعــاالن حــوزه مدیریــت شــهری در 
ــل  ــانی تجلی ــایت های اطاع رس ــوب و س ــانه های مکت رس
بــه عمــل آمــد. در ایــن برنامــه، آســیابانی تقویــت کــردن 
امیــد در دل مــردم را مهم تریــن وظیفــه اصحــاب رســانه 
دانســت و ادامــه داد: »خبرنــگاران بــه عنوان چشــم، گوش 
ــان گویــای اقشــار مختلــف مــردم در ضمــن بازتــاب  و زب
نقــاط ضعــف دســتگاه های اجرایــی و نقــد منصفانــه 
آن هــا، می تواننــد بــا تشــریح خدمــات و تاش هــای 

ــه  ــده نگ ــردم زن ــد را در دل م ــه، امی ــه صورت گرفت صادقان
ــه آن هــا را فراهــم  ــه ادامــه خدمت رســانی ب ــد و زمین دارن
کننــد.« آســیابانی همچنیــن بــا تأکیــد دوبــاره بــر شــفاف 
بــودن عملکــرد پارلمــان شــهری و مجموعــه شــهرداری در 
ــا  ــگاران ب ــت خبرن ــزود: »فعالی ــف اف ــای مختل بخش ه
مشــکات و ســختی های خــاص خــود همــراه اســت کــه 
ــای  ــدن وعده ه ــق ش ــاهد محق ــده، ش ــم در آین امیدواری
مســئوالن درخصــوص رســیدگی بــه معضــات خــاص این 

فعالیــت متفــاوت باشــیم.«
ــک  ــهر در ی ــی ش ــای مطبوعات ــوس فض ــر ملم    تغیی

ــر ســال اخی
منتظــری، شــهردار نجف آبــاد نیــز در ادامــه ایــن نشســت 
صمیمانــه ضمــن تشــکر از بازتــاب نقــاط قــوت و ضعــف 
ــانه  ــاب رس ــط اصح ــهرداری توس ــه ش ــرد مجموع عملک
ــک ســال پیــش، شــاهد  ــرد: »از حــدود ی خاطرنشــان ک
وقــوع تحــوالت خوبــی در زمینــه اطاع رســانی شــهر 
بوده ایــم؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر همزمــان بــا بیــان 
ــف  ــاط ضع ــف، نق ــای مختل ــت مجموعه ه ــرد مثب  عملک
ــب نقطه نظــرات مردمــی  ــز در قال  و کاســتی های آن هــا نی
و دیگــر اشــکال فعالیــت رســانه ای مطــرح می شــود 
ــاالن  ــدن کار فع ــر ش ــان از حرفه ای ت ــر نش ــن ام ــه ای ک

مطبوعاتــی و رشــد فرهنــگ شــهروندان دارد.« 

شــهردار بــا تشــکر ویــژه از نقدهــای کارشناســی و منصفانــه 
صورت گرفتــه از عملکــرد مجموعــه تحــت مدیریــت خــود 
اظهــار داشــت: »علی رغــم گســترش روزافــزون فضاهــای 
مجــازی، بــه نظــر می رســد مــردم هنــوز بــه دلیــل هویــت 
ــکل  ــن ش ــه ای ــات، ب ــار مطبوع ــت و اعتب ــاص، اصال خ
اطاع رســانی اعتمــاد بیشــتری نشــان داده و مطالــب 
آن هــا را مبنــای قضــاوت خــود درخصــوص عملکــرد 

دســتگاه های اجرایــی قــرار می دهنــد.« 

وی ادامــه داد: »پیــش از ایــن، کســانی کــه در موضوعــات 
ــه  ــی و ب ــات کاف ــتن اطاع ــدون داش ــهری ب ــف ش مختل
صــورت غیرمنصفانــه اقــدام بــه نقــد و بیــان نقطه نظــرات 
بیــن  در  نســبی  محبوبیــت  دارای  می کردنــد،  خــود 
ــر  ــهروندان حاض ــر ش ــال حاض ــی در ح ــد؛ ول ــردم بودن م
بــه پذیــرش نقطه نظــرات چنیــن شــخصیت هایی در 

ــتند.« ــف نیس ــات مختل موضوع
در  مــردم  نظــرات  تمــام  پیگیــری  و  مطالعــه     

شــهر مطبوعــات 
از کارهــای مســتمر و منظــم خــود   منتظــری یکــی 
ــردم  ــه م ــاب یافت ــرات بازت ــخصی نقطه نظ ــه ش را مطالع
در مطبوعــات ســطح شــهر دانســت و بــا تشــکر از فعــاالن 
ایــن عرصــه اضافــه کــرد: »تمامــی ایــن نظــرات را شــخصا 
در اولیــن فرصــت مطالعــه می کنــم و مــواردی را کــه 
ــهرداری  ــای ش ــط زیرمجموعه ه ــری توس ــه پیگی ــاز ب نی
ــق مســیرهای  ــا از طری ــم ت داشــته باشــد، عامــت می زن
پیش بینــی شــده، امــکان برطــرف کــردن معضــات 

ــود.«  ــم ش ــی فراه احتمال
ــاب را رو  ــس از انق ــع پ ــور در مقط ــی کش ــد کل وی رون
ــای  ــت: »موفقیت ه ــار داش ــت و اظه ــرفت دانس ــه پیش ب
کسب شــده در مجموعــه شــهرداری نجف آبــاد وابســته بــه 
ــی پرســنل در جایگاه هــای  ــک شــخص نیســت و تمام ی

مختلــف بــه نوعــی در آن ســهیم هســتند و البتــه در 
جایگاهــی باالتــر، مــردم بــا صبــر و بزرگــواری خــود زمینــه 
 بــه ثمــر رســیدن تاش هــای شــبانه روزی صــورت گرفتــه 
مدیــران  همدلــی  شــهردار،  کرده انــد.  فراهــم  را 
ــرفت  ــل پیش ــر عام ــهر را دیگ ــی ش ــتگاه های اجرای دس
 چشــمگیر آن طــی حــدود ســه ســال اخیــر دانســت 
و گفــت: »بــا همــت و تدبیــر صــورت گرفتــه، خوشــبختانه 
در حــال حاضــر فضــای خوبــی در بیــن مدیــران شــهری 
ــه  ــات موجــود را ب ــوان و امکان حاکــم شــده؛ ایــن امــر، ت
جــای صــرف در اختاف نظرهــای بیهــوده، در مســیر تعالــی 
ــه  ــت گرفت ــه خدم ــردم ب ــکات م ــع مش ــاد و رف  نجف آب

است.«
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حتما بخوانید!
ایرادات الیحه مدارس غیردولتی ...

آگهی ابالغ
9509980351000230شماره  پرونده:  9510100351004278شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم: 1395/05/02 خواهان / شاکی سید محمد  تاریخ  بایگانی شعبه: 950316 
طباطبائی کوپائی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علیرضا ترابی  به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت  دادرسی و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
9509980351000230ثبت  به کالسه   و  ارجاع   212 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان- 
به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و   1395/06/27 آن  رسیدگی  وقت  گردیده که 
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 
خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    /
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 13249/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950306 خواهان علی اصغر نعمت الهی با وکالت حسین 
به  چک  فقره  یک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زاده   عرب  نفیسه  و  محمدیان 
مبلغ 11/000/000 ریال به طرفیت محمد رضا نعمت الهی  تقدیم نموده است .وقت 
با  است.  تعیین گردیده  9 صبح  95/6/27ساعت  مورخ  روز..........  برای  رسیدگی 
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: 12349/م الف 

مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950307 خواهان علی اصغر نعمت الهی با وکالت حسین 
ریال   6/500/000 مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زاده   عرب  نفیسه  و  محمدیان 
یک فقره چک به طرفیت محمود طالیی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
مجهول  به  توجه  با  است.  9/30تعیین گردیده  95/6/27ساعت  مورخ  روز.......... 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان 
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: 12348/م الف مدیر دفتر شعبه 

33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-324 ش 51 ح  خواهان 1- عبد الحمید سیفی نسب 
2- توران زمانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه خسارات به طرفیت شکر هللا محمدی 
95/6/27ساعت  مورخ  روزشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  نژاد  
11:30تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
به  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
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 
نماید. در صورت عدم  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  اصفهان مراجعه 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 
اختالف حل  شورای  سه  شماره  101مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   12335/م 

 اصفهان

آگهی ابالغ
9409980358100884شماره  پرونده:  9510100354202441شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941461 تاریخ تنظیم: 1395/05/04 شاکی زهرا احمدی دادخواستی 
به طرفیت متهم سپیده محرابی  به خواسته انتقال مال غیر به قصد فرار از پرداخت 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دین 
واقع در  دادگاه کیفری دو شهراصفهان )116 جزایی سابق(   116 به شعبه  رسیدگی 
استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
به کالسه  9409980358100884ثبت  و  ارجاع  اتاق شماره 344  اصفهان طبقه 3 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/27 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 
و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی  دریافت  را  دادخواست و ضمائم  نسخه دوم 
دادگاه   116 شعبه  دادگاه  دفتری  امور  متصدی  الف  13271/م  گردد.شماره:  حاضر 

کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق( – حسین ایمانیان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  صادقی  رسول  خواهان   826-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  القاصی  حسین  محمد  طرفیت  به  بر:مطالبه 
برای روزیکشنبه مورخ 95/6/28ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14253/م الف 

مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

محمد   – سپاهان  سیمان  شرکت  خواهان   950538 کالسه  پرونده  خصوص  در 
خسارت  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  هاشمی  محمدسید  سید  وکالت  با  اسعدی 
به طرفیت سید مصطفی شهیدی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیک 
به مجهول  با توجه  شنبه مورخ 95/6/28ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان 
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: 12380/م الف مدیر دفتر شعبه 

12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

9309980350700337شماره  پرونده:  9510100350703643شماره  ابالغیه:  شماره 
فضیلتی     فریبا  خواهان   1395/04/05 تنظیم:  تاریخ   930393 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده مجید طاهری جبلی   به خواسته جلب ثالث )غیر 
جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مالی(. 
رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  9309980350700337ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/06/28 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
از  یکی  در  نوبت  دادگاه مراتب یک  و دستور  امور مدنی  در  انقالب  و  های عمومی 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
الف  10060/م  و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  را دریافت 

منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور
آگهی ابالغ

9409980350900820شماره  پرونده:  9510100350904246شماره  ابالغیه:  شماره 
ملت  بانک  شاکی   / خواهان   1395/04/14 تنظیم:  تاریخ   940919 شعبه:  بایگانی 
و  انداز  به طرفیت خواندگان موسسه پس  دادخواستی  رستگار    علی  مدیریت  به 
رسول  و   خانی  رضا  و حسن  سلمانی  رحیم  و سکینه  یاسین   آل  الحسنه  قرض 
رحمانی  به خواسته تامین خواسته  و مطالبه وجه بابت .... و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت.... تقدیم دادگاه های عمومی 
عمومی  دادگاه   9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
باال – خ شهید نیکبخت –  حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه  
ساعت  و   1395/06/28 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350900820ثبت 
11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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: 11175/م الف منشی دادگاه حقوقی 

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950381 خواهان راحله زاهدی مزرعه  شوری با وکالت 
سعید عکاف  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد رضا خسروی  تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روز......مورخ 95/6/29ساعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
نمایید.  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  این شعبه مراجعه  به  رسیدگی 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: 13165/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی ابالغ

9409980350900822شماره  پرونده:  9510100350904243شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940921 تاریخ تنظیم: 1395/04/14 خواهان / شاکی صغرا مهرابی 
مطالبه  خواسته  به  تراوتی    مصطفی  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  فودانی    
وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
نموده که جهت  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  تقدیم   .... بابت 
رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
به کالسه  9409980350900822ثبت گردیده که وقت  و  ارجاع  اتاق شماره 135   1
رسیدگی آن 1395/06/29 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده 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: 11179/م 
 – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف 

محمد رضا محسنی اژیه
آگهی ابالغ

9409980350901121شماره  پرونده:  9510100350903820شماره  ابالغیه:  شماره 
مهر  بانک  شاکی   / خواهان   1395/04/02 تنظیم:  تاریخ   941249 شعبه:  بایگانی 
مهرداد  و  ذوالفقاری  مصطفی  متهم   / خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  اقتصاد    
رضائی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 

وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
وقت  9409980350901121ثبت گردیده که  به کالسه   و  ارجاع   135 شماره  اتاق   1
رسیدگی آن 1395/06/29 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان مهرداد رضایی و مصطفی ذوالفقاری و درخواست خواهان / شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور 
اعالم  و ضمن  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  خواندگان پس 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
 9 دادگاه حقوقی شعبه  الف منشی  10052/م  گردد.شماره:  جهت  رسیدگی حاضر 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  اله حیدری   روح  482خواهان   /95 پرونده کالسه  در خصوص 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  پور   محمد  احمد  طرفیت  به  بر:مطالبه 
مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   18 95/6/29ساعت  مورخ  روز......... 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 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: 14255/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

9409980350901295شماره  پرونده:  9510100350903818شماره  ابالغیه:  شماره 
متین  شاکی   / خواهان   1395/04/02 تنظیم:  تاریخ   941441 شعبه:  بایگانی 
متهم حسین صیرفی   / خوانده   به طرفیت  دادخواستی  اصفهانی    زادگان   بدیع 
اصفهانی   به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و 
عمومی  دادگاه   9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
و  ارجاع   135 شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   –
 1395/06/29 آن  رسیدگی  وقت  9409980350901295ثبت گردیده که  به کالسه  
و  متهم   / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  10:00تعیین شده  ساعت  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 
الف  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 10050/م 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد 

رضا محسنی اژیه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  چلونگر   محمد  638/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
وقت   . است  نموده  تقدیم  بلطاقی  جهانگیری  عباس  طرفیت   به  مطالبه چک  بر 
با توجه  10 صبح  تعیین گردیده  ........ مورخه 95/6/29ساعت  رسیدگی برای روز 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خیابان  اول   خیابان سجاد-  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختالف 
نماید. در صورت عدم  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  اصفهان مراجعه 
شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 
10831/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

رئیــس ســازمان بهزیســتی از ارائــه پیشــنهاد اجبــاری 
ــل از  ــک قب ــش ژنتی ــاوره و آزمای ــام مش ــدن انج ش
ازدواج در برنامــه ششــم توســعه کشــور خبــر داد. بــه 
ــع، انوشــیروان محســنی   ــری ربی ــگاه خب گــزارش پای
بندپــی در پنجمیــن ســمینار کشــوری مشــاوره ژنتیک 
از معلولیت هــا گفــت:  و نقــش آن در پیشــگیری 
ــا  ــراه ب ــد هم ــزار تول ــا 30 ه ــاالنه 25 ت ــور، س در کش

ــم. ــت داری معلولی
   اختالالت ژنتیکی

ــر  ــت گاهــی ب ــه معلولی ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
اثــر بیمــاری یــا ســانحه و گاهــی ناشــی از اختــالالت 
ژنتیکــی اســت، خاطرنشــان کــرد: مــا بایــد بــه 
ســمتی برویــم کــه آثــار ناشــی از عــوارض ایــن 
بندپــی  کنیــم. محســنی  را کم رنگ تــر  اختــالالت 
ادامــه داد: ســازمان بهزیســتی در طــی دو ســه ســال 
اخیــر، ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک اصــل در نظــام 

برنامه ریــزی عملیاتــی خــود قــرار داده اســت.
   مهار بیماری های ژنتیکی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولــد یــک نــوزاد بــا بیمــاری 
ژنتیکــی بــار مالــی بــر خانواده هــا و جامعــه دارد 
گفــت: اســتفاده از ظرفیت هــای علمــی، جوامــع 

ــه  ــانده ک ــرفت رس ــادابی و پیش ــه ای از ش ــه درج را ب
بتواننــد بیماری هــای ژنتیکــی را مهــار کننــد. محســنی 
بندپــی گفــت: عوامــل محیطــی و ارثــی جــزو مــوارد 
ــل  ــر عوام ــتند؛ اگ ــه هس ــالمت جامع ــده س برهم زنن
محیطــی کنتــرل شــوند، مــوارد ارثــی هرچقــدر قــوی 
باشــند بــاز هــم می تــوان خروجــی آن را خفیــف کــرد.

   مشاوره و آزمایش ژنتیک
رئیــس ســازمان بهزیســتی از موفقیــت در جلوگیــری 
ــر  ــر خب ــال اخی ــه س ــی س ــن ط ــقط جنی از 1300 س

داد و افــزود: مــا پیشــنهاد دادیــم تمــام کســانی کــه 
ــک  ــش ژنتی ــاوره و آزمای ــا مش ــد حتم ازدواج می کنن
ــد  ــت آن را ندارن ــوان پرداخ ــر ت ــد و اگ ــام دهن را انج
 ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امــداد می تواننــد آن 
از اجبــاری شــدن  تقبــل کننــد. وی همچنیــن  را 
ــور  ــتان کش ــه اس ــک در س ــش ژنتی ــاوره و آزمای مش
بــه صــورت پایلــوت خبــر داد و افــزود: دســتاوردهای 
 ایــن اقــدام شــواهد بســیار قــوی را فراهــم کــرد 
و باعــث شــد کــه در برنامــه ششــم توســعه پیشــنهاد 

دهیــم کــه مشــاوره و آزمایشــات ژنتیــک در سراســر 
ــتی  ــازمان بهزیس ــس س ــود. رئی ــاری ش ــور اجب کش
ــود دارد  ــی وج ــور نقاط ــوز در کش ــه هن ــان اینک ــا بی ب
ــج می شــود ــودکان فل ــد ک ــث تول ــط آن باع ــه محی  ک

ــه ورود  ــن زمین ــد در ای ــگاه ها بای ــرد: دانش ــد ک  تأکی
ــه  ــد. در برنام ــی کنن ــق را بررس ــن مناط ــای ای و ژن ه
پنجــم توســعه نیــز تأکیــد شــده کــه بایــد تحقیقــات 
ــه نفــع جامعــه اســت، انجــام شــود.  ــردی کــه ب کارب
ســازمان بهزیســتی آمادگــی کمــک مالــی بــرای 

انجــام چنیــن پروژه هایــی را دارد.
   همکاری نکردن بیمه ها

ــردن  ــکاری نک ــه هم ــن ب ــی همچنی ــنی  بندپ محس
در  ژنتیــک  مشــاوره  حــق  پوشــش  در  بیمه هــا 
بســته تعهــدات بیمــه پایــه اشــاره کــرد و گفــت: 
ــزار  ــال 95، 150 ه ــه در س ــم ک ــی کردی ــا پیش بین م
مشــاوره ژنتیــک داشــته باشــیم؛ در عیــن حــال کــه 
ــا آن  ــت، ام ــدود اس ــتی مح ــازمان بهزیس ــع س  مناب
را در اولویــت خــود قــرار داده ایــم و اگــر ســازمان های 
بیمه گــر در ایــن زمینــه همــکاری نکننــد در ســال 
ــاد  ــر ایج ــد بیمه گ ــک واح ــتی ی ــازمان بهزیس 96، س

می کنــد.

رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد:

پیشنهاد اجباری شدن آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج

رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی گفــت: مجلــس 
شــورای اســالمی، الیحــه دائمــی شــدن مــدارس غیردولتــی 
ــراد  ــان ای ــه شــورای نگهب ــدی را ک ــرد و 14 بن ــب ک را تصوی
گرفتــه بــود نیــز حــل شــد. مرضیــه گــرد در نشســت 

خبــری از تصویــب الیحــه دائمــی شــدن 
ــی  ــدارس غیردولت ــز و م تأســیس مراک
ــر داد  ــس شــورای اســالمی خب در مجل
و گفــت: بــا همــت نماینــدگان مجلــس 
ــه  ــوادی ک ــات م ــالمی، کلی ــورای اس ش
شــورای نگهبــان در الیحــه دائمــی شــدن 
ــی  ــدارس غیردولت ــز و م تأســیس مراک
ــد.  ــل ش ــود، ح ــه ب ــراد گرفت ــه آن ای ب
ــزود:  ــرورش اف ــر آموزش وپ ــاون وزی مع

ــان  ــن الیحــه وارد شــورای نگهب ــد ای ــدی بای ــه بع در مرحل
ــه  ــن الیح ــد ای ــی و تأیی ــالم نهای ــض اع ــه مح ــود و ب ش
ایــن قانــون بــه اجــرا درمی آیــد. رئیــس ســازمان مــدارس 

ــراد  ــد را ای ــان 14 بن ــادآور شــد: شــورای نگهب ــی ی غیردولت
گرفتــه بــود کــه بعضــی از بندهــا بــا رفــع یــک ابهــام 4 تــا 

ــز ایراداتــش حــل شــد.  ــد دیگــر نی 5 بن
گــرد بیــان کــرد: قانــون مــدارس غیردولتــی 27 ســال پیش 
ــدت  ــه م ــس از آن ب ــب شــد و پ  تصوی
5 ســال نیــز آزمایشــی بــه اجــرا درآمــد 
ــرادات آن  ــا آسیب شناســی شــود و ای ت

را برطــرف کنیــم. 
وی اضافــه کــرد: بعضــی بندهــا در 
قانــون مــدارس غیردولتــی اجــرا نشــده 
ــم  ــد کردی ــا تقاضــای تمدی ــذا م ــود؛ ل ب
و تــالش کردیــم تــا آن بندهــا، هماننــد 
مــدارس  شــهریه  الگــوی  تعییــن 
غیردولتــی را اجــرا کنیــم. وی تأکیــد کــرد: الیحــه دائمــی 
ــا  ــه ارتباطــی ب ــی هیچ گون ــدارس غیردولت ــون م شــدن قان

ندارد.ربیــع آموزش وپــرورش  خصوصی ســازی 

معاون وزیر آموزش وپرورش:
ایرادات الیحه مدارس غیردولتی حل شد

معــاون امــور اقتصــادی وزارت رفــاه گفــت: در حــال حاضــر 
4 میلیــون جــوان در کشــور بیــکار هســتند در حالــی کــه نــه 
ــا  ــه کار؛ ام ــی ب ــه تمایل ــه اشــتغالی و ن ــد، ن ــدی دارن درآم

ــوند. ــدار ش ــبه پول ــد یک ش می خواهن
 ایــن پارادوکــس انتظــار و ناتوانــی اســت 
کــه جوانــان را در حاشــیه قرار داده اســت. 
ــان مقصــر نیســتند؛  ــه جوان ــن زمین در ای
تشکل ســازی  آموزش وپــرورش  بلکــه 
را بــه دانش آمــوزان آمــوزش نمی دهــد 
ــه  ــن رفت ــجویی از بی ــکل های دانش و تش
یــا بــه شــدت تضعیــف شــدند. بایــد 
ســازمان هایی بــه طــور سیســتماتیک 
جوانــان  کــه  باشــد  داشــته   وجــود 

را توانمنــد و آن هــا را بــا کار تیمــی، بروکراســی و فرآیندهــای 
ــد  ــزود: بای ــی اف ــد. حجــت هللا میرزای کســب و کار آشــنا کن
مقیــاس،  بنگاه هــای کوچــک  در  اشــتغال  ظرفیــت  از 

ــد  ــش یاب ــتغال افزای ــرای اش ــا ب ــود و تقاض ــری ش بهره گی
ــای  ــت بنگاه ه ــری ظرفی ــق به کارگی ــم از طری ــن مه ــه ای ک
اقتصــادی کــه در حــال حاضــر نیمه تعطیــل هســتند، 
تحقــق می پذیــرد. وی بــا بیــان اینکــه موضــوع فیش هــای 
حقوقــی می توانــد موجــب ســرخوردگی 
شــود گفــت:  اشــتغال  در  جوانــان 
موضــوع دیگــر کــه بــر اشــتغال جوانان 
بازنشســتگان  بحــث  دارد،  تأثیــر 
اســت. در حــال حاضــر متوســط ســن 
بازنشســتگان در صنــدوق بازنشســتگی 
نیروهــای  در  و  ســال   51 کشــوری، 
ــی 25  ــت؛ یعن ــال اس ــلح 48 س مس
ســال فرصــت اســتفاده از تجربیــات را 
از دســت می دهیــم. اصــرار بــر بیــرون کــردن بازنشســتگان 
بــا توجیــه ورود جوانــان بــه بــازار کار در اقتصــاد پویــا 

بی معنــی اســت. ایســنا

معاون امور اقتصادی وزارت رفاه:
بسیاری از جوانان می خواهند یک شبه پولدار شوند

شرایط فرزندخواندگی آسان شده است
ــواده  ــان و خان ــور زن ــاون ام مع
بــه  بــا اشــاره  رئیس جمهــور 
قانــون جدیــد فرزندخواندگی در 
ایــران تأکید کــرد: در ایــن قانون 
ــان  ــی آس ــرایط فرزندخواندگ ش

شده است. 
بــا  مــوالوردی  شــهیندخت 
ــود در  ــای موج ــری از ظرفیت ه ــتفاده حداکث ــر اس ــد ب تأکی
مســیر رفــع مشــکالت و خألهــای موجــود، افــزود: بــرای حل 
ــتفاده  ــا اس ــام ظرفیت ه ــد از تم ــا، بای ــکالت و ضعف ه مش
ــتگاه های  ــه دس ــان هم ــویه می ــی دوس ــد در تعامل ــرد. بای ک
و  بی سرپرســت  دختــران  از  حمایــت  جهــت  مرتبــط 

بدسرپرســت اقدامــات الزم انجــام شــود.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م ــن، نماین  تاج الدی
اســالمی نیــز بــا تأکیــد بــر لــزوم انعــکاس مشــکالت 
ــروی  ــکالت پیش ــر مش ــت: اگ ــس گف ــدگان مجل ــه نماین ب
مؤسســات خیریــه بــه نماینــدگان منتقــل شــود، می تــوان گام 
مؤثــری در جهــت پیشــگیری و حــل آســیب های اجتماعــی 
ــه  ــدی و ب ــد مشــکالت را اولویت بن برداشــت. وی افــزود: بای
صــورت مکتــوب، آن هــا را در تعاملــی مؤثــر بــه ســازمان های 
مرتبــط منعکــس کــرد. در مجلــس دهــم پتانســیل زیــادی 

ــوان وجــود دارد. ــرای حــل مشــکالت در عرصــه بان ب

اهمیت آگاهی جوانان از آمار درست
دکتــر امــان هللا قرایــی مقــدم، جامعه شــناس بــا اشــاره 
ــه  ــی ک ــان زمان ــا و جوان ــت: خانواده ه ــار گف ــت آم ــه اهمی ب
ــل طــالق داشــته باشــند،  ــات درســتی از ازدواج و دالی اطالع
ــا تعمــق بیشــتری ازدواج می کننــد. دکتــر امــان هللا قرایــی  ب
مقــدم افــزود: امــروزه اطالعــات بــه علــت گســترش وســایل 
ارتبــاط جمعــی بــه  ســرعت منتشــر می شــوند. وظیفــه 
ــه آمــار، انتقــال اطالعــات اســت و اســاس  مســئوالن در ارائ
ــد  ــف مانن ــای مختل ــه در زمینه ه ــرای جامع ــزی ب برنامه ری
طــالق، عاملــی بــرای توســعه یافتگی و دموکراســی محســوب 
می شــود. در واقــع ارائــه آمــار درســت جلــب اعتمــاد مــردم 
ــار ــه آم ــان اینک ــا بی ــی دارد. وی ب ــان را در پ ــه جوان  از جمل

ــاس  ــا، اس ــالم آماره ــرد: اع ــار ک ــت، اظه ــی اس کاری علم
می شــود  محســوب  انســانی  علــوم  و   جامعه شناســی 
و نمی تــوان بــدون برخــورداری از آمــار درســت، برنامه ریــزی 
کــرد. در حــال حاضــر بــر اســاس نتایــج پژوهش هــا حــدود 
ــع  ــد رف ــه بای ــت ک ــر اس ــان مؤث ــالق جوان ــل در ط 18 عام
ــا  ــاره آن ه ــردم درب ــه م ــه ب ــن زمین شــود و الزم اســت در ای
ــان تصریــح کــرد:  آگاهی رســانی شــود. قرایــی مقــدم در پای
ــکل  ــی، مش ــراس اجتماع ــت، ه ــار درس ــود آم ــورت نب در ص
روحــی و روانــی و تــرس افزایــش می یابــد و بی خبــری 

ــد. ــه خــود مشــغول می کن ــر ب ــردم را بدت ــن م ذه

کوتاه از جامعه 

به مناسبت 23 مرداد، روز جهانی چپ دستان

چپ دستی در دنیای راست دست ها 
آیدین بهاری حــدود 10 درصــد جمعیــت جهــان 
چپ دســت هســتند. از نظــر ایــن افــراد بعضــی ابــزار 
ــا  ــان را ب ــه آن ــده ک ــاخته ش ــه س ــات ناعادالن و امکان
ــد. 13 اوت )23  ــه رو می کن ــی روب ــای فراوان چالش ه
ــن  ــاره ای ــی درب ــش آگاه ــور افزای ــه منظ ــرداد( ب م
ــا  تفــاوت و مشــکالتی کــه گاهــی افــراد چپ دســت ب
نامگــذاری  روز جهانــی چپ دســتان  آن مواجهنــد، 

شده است. 
روز جهانــی چپ دســتان بــرای اولین بــار در ســال 
1976 میــالدی شــکل گرفــت. هــدف از نامگــذاری این 
ــا  ــود کــه اغلــب چپ دســتان ب مناســبت، مشــکالتی ب
ــزات  ــزار و تجهی ــیاری از اب ــوند. بس ــه می ش آن مواج
از جملــه قیچــی، موچیــن، اره و ســایر تجهیــزات 
ســاخته  راست دســت  افــراد  مناســب  ورزشــی، 
کــه  شــده  باعــث  موضــوع  همیــن  و  شــده اند 
ــا  ــادی مواجــه شــوند ی ــا مشــکالت زی چپ دســتان ب
ــا  مجبــور باشــند کــه بعضــی کارهــا را بــه ســختی و ب
ــا  ــی از فرهنگ ه ــد. بعض ــام دهن ــت انج ــت راس دس
راست دســتان  بیــن  دنیــا،  زنــده  زبان هــای   و 
و چپ دســتان تبعیــض قائــل می شــوند؛ بــرای مثــال 
در زبــان ایتالیایــی، کلمــه چــپ، sinistra نامیــده 
می شــود کــه از کلمــه التیــن sinister بــه معنــی 
بدیمــن و بدشــگون نشــأت گرفتــه اســت. یــا در 
 زبــان انگلیســی، کلمــه راســت right، معــادل درســت 
و حــق اســت. اولیــن ســؤالی کــه دربــاره چپ دســتان 
ــد علــت علمــی ایــن تفــاوت  ــه ذهــن خطــور می کن ب
ــدروز اســکاتلند  ــات دانشــگاه ســنت ان اســت. مطالع
نشــان می دهــد آمــار چپ دســتان کــه حــدود 10 
درصــد اســت، در تمــام جهــان ثابــت و تقریبــا در هــر 
منطقــه ای از هــر 10 تــن یــک نفــر چپ دســت اســت. 
بنابرایــن محققــان احتمــال می دهنــد کــه مبنــای 
ــه  ــودن، ژنتیکــی اســت. البت ــا راست دســت ب چــپ ی
بــودن  بــرای چپ دســت  یــک ژن خــاص  هنــوز 
ــان  ــل محقق ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــده اس ــناخته نش ش
احتمــال می دهنــد کــه چنــد ژن مختلــف در ایــن امــر 

ــد.  ــش دارن نق
بیشــتر افــراد راست دســت از نیمکــره چــپ مغــز 
ــن  ــی ای ــد؛ ول ــان اســتفاده می کنن ــردازش زب ــرای پ ب
ــراد چپ دســت  ــه تمــام اف ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ب
از نیمکــره راســت بــرای پــردازش زبــان اســتفاده 
ــره  ــتان از نیمک ــد چپ دس ــدود 70 درص ــد. ح می کنن
راســت بــرای پــردازش زبــان اســتفاده می کننــد و 30 
درصــد مابقــی از نیمکــره راســت یا بــه طــور همزمان از 

ــد. ــک می گیرن ــپ کم ــت و چ ــره راس نیمک

یادداشت
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وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:
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 َو َیمَحُق الَبَرَکة
َ

لَعة ُه ُینِفُق الّسِ
َ
اّیاُکم َو الَحلَف َفِاّن

از قسم خوردن بپرهیزید؛ چرا که کاال را تلف می  کند و برکت 

را از بین می  برد.

کافی)ط-االسالمیه(، ج 5، ص 162، ح 4

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حزب هللا، مصداق تحقق وعده الهی

ــزب هللا  ــا ح ــی ب ــارو�ی نظام ــل در روی ــت ارسائی  »شکس

مــا را ناامیــد کــرد.« ایــن جملــه، فــراز مهمی از یادداشــت 

ــوش پــر  ــکا در دوره جــرج ب مشــاور امنیــت مــی آمری

اســت. او مســئول سیاســت های خاورمیانــه ای آمریــکا در 

ــال  ــس از ۱۰ س ــاال و پ ــه ح ــود ک ــگ ۳۳ روزه ب ــان جن زم

از آن شکســت تاریخــی، یادداشــتش در پایــگاه مرکــز 

ــت.  ــده اس ــرش ش ــو منت ــی تل آوی ــت م ــات امنی مطالع

آبرامــز می افزایــد: »اهــداف جنــگ ۳۳ روزه   الیــوت 

ز مربوط بــود و تالش می شــد  بــه معــادالت منطقــه ای نــ�ی

ــل در  ــگاه ارسائی ــف و جای ــران ضعی ــگ، ای ــن جن ــا ای ب

وط  منطقــه تقویــت شــود؛ امــا ضعیف کــردن ایــران، مرش

بــه ســخ�ت به  بــه ایــن بــود کــه ارتــش ارسائیــل بتوانــد �ز

ز الملــی یــا  وهــای ب�ی حــزب هللا وارد کنــد تــا در نهایــت ن�ی

شــاید ناتــو در مرزهــای ســوریه و لبنــان مســتقر شــوند 

تــا بــه حــزب هللا اجــازه داده نشــود کــه توانا�ی هــای 

ــد...«   ــ�تش ده ــا را گس ــد و آن ه ــود را بازیاب ــی خ  نظام

یه خط حزب هللا منبع: نرش

در تصویر روبه رو، اهدای قرآن از سوی ره�ب معظم 

انقالب در سال ۱۳79 به آقای سید حسن نرصهللا و با 

حضور رسدار قاسم سلیما�ز را می بینید.

حوادث

 برخورد پژو با عابران پیاده 
حادثه آفرید 

ــر  ــا دو عاب ــژو ب ــواری پ ــتگاه س ــک دس ــورد ی ــر برخ ــر اث  ب
ــود  ــان خ ــران ج ــی از عاب ــن، یک ــان ذوب آه ــاده در اتوب  پی

را از دست داد و دیگری به شدت مجروح شد.
ــر کریمــی، معــاون اجتماعــی فرماندهــی   ســرهنگ جهانگی
ــگاه  ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ انتظامــی اســتان اصفه
خبــری پلیــس گفــت: ســاعت 11 و 20 دقیقــه شــب گذشــته 
ــک  ــورد ی ــهرکرد« از برخ ــس راه »اصفهان-ش ــوران پلی مأم
دســتگاه ســواری پــژو بــا دو عابــر پیــاده در اتوبــان ذوب آهــن 

بــا خبــر و بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. 
وی ادامــه داد: متأســفانه بــر اثــر ایــن حادثــه رانندگــی یکــی 
ــه  ــری ب ــت داد و دیگ ــود را از دس ــان خ ــاده ج ــران پی از عاب

شــدت مجــروح و بــه بیمارســتان منتقــل شــد. 
ســرهنگ کریمــی بیــان داشــت: کارشناســان پلیــس راه علت 
ــه  ــرعت مطمئن ــی از س ــی را تخط ــه رانندگ ــن حادث ــوع ای وق
ــی  ــاون اجتماع ــد. مع ــام کرده ان ــژو اع ــواری پ ــاز س و مج
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان در پایــان بــه راننــدگان 
ــا ســرعت مطمئنــه و مجــاز رانندگــی کنیــد  ســفارش کــرد: ب
ــما  ــی ش ــث حواس پرت ــه باع ــی ک ــه کارهای ــن ب  و از پرداخت

می شود، بپرهیزید. 

کشف کامیونتی با 800 جفت 
کفش ورزشی قاچاق 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان لنجــان از کشــف بیــش 
ــه ارزش 40  ــاق ب ــی قاچ ــش ورزش ــت کف از 800 جف
ــری  ــر داد. ســرهنگ رضــا عرب عام ــال خب ــون ری میلی
در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
گفــت: مأمــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان لنجــان در 
ــرح  ــاق کاال، ط ــده شــوم قاچ ــا پدی ــارزه ب راســتای مب
ایســت بازرســی موقــت را بــه مرحلــه اجــرا درآوردنــد. 
ــن اجــرای طــرح ایســت بازرســی  ــه داد: حی وی ادام
و کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه 
کامیونــت مشــکوک و آن را جهــت بررســی بیشــتر 
متوقــف کردنــد. ســرهنگ عرب عامــری بیــان داشــت: 
در بازرســی از ایــن خــودرو، تعــداد 821 جفــت کفــش 
ورزشــی قاچــاق فاقــد هــر گونــه مــدارک مثبتــه 
گمرکــی کشــف شــد. ایــن مقــام انتظامــی ارزش کاالی 
مکشــوفه را 40 میلیــون ریــال دانســت و اظهــار داشــت: 
ــیر  ــت س ــتگیر و جه ــر دس ــه نف ــوص س ــن خص در ای
ــی معرفــی شــدند. ــه مراجــع قضائ ــی ب مراحــل قانون

ــروز  ــه ب ــبت ب ــران، نس ــری ای ــری اپتومت ــره سراس ــن کنگ ــی  نوزدهمی ــر علم دبی
اختــاالت تطابقــی و افزایــش ضعــف بینایــی بــر اثــر اســتفاده مکــرر از وســایل 

ــدار داد. ــان هش ــودکان و نوجوان ــن ک ــی در بی الکترونیک
ــانی  ــی  خراس ــاس عظیم ــر عب ــر، دکت ــل از مه ــه نق ــامت نیوز ب ــزارش س ــه گ ب
ــز همایش هــای  ــران در مرک ــری ای ــح چهارشــنبه در کنگــره سراســری اپتومت صب
ــت ها  ــان و اپتومتریس ــاتید و محقق ــرف اس ــی از ط ــتقبال خوب ــت: اس  رازی،گف
و همچنیــن همــکاران چشم پزشــک بــرای ارســال مقــاالت در ایــن کنگــره انجــام 
شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه حــدود ۹0 مقالــه بــه دبیرخانــه کنگــره ارســال شــد 
کــه از ایــن تعــداد، ۵0 مقالــه در قالــب ســخنرانی و 1۶ مقالــه بــه صــورت پوســتر 
توســط هیئــت علمــی  پذیرفتــه شــد. وی اظهــار داشــت: بخشــی از مقاالتــی کــه در 
 ایــن کنگــره مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت، تغییــرات چشــمی  قبــل 
ــد در  ــه می دانی ــور ک ــت و همان ط ــاری اس ــوب انکس ــای عی ــد از جراحی ه و بع
ــال  ــداول در ح ــتمر و مت ــکل مس ــه ش ــاری ب ــوب انکس ــای عی ــران جراحی ه ای
انجــام اســت؛ نقــش اساســی اپتومتریســت ها در بررســی بیمــار و ارجــاع آن هــا 

پــس از جراحــی بســیار مهــم اســت.

ــی و بررســی  ــره ارزیاب ــن کنگ ــه در ای ــی ک ــر از مقاالت ــی دیگ ــت: یک ــی  گف عظیم
ــت از  ــتفاده درس ــردم و اس ــن م ــی در بی ــی های تدریج ــرد عدس ــود کارب می ش
ــا آخریــن یافته هــا  ایــن عدسی هاســت. مقاالتــی در ایــن زمینــه نوشــته شــده ت
 درخصــوص اســتفاده درســت از عدســی های تدریجــی اعــم از فیــت، ارائــه

ــه ای  ــم برنام ــم بتوانی ــد. امیدواری ــه دســت آی ــن عدســی ها ب ــه ای ــه و تهی معاین
ــود.  ــام ش ــور انج ــی ها در کش ــن عدس ــاز ای ــه ساخت وس ــم ک ــم کنی تنظی

ــد  ــد ش ــرح خواه ــره مط ــن کنگ ــه در ای ــی را ک ــن موضوعات ــی از مهم تری وی یک
اســتفاده زیــاد کــودکان، جوانــان و آحــاد مــردم از وســایل الکترونیکــی عنــوان کــرد 
و افــزود: بــه دلیــل اســتفاده بیــش از حــد و نادرســت از وســایل الکتریکــی شــاهد 
ــتیم  ــان هس ــان و جوان ــودکان، نوجوان ــژه ک ــردم به وی ــن م ــم در بی ــی چش  ضعیف
و بهتــر اســت بدانیــم بــرای جلوگیــری از ضعیف تــر شــدن چشــم ها از چــه ابــزار 

اپتیکــی و عینــک و وســایل دیگــر اســتفاده کنیــم.
وســایل  و  همــراه  گوشــی های  از  نادرســت  اســتفاده  داد:  عظیمــی  ادامــه 

الکترونیکــی، رایانه هــا، تبلت هــا به ویــژه در ســنین رشــد باعــث شــده کــه 
ــان رشــد داشــته باشــد. ــان کــودکان و نوجوان ــه شــدت در می ضعیفــی چشــم ب

  وی اضافــه کــرد: از طــرف ســازمان بهداشــت جهانــی، جمعــی از محققــان 
و اندیشــمندان سراســر دنیــا در اســترالیا گــرد هــم آمدنــد تــا بتواننــد بــرای ایــن 

معضــل بــزرگ کــه در بیــن جوامــع در حــال رشــد اســت، راه حلــی بیابنــد.
ــوب اســتفاده  ــرات نامطل ــا اث ــره نوزدهــم ســعی شــده ت ــت: در کنگ عظیمــی  گف
نادرســت از ایــن وســایل الکترونیکــی در قالــب ســخنرانی و تحقیقــات انجام گرفته 
ــه  ــی ک ــا جای ــم ت ــفارش می کنی ــن س ــه والدی ــا ب ــن ج ــود. در همی ــرح ش مط
ــن  ــا از ای ــد ت ــوزش دهن ــود آم ــان خ ــان و جوان ــودکان، نوجوان ــه ک ــد ب می توانن
وســایل بــه طــور نادرســت اســتفاده نکننــد. اســتاد علــوم بینایــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی مشــهد افــزود: توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــی درخصــوص اســتفاده 
درســت از وســایل الکترونیکــی ایــن اســت کــه کــودکان و نوجوانــان تــا نیم ســاعت 
در روز بیشــتر نبایــد از وســایل الکترونیکــی اســتفاده کننــد؛ زیــرا اســتفاده پشــت 
ســر هــم باعــث اختــاالت تطابقــی و نهایتــا اختــاالت چشــمی  و زیادتــر شــدن 

ضعــف بینایــی خواهــد شــد.

آسیب بینایی کودکان با استفاده مکرر از وسایل الکترونیکی

تربیت

ایرانی، حق ساالر است                                                                                                            
 

  مــا در تاریــخ ایــران، ایرانــی 
کیمیای وطن

دکتر محمد آذربایجانی

را بــه جهــان چگونــه معرفــی 
کرده ایــم؟ اگــر مــروری بــر رفتارهــای شــخصیت های 
ایرانــی در محافــل و مجالــس  بــزرگ و کوچــک 
 جهانــی و اجتماعــات علمــی،  هنــری و ورزشــی کنیــم

خواهیــم فهمیــد کــه بازتــاب غیرایرانی هــا دربــاره 
هویــت و شــخصیت ایرانــی، چگونــه توســط خــود مــا 

ایرانی ها شکل می گیرد.
مهــم ایــن اســت کــه ابتــدا بدانیــم می خواهیــم 
ــم.  ــذاری کنی ــان بارگ ــود در اذه ــری از خ ــه تصوی چ
بازنگــری  بــه  نیــاز  ایرانی اســامی  مــا   هویــت 
و بازســازی دارد.اول از همــه اینکــه بــه هــم بیاموزانیــم 
کــه ایرانــی حق ســاالر اســت؛ یعنــی حــرف خــود 
را می زنــد و حــق خــود را می گیــرد، بــدون اینکــه 
بــه احــدی یــا خــودش زیانــی برســاند؛ درســت 
مثــل رانندگــی کــه هــر راننــده ای مراقــب اســت 
ــد ــه کســی بزن ــه خــودش ب ــد و ن ــه کســی بزن ــه ب  ن

 و حــق تقــدم و حــق پیشــرفت بــه ســمت جلــو 
ــل  ــر قائ ــده دیگ ــرای رانن ــم ب ــرای خــود و ه ــم ب  را ه

است. 
دارای حــق  انســانی  را  و  خــود  دیگــران  ایرانــی، 
در  باشــد  مراقــب  بایــد  می دانــد کــه  حقــوق  و 
تولیداتــش، فــروش خدمــات و محصوالتــش طــوری 
عمــل کنــد کــه باعــث زیــان مالــی، جســمی، روحــی 
یــا اجتماعــی و خانوادگــی بــرای خــود و دیگــران 
ــود  ــوی خ ــه نح ــگاه ب ــرد و ن ــن رویک ــا ای ــود. ب  نش
خدمــت  خــود  از  و  می گــذارد  نمایــش  بــه   را 
ــران  ــا حــق خــود و دیگ ــد ت ــه می کن ــی ارائ  و محصول

را رعایت کرده باشد. 
ــر  ــه یکدیگ ــران ب ــان و ای ــت را در جه ــن هوی ــر ای اگ
نمایــش واقعــی بدهیــم، ایــران  اســامی  را حق ســاالر 

ــانده ایم. ــرده و شناس ــف ک ــور تعری و خدامح

    

ــه فــرد برنمی گــردد؛ ایــن امــر نیازمنــد تجزیــه   زمانــی کــه حــرف از فســاد می شــود ب
و تحلیــل اســت و فقــط بــا حکــم دســتگاه قضائــی می تــوان در این بــاره اطاع رســانی 
ــا  ــده ب ــی نش ــرار پیش بین ــک ق ــان در ی ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش ــرد. رئی ک
خبرنــگاران، از اینکــه در پیش نویــس الیحــه ششــم توســعه کشــور بــه شــوراها 
ــن مســئله را  ــد ای ــه کــرد و پیام ــگ شــده اســت، گای ــری و نقــش آن هــا کم رن بی مه
محدودیــت اختیــارات مدیریــت شــهری در اخــذ وجــوه قانونــی دانســت. رضــا امینــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه تصویــب الیحــه ششــم توســعه کشــور برگشــت بــه ســال 8۷ و قبــل 
ــرای  از تشــکیل شورا هاســت، افــزود: تصویــب ایــن الیحــه، عــوارض جبران ناپذیــری ب
ــن  ــک ای ــاده ی ــه در م ــن اســت ک ــص آن، ای ــن نق شــورا و شــهرداری ها دارد؛ مهم تری
الیحــه کــه در بازنویســی بــه مــاده 4 تبدیــل شــده، عــوارض شــهرداری ها و دهیاری هــا 
ــا  ــان ب ــت محســوب شــده اســت. رئیــس شــورای شــهر اصفه جــزو درآمد هــای دول
اشــاره بــه اینکــه بخشــی از احــکام برنامــه پنجــم توســعه در برنامــه ششــم نیــز حــذف 
شــده اســت، گفــت: در ایــن مــاده آمــده بــه منظــور تحقــق سیاســت های کلــی اقتصــاد 
مقاومتــی، موضــوع صرفه جوئــی در هزینه هــای عمومــی، اصــاح نظــام درآمــدی دولــت 
و همچنیــن قطــع وابســتگی بودجــه بــه نفــت تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه عــوارض 
موضــوع بنــد الــف مــاده 38 قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده مربــوط بــه هــر اســتان 
بــه حســاب تمرکــز وجــوه آن اســتان  واریــز شــود. وی تصریــح کــرد: در بخــش دیگــری 
از ایــن الیحــه آمــده اســت کــه عــوارض موضــوع مالیــات بــر ارزش افــزوده و همچنیــن 
ــاب  ــه حس ــا ب ــماره گذاری خودروه ــوارض ش ــی و ع ــزوده گاز طبیع ــوارض ارزش اف ع
ــبت  ــه نس ــور ب ــوه مذک ــه داد: وج ــی ادام ــود .امین ــز می ش ــی واری ــای عموم در آمد ه
20درصــد ســهم کان شــهر ها و ۵0درصــد ســهم ســایر شــهرها  و 30درصد ســهم روســتاها  
ــه موجــب دســتورالعمل مشــترک توســط ســازمان  ــر اســاس شــاخص هائی - کــه ب  ب
ــع  ــا توزی ــهرداری ها و دهیاری ه ــن ش ــبه و بی ــود - محاس ــاغ می ش ــور اب  و وزارت کش

می گردد.
    عوارض شهرداری ها به دهیاری ها و استانداری

مطابــق  آنکــه  از  فــارغ  متأســفانه  گفــت:  اصفهــان  شــهر  شــورای  رئیــس 
 قوانیــن کشــور، شــهرداری ها مســئول و پاســخگوی کلیــه امــور شــهر هســتند 
ایجــاد  و  و مســافر  بــار  توســعه فضاهــای ســبز، کمربنــد ســبز، حمل ونقــل  و 
بــر عهــده دارنــد  را  ارائــه عادالنــه خدمــات شــهری  و   زیرســاخت های شــهری 
ــهرداری ها  ــوارض ش ــعه، ع ــم توس ــه شش ــه برنام ــنهاد الیح ــاس پیش ــر اس ــی ب ول
خواهــد  قــرار  اســتانداری ها  و  دهیاری هــا  و  شــهرداری ها  ســازمان  اختیــار   در 
ــر ارزش  ــون مالیــات ب گرفــت. امینــی اضافــه کــرد: در حالــی کــه طبــق مــاده 3۹ قان
افــزوده عــوارض موضــوع قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، بایــد بــه حســاب 
شــهرداری ها و دهیاری هــا واریــز شــود. متأســفانه بندهــای الــف و ب و ج مــاده یــک 
الیحــه برنامــه ششــم توســعه، نه تنهــا قوانیــن فــوق و مخصوصــا احــکام دائمــی قانــون 

تنظیــم )2( را نقــض کــرده، بلکــه بــا تبصــره )2( مــاده 11۷ برنامــه پنجــم توســعه کــه 
ــه طــور کامــل اجــرا  ــزوده را ب ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــت را موظــف نمــوده »قان دول
کنــد« و » اختیــارات شــورا ها افزایــش یابــد«، مخالــف اســت. امینــی گفــت: مطابــق 
مــاده 4 الیحــه برنامــه ششــم توســعه، اختیــارات شــوراهای اســامی شــهر درخصــوص 
ــهرداری ها  ــای ش ــا و هزینه ه ــر درآمد ه ــارت ب ــه و نظ ــغ بودج ــه و تفری ــب بودج تصوی
لغــو می شــود و ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا جــای شــوراها را خواهــد گرفــت.

وی افــزود: بــه منظــور جلوگیــری از مشــکات عدیــده ای کــه بندهــای مذکــور در مــاده 
4 الیحــه برنامــه ششــم بــرای شــهرداری ها و شــوراهای شــهر و قوانیــن جــاری کشــور 
ایجــاد خواهــد کــرد، درخواســت داریــم کــه ایــن بند هــا از الیحــه ششــم حــذف شــوند.

   دولت موظف به پرداخت تسهیالت به شهرهاست
ــن  ــردم تأمی ــق م ــهرداری از طری ــای ش ــام هزینه ه ــه تم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب امین
می شــود، اعــام کــرد: ایــن امــر در گذشــته چنیــن نبــود و در مــواردی کــه طبــق قانــون، 
دولــت موظــف بــه پرداخــت تســهیات بــه شــهرها بــود، ایــن کار را انجــام مــی داد کــه 
تأمیــن بخشــی از هزینــه حمل ونقــل عمومــی، عمــران و شهرســازی در بافــت فرســوده 
و محیــط زیســت از ایــن مــوارد اســت. رئیــس شــورای شــهر اصفهــان در ادامــه دربــاره 
ــل  ــه قب ــدار گفــت: درآمــد شــهرداری ها از ســال ۶2 ب ــودن درآمدهــای پای ــوب ب نامطل
بــه عهــده دولــت بــوده؛ امــا بــرای کمــک بــه دفــاع مقــدس ســرمایه ها و منابــع شــهر و 
کشــور را بــه دفــاع از کشــور اختصــاص دادنــد و پــس از دوران دفــاع مقــدس نیــز ایــن 

رویــه بازنگشــت و تراکــم فروشــی آغــاز شــد. 
ــرای  ــداری را ب ــای پای ــود درآمده ــف ب ــت موظ ــان دوران دول ــرد: از هم ــه ک وی اضاف
ــد؛  ــم کن ــامی تقدی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه آن را ب ــد و الیح ــی کن ــهرها پیش بین ش
ــده  ــول مان ــورد مغف ــن م ــوز ای ــش از 30 ســال هن ــس از گذشــت بی ــا متأســفانه پ  ام

است.

   ۹0 میلیارد تومان برای مناطق محروم
ــت:  ــروم گف ــق مح ــوص مناط ــان درخص ــهرداری اصفه ــرد ش ــه رویک ــاره ب ــا اش وی ب
تخصیــص بودجــه مناطــق محــروم در ســال ۹4، ۷8 میلیــارد تومــان بــود کــه  در ســال 
۹۵ ایــن رقــم بــه  ۹0 میلیــارد تومــان افزایــش یافــت. البتــه در حــال حاضــر اعتراضاتــی 
ــه  ــرا ک ــم؛ چ ــد نمی کنی ــا آن را تأیی ــه م ــت ک ــوردار وارد اس ــای برخ ــوی محله ه از س
 ایــن اعتراضــات بــا توجــه بــه اســناد موجــود وارد نیســت. مناطــق برخــوردار 40 درصــد 
ــز  ــه شــهرداری مرکــزی واری ــد 10 درصــد از درآمدهــای خــود را ب ــی بای و مناطــق میان

کننــد.
 وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری در ســال ۹4، اعتبــار متــرو از 34 میلیــارد تومــان را بــه 
ــار  ــن اعتب ــا ای ــد توجــه داشــته باشــیم کــه ب ــزود: بای ــارد تومــان رســاند، اف 380 میلی
می شــد 20 پــروژه، همچــون تقاطــع 2۵ آبــان را ایجــاد کــرد؛ امــا اعتقــاد مــا بــر ایــن 

اســت کــه بــه جــای اقدامــات ظاهــری بــه مصالــح مــردم بپردازنــد.
    نهایت تالش برای راه اندازی مترو

ــرای  ــود را ب ــاش خ ــه ت ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ــس ش  رئی
بهره بــرداری کامــل از خــط یــک متــرو و از شــهرک قــدس تــا ایســتگاه دفــاع 
مقــدس را بــه کار گرفته ایــم،  افــزود: مــا ایــن طــرح را ولــو اینکــه 2 ایســتگاه هــم بــه 

بهره بــرداری نرســد، خردادمــاه ســال ۹۶ راه انــدازی خواهیــم کــرد.
ــات  ــز دریافــت و عملی ــرو نی ــدازی خــط 2 مت ــه اینکــه مجــوز راه ان ــا اشــاره ب ــی ب امین
اجرایــی ایــن پــروژه آغــاز شــده اســت،  افــزود: نگرانی هــای میراثــی ایــن پــروژه نیــز 
بــا افزایــش 1۵00 متــر خــط و 300 میلیــارد تومــان پــروژه برطــرف شــد کــه 1۵00 میلیــارد 
تومــان از محــل تســهیات بانــک شــهر در شــنبه هفتــه آینــده تصویــب خواهــد شــد. 
ــید  ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــال ب ــی ۵ س ــز ط ــط 2 نی ــه خ ــان اینک ــا بی ــی ب امین
اظهــار داشــت: همچنیــن توســعه خــط 1 و 3 متــرو نیــز در دســتور کار اســت. بــا ایــن 

اقدامــات بحــث ترافیــک و محیــط زیســت را هرچنــد بــا بــه زیــر زمیــن بــردن اعتبــارات 
در اولویــت قــرار داده ایــم. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســوی برخــی از شــهروندان مقاومت هایــی به ویــژه 
درخصــوص نمــای کامپوزیــت کــه قابــل اشــتعال نیــز هســت، صــورت گرفتــه، گفــت: 
نبایــد ســیما و منظــر شــهری اصفهــان بــا ســبک و ســیاق تاریخــی ایــن شــهر مغایــرت 
داشــته باشــد و ایــن موضــوع را بــه بهانه هــای مختلــف بــه مهندســان یــادآور شــده ایم.

   ایجاد پردیس های سینمایی در 4 نقطه شهر
ــان  ــهر اصفه ــر ش ــالن تئات ــوص س ــان درخص ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــه عنــوان کمــک  ــود، ب نیــز تصریــح کــرد: زمیــن ســینماهمایون کــه موقوفــه مصلــی ب
شــهرداری بــه مصلــی بــرای راه انــدازی ســالن تئاتــر شــهر بــا مبلــغ 30 میلیــارد تومــان 

ــرار خواهــد گرفــت. ــن راســتا مــورد اســتفاده ق ــداری شــد کــه در ای خری
ــال  ــادی دارد و احتم ــعت زی ــن وس ــن زمی ــه ای ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــه بای البت
ــدازی  ــه راه ان ــا اشــاره ب پرنشــدن ظرفیــت ایــن ســالن وجــود دارد. امینــی در ادامــه ب
ــتین  ــزود: نخس ــرد و اف ــاره ک ــان اش ــهر اصفه ــه ش ــینمایی در 4 گوش ــای س پردیس ه
پردیــس فرهنگــی اصفهــان در زمیــن 10 هــزار متــری در خیابــان بهارســتان در 
 منطقــه 12 و همزمــان بــا افتتــاح پروژه  هــای ایــن منطقــه کلنگ زنــی خواهــد 
شــد. وی بــا بیــان اینکــه ســالن تئاتــر در پردیس هــای خانــواده شــهرداری دیــده شــده 
ــر  ــه تئات ــدان عرص ــاز هنرمن ــه ای از نی ــد گوش ــالن ها، می توان ــن س ــزود: ای ــت،  اف  اس
را برطــرف کنــد. همچنیــن هنرمنــدان می تواننــد از ســالن های اجــاس نیــز بــرای ایــن 

مهــم کــه دارای ســالن های  1800 و ۶00 نفــره اســت، اســتفاده کننــد.
ــا  ــه داد: م ــز ادام ــان نی ــی پاالیشــگاه اصفه ــوارض آالیندگ ــه درخصــوص ع وی در ادام
ــگاه  ــی پاالیش ــوارض آالیندگ ــزوده و ع ــر ارزش اف ــات ب ــق مالی ــام دقی ــاع از ارق اط
نداریــم و علی رغــم پرس وجــو، هنــوز بــه جــواب درســتی از ســوی دســتگاه های 

نرســیده ایم. مســئول 
   زمانی که حرف از فساد می شود، به فرد برنمی گردد

ــان در دوره  ــهرداری اصفه ــی در ش ــاد مال ــت فس ــن وضعی ــوص آخری ــی درخص امین
مدیریــت ســابق نیــز بیــان داشــت: مــا موردهایــی را کلی گویــی می کنیــم کــه 
ــه  ــود، ب ــاد می ش ــرف از فس ــی ح ــود را دارد. وقت ــاص خ ــات خ ــق آن مختص مصادی
فــرد برنمی گــردد؛ ایــن امــر نیازمنــد تجزیــه و تحلیــل اســت و تنهــا بــا حکــم دســتگاه 
ــی از  ــن اطاع ــه داد: م ــرد. وی ادام ــانی ک ــاره اطاع رس ــن ب ــوان در ای ــی می ت قضائ
ــن موضــوع  ــدارم و فقــط در حــد مــردم عــادی از ای ــده ن ــن پرون ــن وضعیــت ای آخری

ــاع دارم. اط
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه برخــی از اعضــای شــورای شــهر 
تذکراتــی را بــه فعالیت هــای شــهرداری دارنــد،  افــزود: البتــه توجــه داشــته باشــیم کــه 

ایــن تذکــرات بایــد بــه صــورت قانونــی و بــه صــورت مکتــوب ارائــه شــود.
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