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برگزاری جشنواره بزرگ کاالی ایرانی در بازارهای روز کوثر

 خرید ایرانی
 حمایت از تولیدکننده ایرانی

در صفحه 8 بخوانید

آگهی تجدید مزایده عمومی
)نوبت سوم(

حسین امیری - شهردار شاهین شهر

و مجوز  مورخ 95/2/22  استناد صورتجلسه شماره 523/ش  به  شهرداری شاهین شهر 
شماره 397/ش مورخ 95/3/5 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد واحدهای تجاری 
بر  را  فرعی 3 شرقی  فردوسی  در خیابان  واقع  پارکینگ طبقاتی  از مجموعه  – خدماتی 

اساس قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده به فروش برساند.
ساعات  در  بایستی  می  بیشتر  اطالعات  و کسب  مزایده  اسناد  دریافت  متقاضیان جهت 
اداری به واحد امالک شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 95/6/3 به دبیرخانه حراست شهرداری تسلیم نمایند. شهرداری در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

شهرداری شاهین شهر
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له
قا

رم
س رضا  امام  حضرت  رئوف،  امام  والدت 

امکان  دایره  قطب  پیشگاه  به  را  علیه السالم 
تبریک  مسلمانان  همه  و  عصر)عج(  ولی 

از  چند  نکاتی  مناسبت،  همین  به  و  می گوییم 
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میـالد سراسر نور و رحـمت 
علی بن موسی الرضـا؟ع؟ 
بــر همگــــــــان مبـــارک بــاد



یادداشت سر دبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ورزشــی  مجهــز  مجموعه هــای  ســاخت  گفــت: 
برنامــه ای  را در   در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــا  ــر ت ــن ام ــم ای ــم و امیدواری ــر داری ــاله در نظ ۵ س

ــد.  ــق یاب ــده تحق ــد ســال آین چن
اصفهــان از  تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش   بــه 

ــه در  ــر جمع ــمی عص ــی زاده  هاش ــن قاض سیدحس
مراســم افتتاحیــه دوازدهمیــن المپیــاد ورزشــی 
دانشــجویان پســر دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کشــور اظهــار داشــت: دکتــر روحانــی در جریــان ایــن 
ســفر بودنــد و بنــده، ســفیر رســاندن ســام ایشــان 

ــه شــما هســتم. ب
فرارســیدن  و  کرامــت  دهــه  تبریــک  بــا  وی   
ــی  ــر کس ــزود: اگ ــا)ع( اف ــام رض ــالروز والدت ام س
می خواهــد راه ائمــه را ادامــه دهــد، بایــد ایــن 
ســخن ثامن الحجــج را آویــزه گــوش کنــد کــه 
کســانی فضیلــت دارنــد کــه قبــل از انجــام واجبــات 
دل بنــدگان خــدا را شــاد کننــد؛ در حالــی کــه امــروز 
ــا  ــا ب ــه هســتند، ام ــروی از ائم ــی پی ــا مدع خیلی ه
کارهــای خــود و حرف هایــی کــه می زننــد فقــط 

مــردم را مأیــوس می کننــد.
ــد  ــا بای ــه م ــی ک ــت: در صورت ــت گف ــر بهداش  وزی
ــار  ــه آم ــا ارائ ــه ب ــه اینک ــم، ن ــد دهی ــردم امی ــه م  ب
ــی را وارد زندگــی مــردم  و اطاعــات نادرســت، نگران
دیــن  بــزرگان  واقعــی  پیــروان  کنیــم؛ کســانی 

هســتند کــه در راســتای شــاد کــردن دل مــردم 
می کننــد. حرکــت 

ــال ــد متع ــد رازداری را از خدان ــرد: بای ــان ک   وی بی
 راســتگویی را از پیامبــر)ص( و صبــر و اســتقامت 

را از ائمه یاد بگیریم.

 همیــن 2 درس بــرای زندگــی امــروز مــا کافــی 
اســت؛ آنچــه بــرای شــما جوانــان اهمیــت دارد 
ــد  ــه بای ــرا ک ــت؛ چ ــد اس ــی خداون ــاد و بندگ اعتم
خــدا  خــود،  اجتماعــی  و  سیاســی  زندگــی   در 

را بشناسید تا همواره موفق باشید.
 قاضــی زاده  هاشــمی بــا اشــاره بــه اهمیــت ورزش 
در زندگــی شــخصی، اجتماعــی و اخاقــی افــراد 
ــه در  ــم اینک ــام دهی ــد انج ــه بای ــرد: آنچ ــح ک تصری
ورزشــی  مجهــز  مجموعه هــای  ۵ســاله  برنامــه 
ماننــد آنچــه در دانشــگاه اصفهــان داریــم، در ســایر 
باشــیم  داشــته  پزشــکی  علــوم   دانشــگاه های 
و امیدواریــم ایــن امــر تــا چنــد ســال آینــده تحقــق 

یابــد.
ــزار  ــر 3۵ ه ــال حاض ــرد: در ح ــان ک  وی خاطرنش
ورزش  در  پزشــکی  علــوم  دانشــجویان  از  نفــر 
ــد و امیدواریــم همــه ایــن  همگانــی شــرکت می کنن
دانشــجویان ســفیران حــوزه ســامت باشــند؛ چــرا 
ــکی در  ــته های پزش ــان رش ــما فارغ التحصی ــه ش ک
ــا مــردم ســر  وزارت بهداشــت شــاغل می شــوید و ب

ــد. و کار داری

وزیر بهداشت در اصفهان: 

 شرکت ۳۵ هزار نفر از دانشجویان علوم پزشکی در ورزش های همگانی 

 پــس از ابطــال آرای منتخــب پنجــم مــردم اصفهان در 
مجلــس دهــم، علــی مطهــری بــه همــراه 41 نماینــده 
ــا امضــای طرحــی، خواســتار استفســاریه ای  ــر ب دیگ

دربــاره مــاده 73 قانــون انتخابــات مجلــس شــدند.
پــس از اعــام وصــول طــرح ایــن استفســاریه 
شــوراها  کمیســیون  بــه  مجلــس   هیئت رئیســه 
ــاریه  ــن استفس ــا ای ــت داد ت ــی مأموری ــور داخل  و ام
را بررســی کنــد. در متــن ایــن استفســاریه آمــده بــود 
آیــا شــورای نگهبــان پــس از تأییــد صحــت انتخابــات 
یــک حــوزه می توانــد رأی یــک منتخــب را باطــل کنــد 

یــا خیــر؟
پــس از بررســی ایــن استفســاریه در کمیســیون 
ــه  ــیدند ک ــدی رس ــن جمع بن ــه ای ــا ب ــوراها، اعض ش
ــت  ــد صح ــس از تأیی ــد پ ــان نمی توان ــورای نگهب ش

ــه، آرای منتخــب آن  ــات در یــک حــوزه انتخابی انتخاب
شــهر یــا شهرســتان را باطــل کنــد و اگــر مدرکــی دال 
بــر تخلــف منتخــب آن شــهر یــا شهرســتان بــه دســت 
 شــورای نگهبــان یــا ســتاد برگــزاری انتخابــات رســید
ضمیمــه اعتبارنامــه آن منتخــب بــه مجلــس ارســال 
شــود تــا در زمــان بررســی اعتبارنامــه بــه آن رســیدگی 

شــود.
ــخ  ــور پاس ــه مذک ــی جلس ــدی نهای ــس از جمع بن پ
کمیســیون در اختیــار هیئت رئیســه مجلــس قــرار 
داده شــده تــا در نوبــت صحــن علنــی مجلــس بــرای 

ــود. ــرار داده ش ــی ق بررس
از نــکات قابــل تأمــل اینکــه بــا گذشــت نزدیــک بــه دو 

مــاه از اعــام نتایــج قطعــی انتخابــات دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی، کمیســیون مذکــور در قالب 

ــارات  ــک استفســاریه درصــدد کاهــش اختی طــرح ی
شــورای نگهبــان برآمــده اســت.

گفتنــی اســت در صــورت تصویــب نهایــی ایــن طــرح 
در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی و تأییدیــه 
شــورای نگهبــان،  نظــارت اســتصوابی ایــن شــورا 

کاهــش می یابــد.
علیرضــا  هاشــم زائی، نماینــده اصاح طلــب مــردم 
تهــران و عضــو کمیســیون شــوراهای مجلــس در 
ــزاری تســنیم  ــی خبرگ ــگار پارلمان ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــود  ــوع خ ــیون متب ــرح در کمیس ــن ط ــب ای از تصوی

ــر داد.  خب
ــی  ــری یک ــی مطه ــر عل ــنیم، پیش ت ــزارش تس ــه گ ب
از طراحــان اصلــی ایــن استفســاریه از اعــام وصــول 
طــرح مذکــور بــا امضــای 42 نماینــده خبــر داده بــود.

ســیدکمال  ســجادی بــا اشــاره بــه اینکــه جبهــه 
بحــث  رهبــری مشــغول  و  امــام   پیــروان خــط 
و بررســی دربــاره انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر 
ــی  ــت: بحث های ــار داش ــت، اظه ــتای 96 اس و روس
ــم  ــامان داده ای ــی س ــورت کل ــه ص ــاره ب ــن ب  را در ای
و بیشــتر بــر وحــدت اصول گرایــان تأکیــد شــده 

ــت. اس

وارد  پیــروان، هنــوز  اینکــه جبهــه  بیــان  بــا  وی 
و  شــهر  شــوراهای  انتخابــات  بحــث  جزئیــات 
بیشــتر  کــرد:  تصریــح  اســت،  نشــده  روســتا 
شــوراهای  انتخابــات  کلیــات  دربــاره  بحث هــا 
بــوده  تهــران  در  مخصوصــا  روســتا  و   شــهر 

است.
بــا  بــاره  ایــن  در  بحث هــا  گفــت:  ســجادی 
اصول گرایــان  اگــر  کــه  بــوده  ماحظــه  ایــن 
می خواهنــد در ایــن عرصــه پیــروز شــوند، بایــد 
ــجام  ــاف و انس ــارز، ائت ــت مب ــت روحانی ــا محوری  ب

داشته باشند. 
ــرار  ــرد: ق ــان ک ــروان خاطرنش ــه پی ــخنگوی جبه س
اســت همــه اصول گرایانــی کــه محوریــت روحانیــت 
ــا  ــد ت ــکیل دهن ــی تش ــد، ائتاف ــول دارن ــارز را قب مب
ــان، از  ــای مدنظرش ــردن کاندیداه ــرح ک ــس از مط پ
بیــن نیروهــای واجــد شــرایط 21 نفــر شــورای شــهر 

ــران انتخــاب شــوند. ته

نماینــده مــردم محــات بــا بیــان اینکــه بدعهــدی جــزو 
مهم تریــن  برجــام  آمریکایی هاســت، گفــت:  ذاتــی 
بــودن  اعتمــاد  غیرقابــل  بــر  بین المللــی  ســند 

آمریکایی هاســت. 
مــردم  نماینــده  ســلیمی،  علیرضــا  حجت االســام 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــات در مجل مح
اینکــه بدعهــدی و حیله گــری، جــزو ذاتــی رفتــار 
مهم تریــن  برجــام  کــرد:  اظهــار  آمریکایی هاســت، 
بــودن  اعتمــاد  غیرقابــل  بــر  بین المللــی  ســند 

ســت. یی ها یکا مر آ
وی افــزود: بــا وجود اینکــه غربی ها در برجــام تعهد کرده 
 بودنــد کــه از اقدامــات شــرورانه علیــه ایــران پرهیــز کنند 
ــدن  ــف ش ــد متوق ــدند در رون ــد ش ــن متعه و همچنی
ــاد  ــی ایج ــه ای خلل ــی و بیم ــی، بانک ــای پول تحریم ه
نکننــد، در پســابرجام شــاهد ایــن هســتیم کــه هــر روز 
ــا  ــش تحریم ه ــی افزای ــه ای در پ ــک بهان ــه ی ــا ب  آن ه

و اضافه کردن افرادی به این لیست هستند.
ــا  ــس ب ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
ــام ــدن برج ــی ش ــاه از اجرای ــت 6 م ــه گذش ــاره ب  اش

گفــت: بــا گذشــت ایــن مــدت از توافــق برجــام 
نمی توانیــم پــول فــروش نفــت را بــه کشــور وارد کنیــم 

و همچنیــن چرخــه پــول بیــن  بانکــی بیــن بانک هــای 
ــای  ــا و اگره ــا ام ــا ب ــزرگ دنی ــای ب ــور و بانک ه کش

ــت. ــه رو اس ــی روب فراوان
حجت االســام ســلیمی بــه ســخنان مقــام معظــم 
ــی  ــل و ُفرج ــام خل ــه »در برج ــر اینک ــی ب ــری مبن رهب
اســت« ، یــادآور شــد: آمریکایی هــا از ایــن منفذهــا در 
ــه بدعهدی هــای خــود  ــد و ب برجــام سوء اســتفاده کردن

ادامــه می دهنــد. 
نماینــده مــردم محــات در مجلــس بــا بیــان اینکــه اگر 
طــرف غربــی بــه بدعهــدی خــود ادامــه دهــد، ایــران بــه 
شــرایط قبــل از برجــام بازمی گــردد، تصریــح کــرد: طبــق 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در یــک زمــان کوتــاه 
بــه مرحلــه قبــل از برجــام بازمی گردیــم و فعالیت هــای 

هســته ای خــود را بازســازی می کنیــم.

وزیــر کشــور گفــت: امــر بــه معــروف و نهــی 
ــاص  ــوع خ ــه موض ــا س ــه دو ی ــد ب ــر را نبای از منک
ــا ــی نیکی ه ــه صــورت عموم ــد ب ــم؛ بای  خاصــه کنی

بدی هــا  بــا  و  تقویــت  را  زیبایی هــا  و  خوبی هــا 
مبــارزه کنیــم. پلیدی هــا  و  زشــتی ها 

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی دیــروز شــنبه در حاشــیه 
 گردهمایــی رؤســای شــورای امــر بــه معــروف 
دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا  منکــر  از  نهــی  و 
بــه  پاســخ  در  خبرنــگاران  جمــع  در  اجرایــی 
ــارات  ــاره اظه ــما درب ــی ش ــه ارزیاب ــوال ک ــن س ای
 دادســتان تهــران مبنــی بــر اینکــه در موضــوع عفــاف 
و حجــاب گاه بایــد بــه جــای برخوردهــای فرهنگــی 
 برخوردهــای ســرهنگی صــورت بگیــرد، چیســت

افــزود: ایــن موضــوع را از خــود دادســتان بپرســی؛ 

ــد. ــؤال می کنی ــن س ــرا از م چ
ــوده  ــن ب ــان ای ــور ایش ــاید منظ ــه داد: ش وی ادام
باشــد  ســازمان یافته  فســاد  موضــوع  اگــر   کــه 
و بــه صــورت تشــکیاتی و برنامه ریــزی شــده قصــد 
ــون برخــورد  ــا قان ــن کاری داشــته باشــند، یقین چنی

می کنــد.
شــورای  رؤســای  بــه گردهمایــی  کشــور  وزیــر 
 امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر وزارتخانه هــا 
و گفــت:  اشــاره کــرد  اجرایــی  دســتگاه های  و 
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــی ام ــاب اصل خط
ــا از  ــتند؛ ام ــردم هس ــه م ــامی هم ــه اس در جامع
آنجــا کــه حکومــت در اداره جامعــه نقــش دارد، بــه 
نمایندگــی از طــرف مــردم ایــن رســالت را بــه دوش 
شــرایط  و  بســترها  زمینه هــا،  بایــد  و   می کشــد 

را برای تحقق این فریضه مهیا کند.
رحمانــی فضلــی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــر بــه 
ــه  ــا س ــه دو ی ــد ب ــر را نبای ــی از منک ــروف و نه مع
موضــوع خــاص خاصــه کنیــم، اظهــار داشــت: 
خوبی هــا  نیکی هــا،  عمومــی  صــورت  بــه   بایــد 
بــا بدی هــا، زشــتی ها  تقویــت و  را   و زیبایی هــا 

و پلیدی ها مبارزه کنیم. 

نماینده مجلس: 

بدعهدی، جزو ذات آمریکایی هاست
 واکنش وزیر کشور به 

اظهارات دادستان تهران درباره »اقدامات سرهنگی«

علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی در 
ــن  ــان، فرارســیدن دهمی ــر کل حــزب هللا لبن ــه دبی پیامــی ب
ســالروز پیــروزی ملــت لبنــان را در جنــگ 33روزه در برابــر 

ــت. ــک گف ــتی تبری ــم صهیونیس رژی
متن پیام به شرح ذیل است:

جناب آقای سید حسن نصرهللا
دبیر کل محترم حزب هللا لبنان

السام علیکم و رحمة هللا و برکاته
نماینــدگان  و  خــود  طــرف  از  فــراوان  خرســندی  بــا 
دهمیــن  اســامی،  شــورای  مجلــس  در  ایــران  ملــت 
ســالروز پیــروزی غرورآفریــن و بــه یادماندنــی ملــت 
رژیــم  برابــر  در  روزه   33 جنــگ  در  را  لبنــان  مقــاوم 
بــه جنابعالــی، رزمنــدگان  صهیونیســتی و حامیــان آن 

تبریــک  لبنــان  عزیــز  ملــت  و  اســامی   مقاومــت 
و تهنیت عرض می نمایم.

ــاف  ــایه الط ــه در س ــی ک ــی و تاریخ ــروزی حماس ــن پی ای
رشــادت  و  جنابعالــی  مدیریــت خردمندانــه  پــروردگار، 
دالورمــردان مقاومــت اســامی لبنــان بــه دســت آمــد، 
بــرگ زرینــی در تاریــخ امــت اســامی و درس عبرتــی 
فراموش نشــدنی بــرای رژیــم صهیونیســتی و حامیــان 
بین المللــی آن اســت.اطمینان دارم بــه زودی شــاهد پیروزی 
تکفیــری  تروریســت های  بــر  مقاومــت  محــور   نهایــی 

و حامیان منطقه ای و جهانی اش خواهیم بود.
در پایــان، ســربلندی و موفقیــت جنابعالــی رزمنــدگان 
مقاومــت و ملــت بــزرگ لبنــان را از خداونــد متعــال مســألت 

می نمایــم.

الریجانی در پیام تبریک به سید حسن نصرهللا تأکید کرد:
جنگ33روزه، درس عبرتی فراموش نشدنی برای رژیم صهیونیستی

پاسخ  کمیسیون شوراهای مجلس به استفساریه ای درباره نظارت استصوابی

اصول گرایان برای انتخابات شوراها دست به کار شدند

حتما بخوانید!
اصول گرایان برای انتخابات شوراها... یکشنبه 24 مردادماه   21395

ـــمـــاره  226  ســـــال دوم         ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

شیوه های مبارزه فرهنگی امام رضا)ع(                                    
ادامه از صفحه یک: 

 و شــمار فراوانــی از شــیعیان چنــان پــرورش یافتنــد 
کــه هــر کــدام اســتوانه ای در فقــه و کام شــیعی بــه 

ــد. ــاب می آمدن حس
امــا از آنجــا کــه فضــای حاکــم بــر جامعــه اســامی در 
زمــان حکومــت مأمــون، مملــو از آرا و نظــرات مختلــف 
ــش  ــا نق ــود، طبیعت ــون ب ــای گوناگ ــوی گروه ه از س
ــیار  ــری بس ــواج فک ــن ام ــر ای ــا)ع( در براب ــام رض ام

ــود. خطیــر و حســاس ب
 امــام رضــا)ع( کــه در دوران خافــت مأمــون )از 
زندگــی  پایتخــت  در  اعتــزال(  مکتــب  طرفــداران 
می کردنــد، بــا انحرافــات فکــری و عملــی مواجــه 
بودنــد. آن حضــرت در مواجهــه بــا افــکار و عقایــد 
داشــتند:  رویکــرد   4 کلــی  طــور  بــه  منحــرف 
نامــه  فرســتادن  شــاگرد،  تربیــت   مناظــره، 

و دستورالعمل و پاسخ به پرسش ها.
امــام  دوران  در  کــه  شــد  گفتــه  ازیــن  پیــش 
بــه شــکل  معــارف شــیعی  و  فرهنــگ  رضــا)ع( 
ــب،  ــن مکت ــروان ای ــان پی ــل و گســترده ای در می کام
روشــن شــده بــود و انحرافــات جزئــی، تأثیــری 
اســتوانه های  زیــرا  نداشــت؛  تشــیع  اصــل  بــر 
فقــه و کام شــیعی مقــاوم و اســتوار در مقابلــش 
همچنیــن  می کردنــد.  روشــنگری  و  ایســتادگی 
ضعیف النفســی  افــراد  از  منحرفــان  بیشــتر 
 بودنــد کــه جــز در شــرایط خاصــی زمینــه رشــد 

نداشتند. 
ــبب  ــه س ــا)ع( ب ــام رض ــر و دوران ام ــن  رو عص از ای
ــی معــروف  ــه عصــر طای ــی کــه داشــت، ب ویژگی های
شــد؛ بــه گونــه ای کــه جامعــه اســامی آن زمــان، بــه 
ــه  ــی، ب ــی و علم ــتر فرهنگ ــودن بس ــاده ب ــل آم دلی

ــید.  ــژه ای رس ــت وی موقعی
امــام رضــا)ع( در مواجهــه بــا افــکار و عقایــد منحــرف 
ــم داشــتند کــه یکــی از  ــی 4 رویکــرد مه ــه طــور کل ب

آن هــا مناظــره بــود.
بحث هــای کامــی  بــه  ورود  بــر  عــاوه  ایشــان    
و اصــاح تفکــرات کج اندیــش، در مناظراتــی کــه 
ــا  ــی داد، ب ــکیل م ــی تش ــورت تحمیل ــه ص ــون ب مأم
پیــروان مذاهــب و مکاتــب مختلــف جهــان گفت وگــو 

و مناظــره می کردنــد. 
رضــا)ع(  امــام  بــرای  مأمــون  کــه  مناظراتــی 
میــان  کــه  بــود  مبارزاتــی  مــی داد،  ترتیــب 
فرقه هــا از  زمــان  دانشــمندان   بزرگ تریــن 

ــف و امــام رضــا)ع( انجــام می شــد  و مذاهــب مختل
و در ایــن مجالــس اگــر مدافــع اســام شــخصی غیــر 

ــود، شکســت می خــورد.  از امــام رضــا)ع( ب
ــد  ــی چن ــان)ع( در ط ــه امام ــیوه هایی ک ــی از ش یک
ــد درســت اســام و انتشــار  ــرای تثبیــت عقای ــرن ب ق
ــرورش اصحــاب و شــاگردان  ــه کار می بســتند، پ آن ب
ــر جریان هــای  ــا در براب ــود ت مکتــب اهــل بیــت)ع( ب
ــا در مناظراتــی کــه بیــن اصحــاب   منحــرف جامعــه ی
روی  خلفــا  مکتــب  در  فرقه هــا  ســایر  علمــای  و 
مــی داد، بــا آمادگــی کامــل بــا ایــن جریان هــای 
ــن  ــز از همی ــا)ع( نی ــام رض ــد. ام ــه کنن ــری مقابل فک

روش بهــره گرفتنــد.
از مهم تریــن اصحــاب و شــاگردان امــام رضــا)ع( 
می تــوان بــه احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصــر 
بزنطــی، محمــد بــن فضــل ازدی کوفــی، حســن بــن 
ــری  ــف بص ــاء«، خل ــه »وش ــروف ب ــزاز مع ــی خ عل
النــاب بــن عثمــان  بــن ســنان، حمــاد   محمــد 

ــلیمان  ــن س ــد ب ــوازی، محم ــعید اه ــن س ــن ب حس
دیلمــی بصــری و عبــدهللا بــن مبــارک نهاونــدی اشــاره 

کــرد.
 شــیوه  دیگــر امــام رضــا)ع( در مبــارزه بــا انحرافــات 
دســتورالعمل ها  نامه هــا،  عملــی،  و   فکــری 
ــال  ــاران ارس ــرای ی ــه ب ــود ک ــان ب ــای ایش و پیغام ه
می کردنــد. امــام)ع( در آن نامه هــا وظایــف آنــان 
اجتماعــی  و  سیاســی  پیشــامدهای  مقابــل  در  را 
امــام  نوشــته های  ایــن  می ســاختند.  روشــن 
فقهــی  گوناگــون  زمینه هــای  در  کــه  رضــا)ع( 
توســط  بــود،   ... و  فقهــی  اعتقــادی  سیاســی، 
شــده نــگارش  آن  حضــرت  یــاران  و   اصحــاب 

 است. 
آموزه هــا  بیــان  امــام)ع(   مبــارزه  شــیوه   دیگــر 
و بیــان حقایــق اســام در قالــب پاســخ بــه پرســش ها 
و  »جامعــه«  پویایــى  اســت؛  دینــی  شــبهات  و 
گــرو پرســش هاى حقیقت  طلبانــه  در   »فرهنــگ«، 

و پاسخ هاى ِخردورزانه است.
ــن  ــار)ع( ای ــر ائمــه اطه ــد دیگ ــام رضــا)ع( همانن  ام
راه را در دوران زندگانــی خــود بــرای بیــان معــارف 
اســامی و پیشــرفت آن انجــام دادنــد. به ویــژه بــرای 
 مردمــی کــه ســال های ســال عطــش شــنیدن آن 

 را داشتند.
ــه  ــا)ع( توج ــام رض ــفر ام ــارز س ــات ب ــی از جه  یک
بــه تشــنگان معــارف الهــی بــود کــه مدت هــای 
ــته  ــه داش ــان دور نگ ــت پیامبرش ــل بی ــادی از اه زی
مســیری کــه  در  مردمــی  چنیــن  بودنــد.  شــده 
ــا  ــود را ب ــود، خ ــول آن ب ــر ط ــزار کیلومت ــدود 5 ه ح
 امــام معصــوم)ع( و دریــای علــم نبــوی روبــه رو 

می دیدند.
ــا همــه   ــردم - ب ــه م اســتقبال و درخواســت و مراجع
تــرس و وحشــت از دســتگاه حکومتــی - بــه انــدازه ای 

ــه ممانعــت را می بســت.  ــود کــه راه هرگون ب
پاســخ بــه ســؤاالتی کــه در زمینه هــای مختلــف 
از امــام)ع( در منابــع روایــی ثبــت و ضبــط شــده 
وقتــی  مــردم  اســت کــه  ایــن  نشــان گر  اســت 
ــن  ــش و آموخت ــدون پرس ــد، ب ــام)ع( را می دیدن ام
خداحافظــی  ایشــان  بــا  آن حضــرت،  پیشــگاه   از 

نمی کردند. 
اســتفاده  فرصــت  ایــن  از  نیــز  رضــا)ع(  امــام 
ــه پرســش های مــردم  ــا پاســخ دادن ب ــد و ب  می کردن
ــه تبلیــغ معــارف اســامی  و اصحــاب و یــاران، هــم ب
ــی  ــری و عمل ــات فک ــا انحراف ــم ب ــد و ه می پرداختن

مبــارزه می کردنــد.

تبلیغات زودهنگام      
ــای  ــفرها و رفت وآمده ــرکات و س ــاهد تح ــا ش ــن روزه ای
مضــان کاندیداتــوری  در  هســتیم کــه  شــخصیت هایی 

ــتند. ــده هس ــال آین ــوری در س ــت جمه ریاس
جایگاه هــای  در  افــرادی  شــده  باعــث  موضــوع  ایــن   
مختلــف بــه موضــع و اظهارنظــر بپردازنــد. کاندیداهــای 
 احتمالــی مســتقل و وابســته بــه جریان هــا و احــزاب 
ــد  ــر چن ــت خــود را ه ــع فعالی ــای سیاســی در واق و گروه ه
بــه صــورت ظاهــر در قالــب نشســت های سیاســی معمــول 
ــرای آن  ــزی ب ــت برنامه ری ــع در جه ــه واق ــا ب ــی، ام و روال
انتخابــات آغــاز کرده انــد و از ایــن شــهر و اســتان بــه 
اســتان و شــهر دیگــر می رونــد و در جمع هــای کوچــک 
می کننــد  ســخنرانی  مردمــی  و  تشــکیاتی  و  بــزرگ   و 
ــم از  ــه ای ه ــه و کنای ــه گوش ــودن عریض ــی نب ــرای خال و ب
روی بداخاقــی سیاســی بــه ایــن و آن می زننــد؛ از کارهــای 
امــروز هــم ممکــن اســت حمایــت یــا انتقــاد کننــد و در هــر 

حــال بــه تحلیــل اوضــاع داخلــی و خارجــی بپردازنــد.
  ایــن روال در کشــور مــا سال هاســت انجــام می شــود 
و نادرســت یــا درســت -کــه بیشــتر نادرســت اســت - 

ــت. ــده اس ــه ش نهادین
ــون  ــه قان ــت ک ــن اس ــرای ای ــت ب ــم نادرس ــه می گویی  اینک
ــرم  ــر محت ــول وزی ــه ق ــد و ب ــن کاری را نمی ده ــازه چنی اج
کشــور، تبلیغــات زودهنــگام غیرقانونــی اســت و ایــن بــرای 
ــان  ــا یــک جری ــر ی ــرای یــک نف ــه ب  همــه خــاف اســت؛ ن

و حزب و گروه.
ــرای  ــوری ب ــق ریاســت جمه ــه خــود را الی  کاش کســانی ک
ــون  ــه قان ــدای کار ب ــن ابت ــد از همی کشــور اســامی می دانن
بــرای  قانــون کــه  بــر مبنــای  و  احتــرام می گذاشــتند 
ــز  ــران نی ــا دیگ ــد ت ــت می کردن ــه یکســان اســت، حرک هم
ــد  ــوری می کنن ــد کاندیداتات ــر قص ــب دیگ ــرای منص ــه ب ک
ــه اراده  ــت و البت ــل اس ــون، اص ــت قان ــه رعای ــد ک  بیاموزن

و شجاعت می خواهد.
برخــاف فرمایــش وزیــر محتــرم کشــور  شــائبه انتخاباتــی 
و محتــوای ســخنرانی ها  نحــوه صحبــت  بــه  بســتگی 
ــوع  ــن موض ــه در ای ــتند ک ــخصیت ها هس ــه ش ــدارد؛ بلک ن
ــرح  ــی مط ــال جای ــه ح ــا ب ــه ت ــانی ک ــد. کس تعیین کننده ان
نبوده انــد هــر ســخنی داشــته باشــند، کمتــر می تــوان 
چنیــن شــائبه ای را دربــاره آنــان داشــت؛ لکــن برخــی افــراد 
ــائبه  ــاد ش ــک ایج ــت های کوچ ــی در نشس ــان حت حضورش
می کنــد و هــر حرفــی بزننــد، در همیــن راســتا تلقــی 
ــا  ــراه ب ــد هم ــر چن ــخن ه ــرف و س ــن ح ــذا ای ــود؛ ل می ش
ســامت نفــس باشــد، برداشــت سیاســی و انتخاباتــی 

ــد. ــد ش خواه
تبلیغــات انتخابــات زودهنــگام، تخلــف و خــاف ارزش هــای 
ــت.  ــته اس ــز ندانس ــون آن را جای ــرا قان ــت؛ زی ــامی اس اس
وقتــی قانــون زمــان مشــخصی را بــرای تبلیغــات انتخاباتــی 
ــد  ــه قص ــانی ک ــه کس ــاره هم ــئله درب ــن مس ــرار داده و ای ق
ــه  ــن چ ــت، ای ــان اس ــد، یکس ــات را دارن ــور در انتخاب حض
اصــرار و اشــتباهی اســت کــه افــرادی برخــاف قانــون دارنــد 
و زودهنــگام بــه فعالیــت انتخاباتــی می پردازنــد؟ آیــا کســی 
ــرای  ــی ب ــد خــادم خوب کــه از حــاال تخلــف می کنــد می توان

مــردم باشــد؟
 متولیــان امــر انتخابــات نیــز بــه واقــع نبایــد اجــازه دهنــد 
زودتــر از موعــد، فعالیت هــای انتخاباتــی شــروع شــود؛ چــرا 
کــه ایــن حرکــت قابــل قبولــی نیســت. بایــد کــه بــا تذکــر بــه 
موقــع و اجــرای قانــون، اجــازه هیچ گونــه تخلفــی را ندهنــد؛ 
 نبایــد اجــازه دهنــد از یکســال قبــل  بــا برگــزاری همایش هــا

را  و مســئوالن  مــردم  افــکار  تبلیغاتــی،  و نشســت های 
ســرگرم ایــن قضایــا کــرد؛ چــرا کــه از مســیر پیشــرفت عقــب 
ــود  ــه می ش ــئوالن گرفت ــه از مس ــی ک ــد و زمان ــم مان  خواهی
و از خدمــت عقــب می انــدازد بــه نوعــی حق النــاس اســت. 
 اگــر بحــث تبلیغــات انتخاباتــی زودهنــگام بــه منافــع ملــی

و وحدت مردم ضربه بزند، خاف شرع و حرام است. 
آنچــه شایســته ایــن ملــت انقابــی و وفــادار بــه آرمان هــای 
ــی  ــن واقع ــه خادمی ــت ک ــن س ــت، ای ــاب اس ــام و انق ام
از لحظــه ای بــرای خدمــت دریــغ نمی کننــد و هرگــز در 
 فکــر میــز و قــدرت و ... نیســتند و اصــوال مســئولیت 
را قــدرت نمی داننــد؛ بلکــه محلــی بــرای ادای دیــن و 
ــد ــتند می دانن ــال هللا هس ــه عی ــدا ک ــق خ ــه خل ــت ب  خدم
و طوبــی لهــم. کســی کــه بــرای خــدا کمــر بــه خدمــت خلــق 
ــود و مــردم  می بنــدد، هرگــز از چشــم مــردم دور نخواهــد ب
مــا قــدردان خادمیــن خــود هســتند. پــس بــر کاندیداهــای 
احتمالــی اســت کــه بــه قانــون کــه برگرفتــه از شــرع مقدس 
اســت، تــن دردهنــد و خــود را آلــوده تخلــف نکننــد کــه ایــن 
ــری در آن  ــت بخی ــد و عاقب ــران می کن ــردم را نگ ــار، م رفت

نیســت.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/11/ن        )نوبت اول(
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کوتاه از اقتصادکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzadeh@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

بحــث مصــرف کاالی ایرانــی ایــن روزهــا داغ تــر از همیشــه 
اســت. از ســویی، رســیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی در گــرو 
حمایــت از تولیــد داخلــی اســت و از ســوی دیگــر، مــردم 
در بــازار رقابــت بــه دنبــال بهتریــن کیفیــت با مناســب ترین 
قیمــت هســتند. نبــود تــوازن میــان ایــن موضــوع، یعنــی 
ــول کاالهــای ســاخت داخــل  ــل قب ــدان قاب ــت نه چن کیفی
و واردات بی رویــه کاالهــای عمدتــا بی کیفیــت چینــی 
ســبب شــده کــه نــه تولیدکننــدگان ایرانــی اوضاع مناســبی 
داشــته باشــند و نــه مصرف کننــدگان داخلــی طعــم 
رضایــت را بچشــند. در ایــن شــرایط پیچیــده، ایــن ســؤال 
 مطــرح می شــود کــه چــه کاری می تــوان صــورت داد 
 و لــزوم حمایــت از کاالی ایــران چقــدر اهمیــت دارد 

و اصوال چرا باید کاالی ایرانی خرید؟
    چرا کاالی ایرانی؟

 خریــد کاالی ســاخت داخــل بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه 
مــردم چشم بســته کاالی نا مرغــوب و گــران بخرنــد. بلکــه 
ــد کاالی  ــن خری ــتریان ضم ــه مش ــت ک ــن اس ــور ای منظ
داخلــی، عیــب و ایــراد آن را هــم بگیرنــد، انتقــاد کننــد و به 
تولیدکننــدگان داخلــی بــرای بهبــود کیفیــت فشــار بیاورنــد، 

ولــی دســت از کاالی ایرانــی برندارنــد.
اجرایــی  دســتگاه های  همــه  دیگــر  ســوی  از    
و تصمیم گیــر بایــد از تولیــد داخلــی و تولیدکننــده ایرانــی 
حمایــت جــدی کننــد. از ســویی تولیدکننــدگان داخلــی باید 
ــه صــورت  ــد ب ــد می کنن ــه تولی ــی ک ــن باشــند کاالی مطمئ
منصفانــه بــا دیگــر کاالهــا بــه رقابــت خواهــد پرداخــت و 

از آن ســو مصرف کننــده نیــز بایــد مطمئــن باشــد جنــس 
ــه  ــول آن ب ــرده، اصــل اســت و پ ــداری ک ــه خری ــی ک ایران
ــد  ــب نخواه ــرداران فرصت طل ــان و کالهب ــب قاچاقچی جی
ــی خواهــد  ــده ایران ــه دســت تولیدکنن رفــت و مســتقیما ب

رســید. 
الزمــه همــه این هــا نظــارت دقیــق دولــت در تمــام مراحــل 
ــازار ایــران نشــان داده  ــه در ب تولیــد و توزیــع اســت. تجرب

ــن  ــارت، کوچک تری ــی از مراحــل نظ ــط در یک ــر فق ــه اگ ک
بی توجهــی صــورت گیــرد ســودجویان بــه تمامــی اهــداف 

خــود دســت پیــدا خواهنــد کــرد.
    کیفیت و قیمت مناسب

ــویق  ــی، تش ــد داخل ــت از تولی ــای حمای ــی از الزمه ه یک
تولیدکننــدگان بــه تولیــد بــا بهتریــن کیفیــت اســت؛ زیــرا 
اگــر تولیدکننــده ای قصــد دارد مشــتری بــه دســت بیــاورد 

ــر کاالی  ــد. اگ ــب کن ــردم را جل ــان م ــدا اطمین ــد ابت بای
ایرانــی بتوانــد کیفیــت خــود را بــه مــردم ثابــت کنــد، بــدون 
ــن  ــار ای ــرد. در کن ــد ک ــت خواهن ــردم از آن حمای ــک م ش
کیفیــت، قیمــت مناســب یــک فاکتــور تعیین کننده اســت. 
ــان  ــا هم ــود را ب ــد کاالی خ ــی بتوان ــده ایران ــر تولیدکنن اگ
کیفیــت کاالی خارجــی و قیمتــی کمتــر عرضــه کنــد، هیــچ 
ــی نخواهــد رفــت. ــال کاالی واردات ــه دنب عقــل ســلیمی ب

    صنایع دستی و اشتغال زایی
ــادی  ــتغال زی ــه اش ــی ک ــد از کاالهای ــا بای ــار این ه در کن
ــار  ــتی در کن ــع دس ــرد. صنای ــت ک ــد، حمای ــد می کن تولی
ــی  ــادی دارد. یک ــت زی ــای مثب ــتغال، کارکرده ــد اش تولی
از مشــکالت عمــده بیــکاری در کشــور مــا در بخــش 
روستاهاســت. بی آبــی، کشــاورزی ایــران را بــه مــرز 
ــه  ــرای کار ب ــاورزان ب ــیاری از کش ــانده و بس ــودی کش ناب
ــکالت  ــن مش ــه همی ــوند ک ــه می ش ــهرها روان ــمت ش س
زیــادی را بــرای ایــن قشــر جامعــه ســبب می شــود؛ 
ــا  ــتی نه تنه ــع دس ــاخت صنای ــا س ــتغال ب ــکار اش ــا راه ام
می توانــد اشــتغال روســتایی را بهبــود ببخشــد، بلکــه 
 می توانــد رونــد مهاجــرت بــه شــهرها را متوقــف کنــد 

و سالیانه میلیون ها دالر ارز روانه کشور کند. 
رســیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی، حمایــت از تولیــد داخلــی 
ــه هــم متصــل  و تولیــد کاالی باکیفیــت هماننــد زنجیــر ب
ــاره شــدن  ــت نکــردن هــر کــدام از آن هــا، پ اســت و رعای
ــن رو  ــت؛ از همی ــد داش ــال خواه ــه دنب ــره را ب ــن زنجی ای
ــا، دولــت، تولیدکننــدگان  ــه اقتصــاد پوی ــرای دســتیابی ب  ب
بــا شــفافیت  بایــد دســت در دســت هــم   و مــردم 

و اطمینان قدم در این راه بردارند.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

ضرورتی به نام حمایت از کاالی ایرانی

وزیــر نیــرو جزئیــات طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی 
در بخــش آب و بــرق را اعــالم کــرد و گفــت: تعــداد 
ــا  ایــن طرح هــا، ۱۷ طــرح اســت کــه از روز ابــالغ ب
ــر روی آن هــا آغــاز شــده  ــژه ای کار ب حساســیت وی

اســت. 
حمیــد چیت چیــان در مراســم امضــای 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــرارداد مش ق
در ۲۲ طــرح آب و فاضــالب بــا اشــاره 
دســتگاه های  میــان  در  اینکــه  بــه 
اجرایــی بیشــترین طرح هــای اقتصــاد 
ــه  ــن وزارتخان ــده ای ــر عه ــی ب مقاومت

ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــت: تعدادطرح ه ــت، گف اس
ــار  ــه یک ب ــر دو هفت ــا ه ــت و تقریب ــرح اس ۱۷ ط
جلســه ویــژه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بــا مشــارکت 
ــا  ــود ت ــکیل می ش ــرو تش ــد وزارت نی ــران ارش مدی
در ایــن خصــوص تصمیمــات الزم اتخــاذ شــود. 
ــا ــن طرح ه ــر از ای ــه داد: صرف نظ ــرو ادام ــر نی  وزی

بــا توجــه بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در هــر 

ــی  ــود اقدامات ــعی می ش ــرو، س ــش از وزارت نی  بخ
 را کــه بــا توجــه به امکانات موجود اجراشــدنی اســت 
ــالغ  ــط اب ــای ذی رب ــه واحده ــریع تر ب ــه س ــر چ ه
کنیــم تــا هــر چــه زودتــر بتــوان بــه تحقــق اهــداف 
ــاد  ــه اقتص ــده در برنام ــی ش پیش بین
مقاومتــی در ایــن وزارتخانــه دســت 

ــت.  یاف
گفتنــی اســت روز گذشــته قــرارداد 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــن مش نمادی
ــا  ــروژه آب و فاضــالب کشــور ب در ۲۲ پ
حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون 
چیت چیــان  حمیــد  و  رئیس جمهــوری  اول 
تریلیــون   ۱۰ از  بیــش  ارزش  بــه  نیــرو  وزیــر 
بخــش  پروژه هــا  ایــن  در  منعقــد شــد.  ریــال 
دارد  حضــور  مســتقیم  صــورت  بــه   خصوصــی 
کشــور  فاضــالب  و  آب  مهندســی  شــرکت  و 
 برنامه ریــزی و مدیریــت پروژه هــا و طرح هــا را انجام 

می دهد. ربیع

چیت چیان اعالم کرد:

ابالغ جزئیات طرح های اقتصاد مقاومتی آب و برق
بــا  رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی  مشــاور 
ــال ارزش  ــت فع ــهام عدال ــای س ــه برگه ه ــان اینک بی
خریــد و فــروش نــدارد، گفــت: در حــال حاضــر 
غیرقانونــی  و  ممنــوع  عدالــت،  ســهام  دادوســتد 

ســبحانی گفــت:  ســیدجعفر  اســت. 
برگــه ســهامی کــه در دســت مــردم 
اســت، برگــه ثبت نــام ســهام عدالــت 
ــراد  ــن اف ــد ای ــخص می کن ــوده و مش ب
عدالــت  ســهام  دارنــده  و  مشــمول 
ــی  ــار داشــت: دوره مال هســتند. وی اظه
طــرح ســهام عدالــت یــک دوره ۱۰ ســاله 

اســت و پایــان دوره مالــی ســال ۹۴ شــرکت های 
ســهام عدالــت بــه پایــان رســیده و مجامــع ایــن 
ــزار شــده اســت.  ــه پیــش برگ ــز دو هفت شــرکت ها نی
خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس  مشــاور 
ــامل  ــه ش ــدی جامع ــن درآم ــک پائی ــت: دو ده گف
بهزیســتی  ســازمان  و  امــداد   مددجویــان کمیتــه 
ــف در  ــد تخفی ــغل از ۵۰ درص ــد ش ــتائیان فاق و روس

ــدی  ــت برخــوردار هســتند و ۴ دهــک بع ســهام عدال
ــان  ــه در پای ــودی ک ــزان س ــه می ــد و ب ــی ندارن تخفیف
ــه  ــود، ب ــز ش ــه واری ــاب خزان ــه حس ــاله ب دوره ۱۰ س

ــد.  ــد ش ــهم خواهن ــب س ــزان صاح ــان می هم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا بــه امــروز ۱۸ 
هــزار میلیــارد تومــان ســود ســهام عدالــت 
ــزود:  ــت اف ــده اس ــز ش ــه واری ــه خزان ب
ــون، پــس از برگــزاری مجامــع،  طبــق قان
ــت ۸  ــهام عدال ــمول س ــرکت های مش ش
مــاه فرصــت دارنــد ســود ســهام خــود از 

جملــه ســهام عدالــت را توزیــع کننــد. 
ــان ســال ۹۵ ســود  ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ســبحانی ب
عدالــت  ســهام  مشــمول  شــرکت های  از  ســهام 
ــد ــد ش ــز خواه ــه واری ــاب خزان ــه حس ــت و ب  دریاف

ــان ســال ۹۵، صورت حســاب وضعیــت  ــا پای افــزود: ت
ــرای ۴۹ میلیــون و ۱۰۰ هــزار ســهامدار عدالــت  کلــی ب
مشــخص و اعــالم می شــود کــه ارزش ســهام آنــان تــا 

پایــان امســال چقــدر اســت. مهــر

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی:

سهام عدالت، فعال ارزش خریدوفروش ندارد

ــه قــرار گرفتــن در فصــل تابســتان و افزایــش مصــرف  ــا توجــه ب ب
آب، وزارت نیــرو تمهیداتــی را بــرای مقابلــه بــا پرمصرف هــا در نظــر 
ــر عامــل شــرکت آب  ــه مدی ــه گفت ــه طــوری کــه ب ــه اســت؛ ب  گرفت
و فاضــالب کشــور طبــق مصوبــه ابــالغ شــده از ســوی مجلــس بــه 
ــار  ــه و اخط ــس از جریم ــرف پ ــترکان پرمص ــرو، آب مش وزارت نی

قطــع خواهــد شــد. 
حمیدرضــا جانبــاز در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا واگــذاری آب 
بــه بخــش خصوصــی می توانــد موجــب گرانــی شــود، اظهــار کــرد: 
ــرار  ــی ق ــد تضمین ــف خری ــون آب در ردی ــه تاکن ــه اینک ــا توجــه ب ب

داشــته، ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. 
بــه گفتــه وی تعرفه هــای آب و فاضــالب بــه گونــه ای تعریــف 
شــده کــه مشــترکانی کــه خــود را ملــزم بــه رعایــت الگــوی مصــرف 
می داننــد هیچ گونــه فشــاری را در حــوزه اقتصــاد آب متحمــل 

نشــوند. 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
۷۵ درصــد از مشــترکان خانگــی کمتــر از ۲۰ متــر مکعــب آب کــه در 
الگــوی مصــرف تعریــف شــده مصــرف می کننــد، تأکیــد کــرد: تنهــا 
۲۵ درصــد از مشــترکان بــاالی الگــوی مصــرف قــرار دارنــد کــه بــر 
اســاس تمهیــدات لحــاظ شــده نیــز، بایــد ایــن عــدد بــه ۲۲ درصــد 

کاهــش یابــد.
 وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس سیاســت وزارت نیــرو ایــن اســت 
کــه بــرای مشــترکان پرمصــرف قیمــت آب را بــه ســطح قیمــت تمام 
ــه طــور کلــی بایــد گفــت کــه عمــده مــردم نبایــد  شــده برســاند؛ ب

دغدغــه ای از نظــر قیمــت آب داشــته باشــند.

صنعتــی  تحقیقــات  و  اســتاندارد  کل  مدیــر 
ــد  ــه ۸۰۰ واح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
ــت:  ــم، گف ــان داری ــتان کرم ــال در اس ــدی فع تولی
ــن  ــی ای ــول نهای ــا محص ــد ت ــه تولی ــد اولی از فراین
واحدهــا توســط اداره اســتاندارد نظــارت دقیــق 
 اعمــال می شــود تــا کاالی بی کیفیــت وارد بــازار 

نشود. 
ــت  ــی عالم ــه گواه ــان اینک ــا بی ــگ زاده ب ــی بی عل
ــه  ــت، ادام ــد اس ــای تولی ــی الزمه ه ــتاندارد یک اس
واردات  و  صــادارات  از  اســاس  ایــن  بــر  داد: 
اداره  تأییــد  از  پــس  و  می شــود  نمونه بــرداری 
ــا کاالی  ــود ت ــام می ش ــدام انج ــن اق ــتاندارد ای اس
ایرانــی مرغــوب بــه ســایر نقــاط دنیــا صــادر شــود. 
ــی اســتان  ــات صنعت ــر کل اســتاندارد و تحقیق مدی
کرمــان بــا بیــان اینکــه ۷۲ شــرکت همــکار بــا ایــن 
اداره کل همــکاری دارنــد، افــزود: مأموریت هــای 
ــی  ــل ف ــه تعام ــد ک ــاب می کن ــتاندارد ایج اداره اس
مابیــن بــا ســایر دســتگاه های اجرایــی وجــود 

داشــته باشــد. 
بیــگ زاده جهــت برقــراری ایــن تعامــل از مدیــر کل 
امــور مالیاتــی دعــوت کــرد تــا از اداره کل اســتاندار و 

تحقیقــات صنعتــی اســتان بازدیــد کنــد. 

ــی اســتان کرمــان  ــر کل امــور مالیات ســلمانی، مدی
نیــز در ادامــه ایــن دیــدار بــا تأکیــد بــر شــعار ســال 
از ســوی رهبــر معظــم انقــالب گفــت: وظیفــه اصلــی 
ایــن اداره کل، وصــول مالیــات حقــه دولــت و الزمــه 

آن را جلوگیــری از فــرار مالیاتــی اســت.

ــوده  ــش ب ــه افزای ــاه گذشــته رو ب ــه قیمــت شــکر طــی م ــی ک  در حال
و در حــال حاضــر بــه کیلویــی حــدود ۵۰۰۰ تومــان رســیده اســت، دبیــر 
ــکار برخــی  ــه احت ــرد ک ــالم ک ــد و شــکر اع ــع قن ــی صنای ــن صنف انجم
ســودجویان و تأخیــر در واردات، عامــل گرانــی شــکر اســت؛ امــا قیمــت 
ــوده  ــان ب ــی ۲۹۰۰ توم ــرف، کیلوی ــازار مص ــول در ب ــن محص ــی ای  منطق

و سازمان تعزیرات حکومتی با محتکرین برخورد می کند. 
ــردم  ــاز م ــورد نی ــتراتژیک م ــی و اس ــوالت اساس ــی از محص ــکر یک ش
اســت کــه ســاالنه بیــش از ۲ میلیــون تــن آن در ایــران مصــرف 
می شــود و بــا توجــه بــه تولیــد حــدود ۱.۵ میلیــون تنــی آن، بــه واردات 
بــرای تأمیــن مابقــی مصــرف کشــور نیــاز داریــم؛ امــا علی رغــم اینکــه 
قیمــت مصــوب خریــد هــر کیلوگــرم شــکر از صنایــع ۲۵۲۰ تومــان در 
کارخانــه اســت، ایــن محصــول کیلویــی حــدود ۴۰۰۰ تــا ۵۰۰۰ تومــان در 
ــی  ــتگاه های متول ــارت دس ــری از نظ ــد و خب ــروش می رس ــه ف ــازار ب ب

ــازار نیســت.  ب
ــت  ــد قیم ــا ۳۰ درص ــته ۲۵ ت ــه گذش ــی هفت ــت: ط ــی گف ــن دانای بهم
شــکر در بــازار کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ چــرا کــه تاکنــون ۳۱۲ هــزار 
تــن از برزیــل بــه قیمــت مصــوب دولتــی )کیلویــی ۲۵۲۰ تومــان( وارد 
و بــه کارخانه هــا تحویــل داده شــده اســت و در ادامــه حــدود ۱۵۰ هــزار 
تــن دیگــر نیــز طــی هفتــه جــاری وارد خواهــد شــد. وی افــزود: احتــکار 
ــری در  ــکالت بارگی ــل مش ــه دلی ــکر ب ــر در واردات ش ــه تأخی و در ادام
ــی  ــن کشــور، عامــل گران ــادر ای ــل ناشــی از بارندگــی شــدید در بن برزی
شــکر در بــازار شــده اســت؛ امــا طــی هفتــه جــاری و هفتــه آینــده بــا 
واردات و آغــاز برداشــت و عرضــه شــکر تولیــدی امســال، قیمــت ایــن 

ــک می شــود. ــی نزدی ــه قیمــت منطق ــادل شــده و ب محصــول متع

ــران  ــذف یارانه بگی ــاره ح ــی درب ــارات متفاوت ــا و اظه ــه گمانه زنی ه گرچ
ــه معــاون وزارت  ــه گفت ــا ب پردرآمــد در ســال جــاری مطــرح اســت، ام
»کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی« هنــوز برنامــه ای بــرای حــذف و تعــداد 
ــون  ــاس قان ــر اس ــت. ب ــده اس ــخص نش ــاری مش ــال ج ــا در س آن ه
ــف  ــت موظ ــاری، دول ــال ج ــته و س ــال گذش ــدود دو س ــه در ح بودج
ــت  ــن ممانع ــد ضم ــا بتوان ــت ت ــد اس ــران پردرآم ــذف یارانه بگی ــه ح ب
ــهم  ــه، س ــدی یاران ــع نق ــع در توزی ــادی از مناب ــش زی ــت بخ از هدررف
بخش هــای دیگــر از جملــه تولیــد، بهداشــت و درمــان و ســایر مســائل 
ــودن  ــل کافــی نب ــه دلی ــن وجــود ب ــا ای ــا ب ــد؛ ام رفاهــی را پرداخــت کن
اطالعــات و خطایــی کــه در شناســایی و حــذف یارانه بگیــران وجــود دارد، 
ــت. ــوده اس ــراه ب ــیاری هم ــای بس ــا چالش ه ــوع ب ــن موض ــواره ای هم
ــاه اجتماعــی ــاون و رف ــاون رفاهــی وزارت کار، تع ــی دری، مع ــد م   احم
ــاری  ــی در ســال ج ــر حــذف ۴ میلیون ــی ب ــا مبن ــاره بعضــی خبره درب
ــه ای مشــخص نیســت و در  ــن برنام ــوان چنی ــچ عن ــه هی ــه ب ــت ک گف
ــی«  ــا اجتماع ــاون و رف ــر »کار، تع ــه ای از ســوی وزی ــن رابطــه ابالغی ای

ــالغ نشــده اســت.  ــا اب ــه م )ربیعــی( ب
وی بــا اشــاره بــه تکلیــف قانونــی بــرای حــذف ۲۴ میلیــون نفــر توضیــح 
ــده ای  ــون، مشــکالت عدی ــن قان ــا اجــرای ای ــت در رابطــه ب داد کــه دول
پیــش رو دارد؛ از ایــن رو هنــوز تعــداد افــرادی کــه بایــد در ســال جــاری 
حــذف شــوند، مشــخص نیســت. امــا بــر اســاس بانک هــا و اطالعــات 
موجــود اقــدام خواهــد کــرد. معــاون ربیعــی در رابطــه بــا معیــار حــذف 
ــا  ــن معیاره ــته ای ــال گذش ــه در س ــرده ک ــوان ک ــز عن ــران نی یارانه بگی
ــر اســاس تبصــره )۱۴(  ــت ب ــرای امســال دول ــی ب ــود؛ ول مشــخص نب

قانــون بودجــه اقــدام خواهــد کــرد.

واگذاری آب به بخش خصوصی موجب گرانی نمی شود

نظارت بر 800 واحد تولیدی در استان کرمان

تازه ترین اخبار درباره حذف یارانه بگیرانگران فروشی شکر ادامه دارد

حتما بخوانید!
3ورود 1.5 میلیون جوان به بازار کار یکشنبه 24 مردادماه  1395

ـــمـــاره 226 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

 مدیر عامل شرکت راه آهن اعالم کرد:
 انتقال تمام ایستگاه های راه آهن 

به داخل شهرها 
مدیــر عامــل شــرکت راه آهــن از 
ایســتگاه های  تمــام  انتقــال 
اصلــی راه آهــن از خــارج بــه 
داخــل شــهرها خبــر داد و گفت: 
کمیتــه مشــترکی بــرای طراحی 
ــن تشــکیل  ایســتگاه های راه آه
شــده اســت. محســن پورســید 
جانمایــی  و  مطالعــات  رونــد  بــه  اشــاره  بــا  آقایــی 
ایســتگاه های جدیــد بــر اســاس مــدل شهرســازی ریل پایــه 
ــی  ــت چگونگ ــهر در جه ــن روش، ش ــا ای ــت: ب ــار داش اظه
طراحــی مســیرها و کریدورهــا بــرای دسترســی راحت تــر بــه 
ایســتگاه راه آهــن کمــک می کنــد و در مقابــل راه آهــن نیــز بــا 
تعبیــه عناصــر خدمات دهــی مــورد نیــاز شــهری در ایســتگاه 

به شهر کمک می کند.
 پورســیدآقایی خاطرنشــان کــرد: اتفــاق خوبــی کــه در ادغــام 
وزارت راه و ترابــری و وزارت مســکن و شهرســازی افتــاد ایــن 
ــا  ــد ب ــازی می توانن ــل و شهرس ــم حمل ونق ــه مفاهی ــود ک ب
ــه ایجــاد  ــوان ب ــه آن می ت یکدیگــر هماهنــگ شــوند؛ از جمل
کمیتــه مشــترکی بــرای طراحــی ایســتگاه های راه آهــن بیــن 
بخش هــای شهرســازی و بخش هــای حمل ونقــل وزارت 
راه و شهرســازی اشــاره کــرد تــا هــر یــک از طرح هــای 
ــردد در  ــد و ت ــع و نحــوه رفت وآم ــا طــرح جام ایســتگاهی ب

همــان شــهر مــورد تطبیــق قــرار گیــرد.

ورود ۱.۵ میلیون جوان به بازار کار
ــک  ــران گفــت: در حــال حاضــر، ی ــاون ای ــاق تع ــر کل ات دبی
میلیــون و ۵۰۰ هــزار جــوان آمــاده بــه کار وارد بــازار کار کشــور 

شــده اســت. 
ــا اعــالم اینکــه ۱۲ درصــد از کل ســهم  ماشــاء هللا عظیمــی ب
ــت:  ــه بخــش مســکن اســت، گف ــوط ب اشــتغال کشــور مرب
دولــت و مجلــس بایــد سیاســت هایی جهــت تحریــم 

ــد.  ــه کنن ــاختمان تهی ــکن و س ــش مس بخ
دبیــر کل اتــاق تعــاون ایــران اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ورود 
ــاخت  ــاد س ــرورت ایج ــازار کار، ض ــه ب ــوان ب ــون ج ۱.۵ میلی
مســکن دیــده می شــود. وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
ــی از  ــق، یک ــت: رون ــرار دارد، گف ــود ق ــت رک ــور در وضعی کش
الزامــات بخــش صنعــت و ســاختمان اســت و قصــد داریــم 
بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه، قدمــی در جهــت خــروج از رکــود 
ــر روی  ــکن ب ــوزه مس ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب برداری
ــورت  ــه ص ــته ب ــتقیم و ۳۰۰ رش ــورت مس ــه ص ــته ب ۲۰۰ رش
ــن  ــم در ای ــد داری ــزود: قص ــذارد، اف ــر می گ ــتقیم اث غیرمس
ــازی  ــن سبک س ــای نوی ــری از فناوری ه ــا بهره گی ــه ب زمین
ــاد  ــی در ایج ــم نقش ــت بتوانی ــن صنع ــازی در ای و مقاوم س

اشــتغال و رونــق ســاختمان داشــته باشــیم.

 آغاز برداشت لیموترش 
و کاهش قیمت در بازار

ــا برداشــت و عرضــه  همزمــان ب
لیموتــرش داخلــی بــه بــازار 
ــازار  ــن محصــول در ب قیمــت ای
ارزان شــده و درحــال حاضــر 
لیمــوی  کیلوگــرم  هــر  نــرخ 
داخلــی بیــن ۴ تــا ۸ هــزار 

تومان است. 
مدیــر کل دفتــر میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری 
وزارت جهــاد کشــاورزی در گفت وگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه 
برداشــت لیموتــرش در کشــور حــدودا از ۱۵ مردادمــاه آغــاز 
شــده اســت، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر لیمــوی تــازه وارد 
بــازار شــده اســت؛ ضمــن اینکــه برداشــت ایــن محصــول تــا 

اواســط مهرمــاه ادامــه دارد. 
ــزان  ــرآورد می شــود می ــرد: ب ــه ک ابوالقاســم حســن پور اضاف
ــزار  ــا ۵۰۰ ه ــن ۴۸۰ ت ــاری بی ــال  ج ــرش در س ــد لیموت تولی

تــن باشــد. 
ــام  ــا ارق ــم ب ــین الی ــوی پرش ــی لیم ــن جایگزین وی همچنی
بومــی کشــور را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: لیمــوی 
پرشــین الیــم در برابــر آفــت جــاروک جادوگــر مقــاوم اســت 
و از ســال ۸۶ کــه ایــن رقــم در کشــور کشــت شــده، تاکنــون 

ــوده نشــده اســت.  ــن آفــت آل ــه ای ب
مدیــر کل دفتــر میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری 
دسترســی  اینکــه  دربــاره  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
تولیدکننــدگان بــه نهــال لیمــوی پرشــین الیــم آســان 
نیســت، اظهــار داشــت: تعــداد ایــن نهال هــا محــدود اســت 
و مــا در حــال تکثیــر آن هســتیم تــا ایــن نهــال را در اختیــار 

تولیدکننــدگان قــرار دهیــم. 
ــان  ــع آن می ــا و توزی ــن نهال ه ــر ای ــزود: تکثی ــن پور اف حس

ــدگان دو ســال طــول خواهــد کشــید. تولیدکنن

کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی 
مشتری ندارد

رئیــس  طحان پــور،  محمــد   
از  خانگــی  لــوازم  اتحادیــه 
ــای  ــدن کارت ه ــتری مان بی مش
اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی 
ــا اشــاره بــه اینکــه  خبــر داد و ب
وجــود  بــا  کارت هــا  ایــن 
 افزایــش گــروه تحــت پوشــش 
ــاز هــم مــورد اســتقبال قــرار نخواهــد گرفــت  و ســقف وام ب
ــاری  ــای اعتب ــرای اســتفاده از کارت ه ــد ب ــردم بای ــزود:  م اف

حق انتخاب داشته باشند. 
ــا اشــاره بــه تولیــد ۳ برنــد معــروف کــره ای در کشــور  وی ب
تصریــح کــرد: ایــن کاالهــا از کیفیــت بســیار مناســب 
ــکیل  ــل را تش ــد داخ ــد تولی ــش از ۵۰ درص ــد و بی برخوردارن
ــره  ــروی کار را ثم ــزار نی ــتغال ۱۰ ه ــور اش ــد. طحان پ می ده
تولیــد ایــن برنــد معــروف در کشــور دانســت و افــزود: تاکنون 
بیــش از ۱۵۰ کانتینــر ماشــین آالت روز دنیــا بــرای تولیــد یــک 

ــه کشــور وارد شــده اســت. ــد معــروف کــره ای ب برن

 در فوالد مبارکه صورت گرفت
 تولید فوالد مخصوص
 لوله انتقال گازترش

مســئوالن  تــالش  بــا 
ناحیــه  متخصصــان  و 
فوالدســازی و ریخته گــری 
مــداوم فــوالد مبارکــه بــرای 
ــوالد  ــور، ف ــار در کش اولین ب
انتقــال  لولــه  مخصــوص 
گازتــرش )API X۶۰( تولیــد 
و افتخــار دیگــری بــه افتخــارات شــرکت فــوالد مبارکــه 

افزوده شد. 
ایــن محصــول بــا گریــد داخلــی ۵۹۴۶ و بــه ســفارش 
 شــرکت اکســین تولیــد شــد و در آینــده نزدیک، کشــور 
را از واردات ایــن نــوع محصــول بی نیــاز خواهــد کــرد. 
محمــد توحیــدی، مدیــر تولیــد فــوالد شــرکت فــوالد 
ــا اعــالم ایــن مطلــب گفــت: ســیکل تولیــد  مبارکــه ب
ایــن محصــول پیچیــده اســت و در آن از آخریــن 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــای روز دنی تکنولوژی ه
ســولفور  محصــول  ایــن  در  تعیین کننــده   عناصــر 
ــزات  ــتفاده از تجهی ــا اس ــه ب ــتند ک ــدروژن هس و هی
مــدرن و دانــش فنــی موجــود موفــق شــدیم میــزان 
ایــن عناصــر را در فــوالد بــه کمتریــن مقــدار و مطابــق 
ــان از  ــم. وی در پای ــش دهی ــتری کاه ــاز مش ــا نی ب
مدیریــت عالــی شــرکت در حمایــت از انجــام توســعه 
و نصــب تجهیــزات جدیــد کیفــی و از کلیــه تالشــگران 
ــوس  ــای ق ــای کوره ه ــازی در واحده ــه فوالدس ناحی
الکتریــک، ســرویس پاتیــل، جرثقیل هــا، حمــل مــواد 
ریخته گــری  تولیــد،  هماهنگ کننــدگان  جنبــی،  و 
ــای  ــرات، واحده ــد و تعمی ــی تولی ــر فن ــداوم، دفات م
روش هــای  و  متالــورژی  همچــون  پشــتیبانی 
ــوز  ــد و نس ــزی تولی ــی، برنامه ری ــرل کیف ــد، کنت  تولی
ــه  ــورژی ثانوی ــد متال ــکاران در واح ــن از هم و همچنی
کــه بــا تــالش و ایثــار، ســهم زیــادی در آماده بــه کاری 
ــی  ــد، تشــکر و قدردان  تجهیــزات کیفــی داشــته و دارن

کرد.

افزایش ۱۱ درصدی مطالبات معوق 
بانک های چهارمحال و بختیاری

چهارمحــال  بانک هــای  هماهنگــی  شــورای   دبیــر 
بانک هــای  معــوق  مطالبــات  بختیــاری گفــت:  و 
اســتان در ســال جــاری ۵ هــزار و ۷۶۵ میلیــارد ریــال 
اســت کــه نســبت بــه پایــان ســال گذشــته ۱۱ درصــد 

ــش داشــته اســت. افزای
ــی از  ــرد: بعض ــار ک ــی اظه ــان طبای ــعید منصوری  س
ــا  ــه بانک ه ــهیالت ب ــذ تس ــت اخ ــه جه ــی ک واحدهای
معرفــی می شــوند، تولیــدی نیســتند و خدماتــی 

هســتند کــه شــامل تســهیالت نمی شــوند. 
ــتان  ــای اس ــوق بانک ه ــات مع ــه داد: مطالب وی ادام
در ســال جــاری ۵ هــزار و ۷۶۵ میلیــارد ریــال اســت 
کــه نســبت بــه پایــان ســال گذشــته ۱۱ درصــد 
افزایــش داشــته اســت. در ادامــه ایــن نشســت 
ــع  ــور اقتصــادی و توســعه مناب ــی ام ــاون هماهنگ مع
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: دســتگاه های 
اجرایــی، مســئول تشــخیص واحدهــای بــا پیشــرفت 
فیزیکــی بیــش از ۶۰ درصــد هســتند و بــا بحــث 
ــت  ــان از دس ــا زم ــان، تنه ــد پیشرفتش ــر درص ــر س ب

ــی رود. م
 ســیامک ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: اقتصــاد 
مقاومتــی فرصتــی بــرای کشــور فراهــم آورده اســت تــا 
تحرکــی بــه بیــش از ۷ هــزار طــرح راکــد و نیمه فعــال 

در کشــور داده شــود. 
ســلیمانی دشــتکی گفــت: واحدهایــی کــه جهــت اخــذ 
تســهیالت بــه بانک هــا معرفــی می شــوند، بایــد 

ــد.  ــه دهن ــه کارشــان را ارائ برنام
جهــاد  طــرح   ۲۳۰ از  گفــت:  اســتاندار  معــاون 
ــه انعقــاد  ــه مرحل کشــاورزی اســتان فقــط ۹ طــرح ب
ــبت  ــار نس ــن آم ــیده اند و ای ــا رس ــا بانک ه ــراداد ب ق
بــه مــدت زمانــی کــه از ســال جــاری گذشــته اســت 
نامطلــوب اســت. وی خاطرنشــان کــرد: در جهــت 
ــی شــده  ــل پیش بین ــه از قب ــه اشــتغالی ک رســیدن ب
ــریع  ــدی تس ــای تولی ــت واحده ــد در تقوی ــت، بای  اس

شود.
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روابط عمومی  شرکت عمران شهر جدید بهارستان

به میمنت و مبارکی میالد باسعادت حضرت امام رضا)ع( و فرارسیدن هفته دولت 
در نظر دارد تعداد محدودی

  از واحدهای مسکونی آپارتمانی و تجاری و زمینهای 
تجاری - خدماتی - کارگاهی - انبار - درمانی و ورزشی 

واقع در شهر جدید بهارستان را از طریق مزایده عمومی بصورت نقد و اقساط بفروش برساند:
متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ ۹۵/۵/۲۴ تا تاریخ ۹۵/۶/۱۱ به 
شرکت عمران بهارستان واقع در شهر بهارستان - خیابان الفت شرقی - انتهای خیابان امیرکبیر مراجعه 

و یا با شماره تلفن ۹۶ - ۳۶۸۰۳۰۹۰ داخلی ۲۰۹ دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
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زهرا نصیریکیمیای وطن

از  یک ســاعته  بازدیــد  در  اصفهانــی  خبرنــگارن 
ــا  ــک ب ــر از نزدی ــال احم ــی ه ــع توانبخش ــز جام مرک
ــل  ــر عام ــدند. مدی ــنا ش ــز آش ــن مرک ــتاوردهای ای دس
جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان پــس از بازدیــد 
یک ســاعته خبرنــگاران از مرکــز جامــع توانبخشــی هــال 
احمــر در جمــع خبرنــگاران بــه ایــن مســئله اشــاره 
ــان  ــل کادر کارکن ــرای تکمی ــت ب ــن جمعی ــه ای داشــت ک
مردادمــاه   29 تاریــخ  در  اســتخدامی  آزمــون  خــود، 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــد. محســن مؤمن ــزار می کن برگ
بــرای داشــتن یــک جامعــه ایمــن الزم اســت در زمینــه 
ــی  ــوزش، یک ــزود: آم ــود، اف ــرمایه گذاری ش ــوزش س  آم
از ارکان اصلــی هــال احمــر اســت؛ از جملــه روش هایــی 
کــه می تــوان کیفیــت خدمــات را افزایــش داد، برگــزاری 
ــای  ــی و دوره ه ــی، تخصص ــی همگان ــای آموزش دوره ه

آموزشــی ضمــن خدمــت بــرای کارکنــان اســت. 
ــان اینکــه همــواره افزایــش کیفیــت خدمــات  ــا بی وی ب
ــر  ــای مدنظ ــه هدف ه ــدان از جمل ــه نیازمن ــده ب ارائه ش
در هــال احمــر اســت، اظهــار داشــت: مهم تریــن اقــدام 
جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان در ســال جــاری 
ــه در  ــوده ک ــر ب ــال احم ــع ه ــات مجام ــث انتخاب بح
ــت.  ــی شهرســتان ها صــورت گرف اردیبهشــت ماه در تمام
اعضــای شــورای عالــی هــال احمــر توســط ایــن مجمــع 
شــکل گرفــت. اعضــای ایــن شــورا بــه مــدت چهــار ســال 
در ایــن ســمت باقــی خواهنــد مانــد. مؤمنــی بــا اشــاره 
بــه مرکــز علمی کاربــردی جمعیــت هــال احمــر اســتان 

ــا  ــی و فعالیت ه ــوزش همگان ــز، آم ــن مرک ــت: در ای گف
ــور  ــق کنک ــود و از طری ــام می ش ــی انج ــورت علم ــه ص ب
ــم.  ــد می پذیری ــروی جدی سراســری در ســال جــاری نی
ــجو  ــر دانش ــزار نف ــک ه ــدود ی ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــتند، اف ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــز مش ــن مرک در ای
ــاه  ــز در 29 مردادم ــر نی ــال احم ــتخدامی ه ــون اس آزم
ــن  ــرد: ای ــه ک ــود. وی اضاف ــزار می ش ــاری برگ ــال ج س
مجامــع در مرحلــه شهرســتان و اســتان برگــزار و منجر به 
تشــکیل هیئت مدیــره اســتان اصفهــان شــد کــه از ایــن 
هیئت مدیــره، نمایندگانــی دو هفتــه پیــش در تهــران 

ــر  ــال احم ــی ه ــورای عال ــا ش ــد ت ــدا کردن ــور پی  حض
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــی از اس ــد و نمایندگان ــکل دهن را ش

صــورت علی البــدل در ایــن شــورا انتخــاب شــدند.
 مدیــر جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
ــه  ــک داوطلبان ــه کم ــازی در زمین ــزوم فرهنگ س ــه ل ب
 گفــت: خیــران، تعامــل بســیار خوبــی بــا جمعیــت 
ــه  ــی ب ــچ ارگان ــا هی ــد؛ ام ــر دارن ــه هــال احم و داروخان

ــد. ــی نمی کن ــک مال ــر کم ــال احم ــه ه داروخان
    رتبه نخست داروخانه هالل احمر اصفهان

ــه  ــاره ب ــا اش ــر ب ــال احم ــه ه ــر داروخان ــه، مدی در ادام

ــه در  ــی ک ــام داروی ــترین اق ــل بیش ــال قب ــه در س اینک
داروخانــه هــال احمــر در اختیــار متقاضیــان قــرار گرفــت 
ــدی  ــاب و روان و پیون ــرطان، اعص ــای ام اس، س داروه
بــوده اســت، گفــت: میانگیــن مراجعه کننــدگان بــه ایــن 
ــر اســت.  ــش از 500 نف ــه بی ــه صــورت روزان ــه ب داروخان
معصومــه دهقانــی تأکیــد کــرد: در ســال قبــل، 120 هــزار 
بیمــار بیــش از 440 هــزار قلــم دارو دریافــت کردنــد کــه 
بــه لحــاظ خدمــات دارویــی در بیــن داروخانه هــای 

ــه اول را داراســت. ــان رتب کشــور هــال احمــر اصفه
   اصفهان، رکورددار حوادث جاده ای کشور

همچنیــن معــاون امــداد و نجــات هــال احمــر اســتان 
ــن شــهری  ــگاه بی ــه 40 پای ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
یــک پایــگاه هوایــی و یــک پایــگاه ســاحلی در اصفهــان 
فعالیــت می کننــد کــه بیــش از 90 درصــد نیروهــای آن 
مردمــی هســتند، گفــت: متأســفانه اصفهــان بــه جهــت 
ــه دوم کل  ــور، رتب ــت کش ــیر ترانزی ــن در مس ــرار گرفت ق
ــت  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــوری را ب ــوادث کش  ح
و در ایــن زمینــه، رتبــه اول حــوادث جــاده ای را از آن خــود 
کــرده اســت. کریمــی افــزود: مهم تریــن برنامــه ای کــه در 
ایــن حــوزه در حــال برنامه ریــزی آن هســتیم، پوشــش 
امــدادی مراســم اربعیــن در داخــل و به خصــوص خــارج 
از کشــور اســت. همچنیــن برنامه ریــزی جهــت برگــزاری 
ــتور کار  ــز در دس ــان نی ــته ای در کاش ــد هس ــور پدافن مان
ــوادث رخ داده در  ــد از کل ح ــت: 8 درص ــت. وی گف اس
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــان اس ــه اصفه ــوط ب ــور مرب کش
حــوادث کوهســتانی کمتریــن آمــار را بــه خــود اختصاص 

داده اســت.

 مدیران هالل احمر اصفهان عنوان کردند:

اصفهان، رکورددارحوادث جاده ای کشور

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  باب خانه پاک شماره 45/138  تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
نجیبی  عباسعلی  آقای  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   16 بخش 
فرزند اسماعیل در  جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1395/06/17 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 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین   یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف 
به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک 
مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/05/24 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
تاریخ  به  شماره:37/05/535/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/05/19
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 
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع  سند رسمی 

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 
اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز  فاصله 15 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
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 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018001832 کاسه پرونده 1394114402018000199 
آقای محمد نوروزی خرزوقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 6236 صادره از 
مربع  متر   124.14 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  اصفهان 
خورزوق  در  واقع  اصلی   42 از  فرعی  پاک 283  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/08

تاریخ  به  شماره:37/05/522/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/05/14

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مفروز  فرعی  پاک 3436  یکبابخانه   شماره  تحدید حدود ششدانگ  چون 
پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی  پاک 10393  از  شده 
ثبتی بنام آقای اکبر اخاقی   فرزند احمد  در جریان ثبت است و رای شماره 
اختاف  حل  هیات  طرف  از   1395/12/05 139460302027029380مورخه 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 

ملک  به  نسبت  اصفهان  منطقه شرق  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده 
مرقوم در تاریخ 1395/06/28 روزیک شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
اعتراضات مجاورین و  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
نامه قانون ثبت  آئین  تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86  حدود 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
رییس  الف حسین هادیزاده  :15062/ م  انتشار: 1395/05/24 شماره  تاریخ 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 111 فرعی مفروز شده از 
پاک10389 و 10388 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
بنام آقایان رجبعلی و محمد و حسین و غامرضا    فرزندان  عباس  در جریان 
ثبت است و رای های شماره 139560302027000503 و139560302027000500 
اختاف  حل  هیات  طرف  از   1395/01/22 1392114402025003996مورخه  و 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ملک  به  نسبت  اصفهان  منطقه شرق  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده 
مرقوم در تاریخ 1395/06/24 روزیک شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
اعتراضات مجاورین و  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
نامه قانون ثبت  آئین  تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86  حدود 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
الف حسین هادیزاده رییس  انتشار: 1395/05/24 شماره :15067/ م  تاریخ 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 19 فرعی مفروز شده 
از پاک11936اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام 
آقای محمد علی کشکولی فرزندعبدالصمد در جریان ثبت است و رای شماره 
اختاف  حل  هیات  طرف  از   1395/02/26 139560302027002289مورخه 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ملک  به  نسبت  اصفهان  منطقه شرق  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده 

مرقوم در تاریخ 1395/06/24 روزیک شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
اعتراضات مجاورین و  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
نامه قانون ثبت  آئین  تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86  حدود 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
انتشار: 1395/05/24 شماره :15063/ م الف حسین هادیزاده رییس  تاریخ 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

مفروز  فرعی   16816 پاک  یکبابخانه   شماره  حدود ششدانگ  تحدید  چون 
شده از پاک4921 فرعی از 15191اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام آقای مرتضی عابدی  فرزندحسین علی در جریان ثبت است 
و رای شماره 139460302027030330مورخه 1394/12/16 از طرف هیات حل 
اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده 
مرقوم در تاریخ 1395/06/24 روزچهار شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
اعتراضات مجاورین و  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
نامه قانون ثبت  آئین  تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86  حدود 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/05/24 شماره :14518/ م الف حسین هادیزاده رییس 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 3437 فرعی مفروز شده 
از پاک10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام 
آقایان غامعلی جعفری کلیشادی و حسن نجفی فرزندان اکبر و مند علی  در 
جریان ثبت است و رای های  شماره های  139560302027000692و139560

302027001578مورخه 1395/01/25 و 95/02/12 از طرف هیات حل اختاف 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ملک  به  نسبت  اصفهان  منطقه شرق  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده 
مرقوم در تاریخ 1395/06/28 روزیک شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
اعتراضات مجاورین و  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

نامه قانون ثبت  آئین  تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86  حدود 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /15141: انتشار: 1395/05/24 شماره  تاریخ 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی متهم مجهول المکان

:9109983721801078 شماره  پرونده  نامه:9510113722600686شماره  شماره 
بایگانی شعبه :940092 تاریخ تنظیم:1395/04/29 شاکی:سید جواد حسینی 
فرزند حسین  متهم:مجید امانی موضوع: سرقت  باتوجه به اینکه متهم مذکور 
مجهول  لحاظ  به  وی  به  دسترسی  و  بوده  تعقیب  تحت  شعبه  این  طریق  از 
المکان بودن مشار الیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ 
توضیح راجع به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر 
اینصورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد. دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقاب گلپایگان
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9510100361703621شماره پرونده: 9509980361700309شماره 
/ شاکی سید  خواهان   1395/04/30 تنظیم:  تاریخ  بایگانی شعبه: 950374 
مسعود  و  سمیه جمدی  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ملکوتی   سعادت 
وعلیرضا حشمت  اقدس خجسته  و  محبی جم خرمی  فاطمه  و  الهی  حکیم 
نژاد و مهدی حسن پور و حسن ترک زاده و علیرضا اسدی  و ربابه صادقی و 
مجید حکیم الهی  به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی است( و ابطال 
سند رسمی )موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کاسه  9509980361700309ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/31 
 / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:15تعیین  ساعت  و 
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 خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر  دادخواست و ضمائم 
دادگاه عمومی  دادگاه حقوقی شعبه 28  الف منشی  گردد.شماره: 13257/م 

حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  سلیمانی   حسین  خواهان   950262 پرونده کاسه  خصوص  در 
مبنی بر:الزام به انتقال سند  به طرفیت ابوالفضل دارابی فرزند نیازعلی تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ 95/6/31ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
تا  در جراید منتشر  دادرسی مدنی مراتب  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
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: 14937/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 

اصفهان

حتما بخوانید!
اصفهان، رکورددار حوادث جاده ای ...

یکشنبه  24 مردادماه    1395
ـــمـــاره 226 ســـــال دوم            ݡسݒ

در شهر

اصالح بلوار ولی عصر)عج( بهارستان
ــی  ــار ترافیک ــه ب ــه ب ــا توج  ب
و  عصر)عــج(  ولــی  بلــوار 
پرتــردد  مکان هــای  وجــود 
تجــاری  و  بانک هــا  نظیــر 
بــودن ایــن محــل بــا تصویــب 
ــهرداری  ــک ش ــورای ترافی ش
اصــاح  طــرح  بهارســتان، 
ــن-  ــای فروردی ــن در تقاطع ه ــداث میادی ــی و اح هندس
ولــی عصــر و اردیبهشــت- ولــی عصــر بــه شــورای ترافیک 
ــط  ــرح توس ــد ط ــا تأیی ــه ب ــد ک ــال ش ــتان ارس شهرس
ــکار در  ــن پیمان ــل اداری تعیی ــاح، مراح ــع ذی ص مراج

دستور کار قرار گرفت. 
شــهرداری  عمومــی  روابــط  مدیــر  اشــرفی،  حمیــد 
بهارســتان بــا بیــان اینکــه اصــاح هندســی در ایــن 
تقاطع هــا بــه منظــور روان ســازی و کانالیــزه کــردن 
ــوار  ــا اصــاح هندســی محــدوده بل ــردد ب مســیرهای پرت
ــردان  ــن و دوربرگ ــداث میادی ــب اح ــر در قال ــی عص ول
ــای  ــاس برآورده ــر اس ــت: ب ــت، گف ــده اس ــی ش طراح
صورت گرفتــه، بــه صــورت تقریبــی 3 میلیــارد ریــال جهت 
احــداث و تکمیــل ایــن میادیــن پیش بینــی شــده اســت. 
ــا ســالروز بازگشــت  ــد اســت همزمــان ب ــزود: امی وی اف
آزادگان بــه میهــن اســامی، عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه 

ــاز شــود. آغ

ساماندهی معابر شهری فالورجان
زنــدآور، شــهردار فاورجــان، بــا اشــاره بــه اولویت هــای ایــن 
شــهرداری در ســال جــاری گفــت: ســاماندهی معابــر شــهری 
و نهضــت آســفالت معابــر محله هــای ســطح شــهر، یکــی از 
ــزود:  ــم شــهرداری فاورجــان اســت. وی اف اولویت هــای مه
شــهرداری فاورجــان در طــول دوره چهــارم شــورای اســامی 
ــه توســعه  ــری در زمین شــهر فاورجــان گام هــای بســیار مؤث
ــی  ــهروندان گرام ــی ش ــک و همراه ــا کم ــهر ب ــی ش و آبادن
برداشــته اســت. در اولیــن گام توانســتیم بودجــه شــهرداری 
فاورجــان را از 40 میلیــارد ریــال بــه 120 میلیــارد ریــال 
ــی  ــای عمران ــه پروژه ه ــا اشــاره ب ــدآور ب ــم. زن ــش دهی افزای
شــهرداری فاورجــان گفــت: یکــی از معضــات بــزرگ شــهر 
مســیرهای  نداشــتن  ســال های گذشــته،  در  فاورجــان 
ــود  ــن ب ــان ذوب آه ــراف و اتوب ــهرهای اط ــه ش ــی ب دسترس
ــهروندان  ــردد ش ــرای ت ــیاری را ب ــکات بس ــود مش ــه خ ک
ایجــاد می کــرد. بــه حــول قــوه الهــی و همراهــی شــهروندان 
 و شــورای اســامی شــهر فاورجــان توانســته ایم ورودی 
ــم. وی  ــاماندهی کنی ــان را س ــهر فاورج ــای ش و خروجی ه
ــر 9  ــغ ب ــه ای بال ــون هزین ــز تاکن ــزود: در ســال جــاری نی اف
میلیــارد ریــال بــه آســفالت و لکه گیــری و ســاماندهی معابــر 

ــه اســت. ــای شــهر اختصــاص یافت محله ه

اخبار کوتاه

 ضرورت پیشگیری از اعتیاد 
در جامعه کارگری اصفهان

رفــاه  و  تعــاون، کار  کل  مدیــر 
اجتماعــی اســتان اصفهــان گفت: 
ــاد در  ــیوع اعتی ــه ش ــه ب ــا توج ب
الزم  اصفهــان،  اســتان  ســطح 
اســت کــه بــه دنبــال راهکارهایــی 
بــرای پیشــگیری از اعتیــاد در 
بیــن کارگــران اســتان باشــیم. 
غامعلــی قــادری اظهــار داشــت: میــزان شــیوع اعتیاد در ســطح 
اســتان اصفهــان 17 درصــد بــوده اســت. بــرای مبــارزه جــدی بــا 
مــواد مخــدر نیــاز بــه توجــه و همــکاری بیــش از پیــش شــرکای 

اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی است. 
ــن  ــن بررســی میانگی ــج ای ــر اســاس نتای ــان داشــت: ب وی بی
وضعیــت اســتان اصفهــان نســبت بــه میانگیــن کشــوری 
پایین تــر بــوده؛ ولــی بــا توجــه بــه اینکــه اســتان قطــب صنعتــی 
و کارگــری کشــور اســت بــرای جلوگیــری از احتمــال بــه خطــر 
افتــادن ســامت جامعــه مخاطــب، الزم اســت کــه دســتگاه های 
ــزی داشــته باشــند.  ــدام پیشــگیرانه برنامه ری ــرای اق ــط ب مرتب
مدیــر کل تعــاون، کار و امــور اجتماعــی اســتان اصفهــان گفــت: 
بــه منظــور پیشــگیری از اعتیــاد، طرحــی در قالــب طــرح کاج در 

ــد. ــرا در می آی ــه اج ــری ب ــه کارگ جامع

برگزاری نشست هماهنگی هفته دولت 
در چهارمحال و بختیاری

ــت  ــه دول ــای هفت ــی برنامه ه ــی و هماهنگ ــت بررس نشس
ــای الزم در  ــزار و هماهنگی ه ــاری برگ ــال و بختی در چهارمح
راســتای بزرگداشــت هــر چــه بهتــر، ایــن هفته بررســی شــد. 
گــودرز امیــری در نشســت بررســی و هماهنگــی برنامه هــای 
هفتــه دولــت در اســتان اظهــار کــرد: صداوســیما در پوشــش 

برنامه هــای هفتــه دولــت بایــد قــوی عمــل کنــد. 
وی تصریــح کــرد: برگــزاری همایــش یــا جلســه هم اندیشــی 
بــا موضــوع تبییــن سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در 
ــجویان  ــاتید، دانش ــگان، اس ــور نخب ــا حض ــت ب ــه دول  هفت
و جمعــی از مــردم توســط ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــت: درخصــوص  ــری گف ــرد. امی ــرار گی ــد در دســتور کار ق بای
 ســامانه ســامد در هفتــه دولــت جهــت اخــذ نظــرات 
انجــام شــود.  بایــد اطاع رســانی  و پیشــنهادات مــردم 
معــاون هماهنگ کننــده امــور عمرانــی خاطرنشــان کــرد: 
همچنیــن الزم اســت برنامــه ای بــرای ارائــه گــزارش عملکــرد 
معاونــان اســتاندار، فرمانــداران و مدیــران دســتگاه ها در نمــاز 

ــود.  ــزی ش ــه برنامه ری جمع
کــرد:  تصریــح  عمرانــی  امــور  هماهنگ کننــده  معــاون 
ــانی  ــت اطاع رس ــی الزم را درجه ــد هماهنگ ــهرداری ها بای ش
ــد. ــت انجــام دهن ــه دول دســتگاه ها در ســطح شــهر در هفت

اخبار کوتاه

 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهان
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان در جلســه ای 
کــه بــا حضور مهنــدس آســتانه، مشــاور و نماینــده وزیر 
ــر عامــل  ــل، مدی ــع متقاب نفــت در طــرح گازرســانی بی

نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  شــرکت 
نماینــدگان ســازمان صنعــت، معــدن 
زیســت محیــط  ســازمان  تجــارت،   و 
ــهرک های  ــرکت ش ــاورزی، ش ــاد کش جه
صنعتــی و.... بــا هــدف بررســی وضعیــت 
صنعتــی واحدهــای  بــه   گازرســانی 
CNGهــا، شــهرها و روســتاهای اســتان 
 اصفهــان در ایــن شــرکت برگــزار شــد

ریــال  میلیــارد  مبلــغ 750  اختصــاص  بــا  گفــت: 
می تــوان بــه بیــش از 76 درصــد صنایــع فاقــد گاز 

واقــع در اســتان گازرســانی کــرد. 
ســاخت:  خاطرنشــان  علــوی  مصطفــی  ســید 
گازرســانی بــه ایــن واحدهــای صنعتــی ســاالنه باعــث 
ــع  ــن ســوخت مای ــون ت ــش از 3 میلی ــی بی صرفه جوی

می شــود. 
ــع ــه صنای ــانی ب ــتای گازرس ــت: در راس ــان داش  وی بی

لیســت صنایــع عمــده، متوســط و کوچــک اســتان کــه 
فاقــد انشــعاب گاز طبیعــی هســتند از شــرکت پخــش 
اصفهــان  منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای 
 دریافــت و بــا بــرآورد میــزان مصــارف 
ــبکه های  ــوط و ش ــا از خط ــه آن ه و فاصل
گازدار موجــود، هزینــه تقریبــی آن هــا 
اشــاره  بــا  وی  اســت.  شــده  بــرآورد 
200 کیلومتــر  و  هــزار   26 حــدود  بــه 
شــبکه گذاری و 970 کیلومتــر انشــعاب 
در ســطح اســتان گفــت: در حــال حاضــر 
بیــش از یــک میلیــون و 600 هــزار مشــترک گاز طبیعــی 
درســطح اســتان وجــود دارد کــه مصرف کننــده گاز 
ــوع  ــت: از مجم ــار داش ــوی اظه ــتند. عل ــی هس طبیع
107 شــهر اســتان در حــال حاضــر 103 شــهر و از 1348 
ــن  ــتا از ای ــانی، 1338 روس ــمول گازرس ــتای مش روس

ــتند. ــوردار هس ــمند برخ ــاک و ارزش ــت پ نعم

 صرفه جویی ساالنه 
3 میلیون تن سوخت مایع در اصفهان

خدمــات  و  ســامت  بهداشــت،  عضــو کمیســیون 
ــاری  ــد بیم ــت: رون ــان گف شــهری شــورای شــهر اصفه
بیمــاری  و  غیرواگیــر  بیماری هــای  آمــار  و  مــردم 
بــه  ســرطان های گوارشــی  به خصــوص  و  ســرطان 

نامناســب مــردم، 1300  تغذیــه  دلیــل 
اســت.  پیــدا کــرده  افزایــش  درصــد 
ــون  ــداث 200 کان ــوش از اح ــان زاده عدن
ســامت در محله هــای اصفهــان خبــر 
داد و گفــت: از وظایــف ایــن کانون هــا، 
ــرای افزایــش اطاعــات  هدایــت مــردم ب
ســامت  حــوزه  در  آن هــا   عمومــی 
و پیشــگیری و کاهــش بیمــاری هواســت؛ 

ــق  ــانی دقی ــگیری، اطاع رس ــن راه پیش ــه بهتری ــرا ک  چ
و چهره به چهره به مردم است. 

دســتگاه ها  دیگــر  عــزم  از  انتقــاد  بــا  زادهــوش 
درخصــوص ســامت شــهروندان بیــان کــرد: بــا احتــرام 
بــه همــه ســازمان ها، وضــع بســیار اســف بار اســت و مــا 
در شــرایط بــدی از لحــاظ ســامت شــهروندی هســتیم 

ــد بیمــاری مــردم و آمــار بیماری هــای غیرواگیــر  و رون
ــرده اســت.  ــدا ک ــش پی افزای

وی بــه موضــوع مشــکل هوای اســتان هــم اشــاره کرد و 
گفــت: اشــکال کار مــا اینجاســت کــه رودخانه را خشــک 
کرده ایــم و ذرات گردوغبــاری کــه از باتــاق 
ــرای ســامت مضــر  ــد، ب ــی می آی گاوخون
اســت و مــا بــا دســت خودمــان صنایعــی 
را بــه اصفهــان تحمیــل کرده ایــم کــه بایــد 

در کنــار آب باشــد ولــی آبــی نیســت. 
زادهــوش اضافــه کــرد: در همــه جــای 
بــزرگ در کنــار دریاهــا  دنیــا، صنایــع 
احــداث می شــوند و پاالیشــگاه ها بایــد 
ــی  ــد؛ ول ــیلی کار کنن ــوخت فس ــتفاده از س ــدون اس ب

نمی کننــد. عمــل  این گونــه  متأســفانه 
ســبب  عوامــل  ایــن  کــرد:  تصریــح  زادهــوش   
ــا  ــی ب ــان، مردم ــهر اصفه ــردم ش ــا م ــت ت ــده اس ش
ــف  بیماری هــای متعــدد تنفســی و ســرطان های مختل

باشــند.

عضو شورای شهر اصفهان خبر داد:
افزایش 1300 درصدی بیماری های سرطانی به علت تغذیه نامناسب
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حتما بخوانید!
زخم قاچاق بر پیکره سینما

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

قاچــاق  شــبکه های  بــه  ســینمایی  فیلم هــای   ورود 
ــات  ــی از معض ــت یک ــا در اینترن ــترده آن ه ــه گس و عرض
ــه  ــکل ب ــن مش ــه ای ــت. البت ــان اس ــینمای جه ــدی س ج
ــش از  ــران بی ــینما در ای ــره س ــودن پیک ــف ب ــل نحی دلی
هــر جایــی در جهــان بــه چشــم می آیــد. از ابتــدای ســال 
تــا بــه امــروز، ۱۴ فیلــم ســینمایی پیــش از ورود بــه 
ــی، راهــی شــبکه غیرمجــاز  ــش خانگ شــبکه رســمی نمای
فیلــم شــده اند کــه  دانلــود  غیرقانونــی  و ســایت های 
ــینما در  ــان س ــرای متولی ــت ب ــداری اس ــگ هش ــود، زن خ
ایــران. از ابتــدای ســال، فیلم هــای ســینمایی »پــات« 
 »بهمــن«، »ماهــی و گربــه«، »اشــکان و انگشــتر متبرکــه«
»ملبــورن«، »ناخواســته«، »دلتــا ایکــس«، »اشــیا از 
ــه امیــد  آنچــه می بینیــد بــه شــما نزدیک تــر هســتند«، »ب
دیــدار«، »اوریــون«، »نگــران نبــاش ســارا« و »آمیــن 
خواهیــم گفــت« وارد شــبکه غیرمجــاز شــده اســت و 
می شــود«  وارد  »اژدهــا  ســینمایی  فیلــم  دو   به تازگــی 

و »ناهید« هم در شبکه غیرمجاز قرار گرفته است.
   گروه هنر و تجربه

مــروری بــر فیلم هایــی کــه در شــبکه غیرمجــاز ارائــه شــده 
ــبکه  ــه در ش ــاری ک ــتر آث ــه بیش ــت ک ــن مدعاس ــواه ای گ
ــران  ــه اک ــر و تجرب ــروه هن ــده در گ ــر ش ــاز منتش غیرمج
شــده و بیشــتر آن هــا بــا زیرنویــس انگلیســی ارائــه شــده 
ــار ارائه شــده در شــبکه غیرمجــاز  اســت. بعضــی از ایــن آث

تنهــا در جشــنواره های خارجــی ضدایرانــی ارائــه شــده 
و هیــچ گاه در ســینمای ایــران بــه نمایــش درنیامــده 
اســت. بســیاری از فعــاالن عرصــه شــبکه نمایــش خانگــی 
ــه  ــی و ارائ ــل حضــور بین الملل ــه دلی ــار ب ــن آث ــد ای معتقدن
ــرای ســودجویان  ــه جشــنواره های خارجــی شــرایطی را ب ب
ــا  ــد و فیلم ه ــره برن ــت به ــن فرص ــه از ای ــم آورده ک  فراه

را شبکه غیرمجاز به نمایش درآورند.

   سود هنگفت سودجویان
اســتقبال از ســینمای خانگــی و محــروم بودن شــهرها از دارا 
بــودن ســالن های ســینما، یکــی از دالیلــی اســت که شــبکه 
ــار ســینمایی  ــه ســرعت آث ــا ب  غیرمجــاز در تــاش اســت ت
 را بــه صــورت قاچــاق در اختیــار مخاطــب قــرار دهــد 
و گــردش مالــی هنگفتــی بــرای خــود رقــم بزنــد. بــا ایــن 
کار یکــی از امیدهــای دســت اندرکاران ســینمای ایــران کــه 

توزیــع اثــر در شــبکه خانگــی اســت تــا هــم فیلــم دوبــاره 
در معــرض نمایــش قــرار بگیــرد و هــم چرخــه اقتصــادی 

ــی می شــود. ــه تلق ــد، بربادرفت ــدا کن ــه پی ــروش ادام و ف
   حمایت از سینمای غیردولتی

ــار  ــوق آث ــت از حق ــخت حمای ــفت و س ــن س ــود قوانی نب
ــران در حلقــه قوانیــن  ــود ای ســینمایی و بحــث قدیمــی نب
ــون  ــینما و تلویزی ــار س ــده آث ــث ش ــی باع ــت جهان کپی رای
ــود  ــه ش ــران ارائ ــای ای ــارج از مرزه ــی در خ ــران به راحت  ای
ــی خــود  ــوق قانون ــد از حق ــز نتوانن ــران نی و ســینماگران ای

بهره منــد شــوند. 
هــر چنــد پخش کننــدگان غیرقانونــی بــه محــض اعتــراض 
فیلم هــای ســینمایی  غیرمجــاز  پخــش  بحــث  ایــران 
جهــان را از رســانه ملــی مطــرح می کننــد، امــا نبایــد 
ــا  ــازی ب ــه لجب ــه بهان ــران ب بخــش خصوصــی ســینمای ای

ــود. ــی ش ــان قربان ــن می ــیما در ای صداوس
 ضعیــف شــدن ســینمای غیردولتــی ایــران، بیــکاری 
ــال خواهــد داشــت کــه  ــه دنب بســیاری از انســان هایی را ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــن راه روزگار می گذرانن ــط از همی فق
ــتغالی  ــای اش ــد در اولویت ه ــش بای ــن بخ ــت از ای حمای

ــد. ــته باش ــرار داش ــی ق ــر دولت ه
 امیــد اســت بــا درایــت مســئوالن، فکــری بــه حــال حقــوق 
ســینماگران شــود و برخــورد قاطعــی بــا ســودجویان صورت 
گیــرد و فرهنگ ســازی بــرای اســتفاده نکــردن از این گونــه 
فعالیت هــای  ســرلوحه  پیــش  از  بیــش  محصــوالت 

فرهنگــی قــرار گیــرد.

ورود گسترده فیلم های سینمایی به شبکه تکثیر غیرمجاز

زخم قاچاق بر پیکره سینما

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950608 خواهان رسول محققیان  دادخواستی مبنی 
راد   وثوقی  مهدی   -2 میرزایی  حمید   -۱ طرفیت  به  سند   انتقال  به  بر:الزام 
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/7/۴ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
تا  در جراید منتشر  دادرسی مدنی مراتب  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
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 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱۴950/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950۱86 خواهان مجید جباران  دادخواستی مبنی 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  خانلو   طاهر  علی  به طرفیت  بر:مطالبه   
برای روز...... مورخ 95/7/۴ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۱۴95۱/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 
اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۱5۴/9۴ خواهان عباس بینا   دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه   به طرفیت ابوالفضل کشاورزیان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  مورخ 95/7/6ساعت 5 عصر  روز......  برای 
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 شیخ صدوق شمالی  چهارراه وکا 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: ۱۴90۴/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 
اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  اکوچکیان   مرتضی  پرونده کاسه 95-789خواهان  در خصوص 
تقدیم  رضا شیخ محمدی   به طرفیت محمد  فروش  فاکتور  بر:مطالبه  مبنی 
نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/7/۴ ساعت 9/00 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
نیلی پور – جنب  ارباب – روبه روی مدرسه  اول خیابان   در خیابان سجاد- 
حل  شورای  مجتمع   8۱65756۴۴۱ پستی  57 کد  پاک   – صبا  ساختمان 
اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱3۱۴۴/م الف مدیر دفتر 

شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 259/95خواهان عبدالعلی مالکی  دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت عبدالحسین شاهباز – مسعود حاجی حیدری تقدیم نموده 
است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/7/5 ساعت 3/30 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 
اصفهان – شعبه  شورای  اختاف  57 کد پستی 8۱65756۴۴۱ شورای حل 
حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.شماره: ۱۴920/م الف مدیر دفتر شعبه 22مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  دادخواستی  تربتیان    پرونده کاسه 569/95خواهان صدیقه  در خصوص 
طرفیت عباسعلی حاج هاشمی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... 
مورخ 95/7/6ساعت ۱5/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
مدافعان  مجتمع   – وکا  چهارراه   – شمالی  صدوق  شیخ  چهارراه  اصفهان  در 
نمایید. در صورت  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  حرم   مراجعه 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۱۴256/م الف مدیر دفتر شعبه ۱7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 
اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  دادخواستی  دار    پایه  پیمان  9502۴6خواهان  پرونده کاسه  در خصوص 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  قهجاورستانی  زاینده  مهدی  آقای  طرفیت 
برای روزسه شنبه  مورخ 95/7/6ساعت ۱0/30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان چهارراه وکا شهدای  مدافعان حرم   ساختمان شورای 
حل اختاف  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
۱3۱5۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 95۱0۱00350903907شماره پرونده: 950998035090007۴شماره 
بایگانی شعبه: 95008۱ تاریخ تنظیم: ۱395/0۴/05 خواهان / شاکی موسسه 
نمایندگی  با   ۴2۴359 ثبت  شماره  به  عام(  )سهامی  مرکزی  اعتباری کوثر 
مصطفی جالی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم جواد پاکدل و پرویز 
مطالبه  خواسته  به  رجایی  مرضیه  و  قائدامینی  وضحا  کلیشادی  علی  شیر 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 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 ۱ اتاق شماره ۱35 ارجاع و به کاسه  950998035090007۴ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱395/07/0۴ و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواند گان 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 خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱005۱/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه
آگهی ابالغ

پرونده:  95۱0۱003537026۴6شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   9503۱7 شعبه:  بایگانی  9۴0998036530۱9۴3شماره 

اله  حبیب  متهم  طرفیت  به  دادخواستی  مانیان   مهران  ۱395/0۴/۱۴ شاکی 
مانیان فرزند باقر به خواسته توهین به اشخاص عادی و تهدید تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۱ 
دادگاه کیفری دو  شهراصفهان )۱۱۱ جزایی سابق (واقع در اصفهان خ چهارباغ 
طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
9۴0998036530۱9۴3ثبت گردیده  به کاسه   و  ارجاع   3۴3 شماره  اتاق   3
که وقت رسیدگی آن ۱395/07/0۴ و ساعت ۱2:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده ۱7۴ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
و در وقت مقرر فوق جهت   را دریافت  خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رسیدگی حاضر گردد
 ۱۱۱( اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   ۱۱۱ قاضی شعبه  الف  .شماره: ۱۱۱۴5/م 

جزایی سابق( – مرتضی براتی 
آگهی مزایده

 9۴066۴ پرونده کاسه  در خصوص  اصفهان  حقوقی   5 شعبه  احکام  اجرای 
به  فرزند سهراب  مورکانی  زمانی  الدین  علیه کمال  مورکانی  زمانی  زهرا  خانم 
طبقه   ۱2 پاک  انصاری  عبداله  خواجه  خیابان  خندان-  سید  تهران-  نشانی 
ثبتی  پاک  فروش  در خصوص  ای  مزایده  دارد جلسه  نظر  در   ۴ زنگ  سوم 
29۴9/۴7 در مورخ 95/6/2۴ ساعت 9 الی ۱0 صبح در اجرای احکام شعبه 5 
حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت- مجتمع اجرای احکام حقوقی- طبقه 
چهارم برگزار نماید.طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از خرید از ملک واقع در 
اصفهان- سه راه سیمین – خیابان جانبازان )سوارکاران( کوی ستوده نبش بن 
بست اتحاد – پاک 30۴ کد پستی 8۴557-8۱7۴7 بازدید و با واریز ده درصد 
از مبلغ کارشناسی به مبلغ ۴/970/000/000 ریال به حساب دادگستری اصفهان 
به شماره 2۱7۱2902۱0008 و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت 
نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت از کارشناسی 

را پیشنهاد نمایند.
مشخصات ملک

به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   29۴9/۴7 ثبتی  پاک  با  خانه  باب  یک 
در  آن  مربع  متر   ۱6 حدود  مساحت  مربع که  متر   ۱58/26 موجود  مساحت 
زمان بازسازی طبق طرح موجود در اضاع شرقی و شمالی در مسیر گذر قرار 
دارد ، پاک در حال حاضر بصورت یکباب خانه و یک دهانه مغازه و ساختمان 
مسکونی آن در طرفین شمال و جنوب می باشد دارای اعیانی شامل زیرزمین 
بصورت انباری به مساحت حدود 25 متر مربع و همکف شامل مسکونی و مغازه 
باربر، طاق ضربی،نما  جمعا به مساحت حدود ۱۱3 متر مربع و اسکلت دیوار 
سنگ و سیمان، دربهای بیرونی پروفیلی و داخلی چوبی، کف حیاط موزاییک، 
آشپزخانه  فاقد  و  بهداشتی  سرویس  و  حمام  دارای  سیمانی،  ها  اتاق  کف 
مناسب با قدمت ساخت حدود ۴0 سال دارای انشعاب آب و فاضاب،برق و 
گاز می باشد که با توجه به کلیه موارد مندرج در نظر کارشناس و در نظر گرفتن 
موقعیت محلی و ابعاد و دسترسی و عرض معبر و کاربری مسکونی در صورت 
قرار نداشتن پاک در طرح عمرانی شهرداری و در نظر گرفتن سابقه و کاربری 
تجاری برای مغازه موجود در ضلع شمالی و سایر عوامل مقرر و جمیع جهات 
و شرایط روز بازار ارزش ششدانگ پاک مذکور ۴/970/000/000 ریال برآورد می 

گردد.شماره : ۱32۴۴/م الف دادورز اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان 
آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

 9۴09980365۱0058۱ : اباغیه : 95۱0۱00353503075 شماره پرونده  شماره 
شماره بایگانی شعبه : 9506۴7 تاریخ تنظیم : 05/۱8/ ۱395محاکم کیفری 

دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست شماره ... در پرونده 
کاسه 9۴09980365۱0058۱ برای نوروز علی رهبری و شرکت تعاونی مسکن 
فدک سپاهان به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از 
امتیازات و کاهبرداری تقاضای کیفر  نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱395/06/29 ساعت 09:30 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم جواد مکنی 
و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 و ۱80 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور 

، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
شماره : ۱۴965 / م الف منشی شعبه 9 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) ۱09 

جزایی سابق( – محمود رستمی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه : 95۱0۱03720۱03586 شماره پرونده : 9۴09983720۱0۱۴5۴ 
۱395/05/۱۱ خواهان سیده   : تنظیم  تاریخ   9۴۱۴58 : بایگانی شعبه  شماره 
خواسته  به  جهانگیری  مسعود  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  منیری  مریم 
حقوقی  اول  شعبه  به  رسیدگی  جهت  زوجیت که  ایام  المثل  اجرت  مطالبه 
شهرستان گلپایگان ارجاع و به کاسه 9۴۱۴58 ح ۱ ثبت گردیده به علت مجهول 
آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
جهت  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  
اثباتا ظرف مهلت یکهفته  یا  نفیا  اظهار هر مطلبی  ماحظه نظریه کارشناس و 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 

نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید.
دادگستری  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه  الف  م   /  230  : شماره 

شهرستان گلپایگان - اعظمی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دورکی    اول  جابری  فرهاد  950079خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مجید دهقانی  تقدیم نموده است 
.وقت رسیدگی برای روزسه شنبه  مورخ 95/7/6ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده 
برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهارراه وکا شهدای  مدافع حرم   
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: ۱3۱۴9/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 

اصفهان
آگهی احضار متهم

 9۴0998036220092۱ پرونده:  شماره   95۱0۱0035۴3026۴9: اباغیه  شماره 
کیفری  محکام  تنظیم:۱395/05/03  تاریخ   9۴0633: شعبه  بایگانی  شماره 
 9۴0963 شماره  خواست  موجب کیفر  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو 
ترک  اتهام  به  امیری  محمد  راز  برای   9۴0998036220092۱ پرونده کاسه  در 
انفاق فرزند مشترک و ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
 ۱395/06/3۱ مورخه  برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به 
عدم  و  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است.  تعیین گردیده   08:00 ساعت 
آئین دادرسی  قانون  به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 و ۱80  دسترسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بدیهی است 
آمد. عمل خواهد  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق   ، عدم حضور   در صورت 
 شماره :۱3235/ م الف دفتر شعبه ۱۱7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۱7 

جزایی سابق ( منوچهر خانی

 - نمایشــگاه کاریکاتورهــای چهــره وحیــد شــریفی در خانــه 
ــن نمایشــگاه، کــه  ــران برگــزار می شــود. در ای ــدان ای هنرمن
ــد  ــره وحی ــای چه ــرادی کاریکاتوره ــگاه انف ــن نمایش دومی
ــا  ــانتیمتر ب ــاد ۴0 در 60 س ــر در ابع ــت، 30 اث ــریفی اس ش
تکنیــک قلــم نــوری روی دیــوار می رونــد. نمایشــگاه 
کاریکاتورهــای چهــره 2۴ مردادمــاه ســاعت ۱7 افتتــاح 

ــت. ــهریور برپاس ــا ۱ ش ــود و ت می ش
- پــرواز همــای، خواننــده موســیقی ســنتی ایرانــی تیتــراژ 
ــاخته  ــن س ــران« تازه تری ــه ای ــینمایی »یتیم خان ــم س فیل

ــد. ــی را خوان ابوالقاســم طالب
فیلمبــرداری  اتمــام کارهــای  از  علیمردانــی  هاتــف   -
ــد از  ــام 70 درص ــر و انج ــه دیگ ــک هفت ــا ی ــان« ت »آباج

داد. خبــر  تاکنــون  آن  فیلمبــرداری 
ــبکه دو  ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــاح، مدیرگ ــعود صب - مس
ســیما بــا اشــاره بــه تغییــرات جدیــد در سیاســتگذاری های 
ــای  ــت گروه ه ــرار اس ــه ق ــرد ک ــام ک ــیما اع ــت س معاون

ــوند. ــر ش ــبکه ها فعال ت ــریال در ش ــم و س فیل
ــه  ــرف ســرخ« ب ــم ســینمایی »ب - فهرســت بازیگــران فیل
نویســندگی و کارگردانــی بهــرام توکلی و تهیه کنندگی مســعود 
 ردایــی در حــال تکمیــل اســت. ایــن فیلــم از چنــدی قبــل 
وارد پیش تولیــد شــده اســت و به تازگــی پارســا پیروزفــر هم 
 بــه گــروه بازیگــران آن پیوســته اســت. فاطمــه معتمدآریــا 
ــه  ــن ب ــش از ای ــه پی ــری هســتند ک ــر، دو بازیگ ــر اب و صاب

ــد. ــته بودن ــران پیوس ــروه بازیگ گ
- ونزوئــا فیلــم »از دور« را بــه عنــوان نماینــده ایــن کشــور 
ــگاس  ــوز وی ــم لورن ــتد. »از دور«، فیل ــکار می فرس ــه اس ب
 کــه شــیر طــای جشــنواره فیلــم ونیــز ســال پیــش 
را بــرد، بخــت خــود را بــرای دریافــت جایــزه اســکار امتحــان 

ــد. می کن
دیــوار  می گویــد:  داســتان نویس،  چنگیــزی،  علــی   -
ــر  ــام ه ــی تم ــت و به راحت ــوار اس ــن دی ــات کوتاه تری ادبی
کســی و در هــر انــدازه ای می توانــد چیــزی بــه شــکل کتــاب 
منتشــر کنــد و در ایــن درهــم برهمــی خودســاخته مــردم نه 

ــند. ــریک باش ــد ش ــان می خواه ــه دلش ــریکند و ن ش
- »تومــاس اشــتاین بک« فرزنــد »جــان اشــتاین بک« 
)نویســنده رمــان معــروف »خوشــه های خشــم«( کــه خــود 
ــن 72  ــود در س ــی ب ــس مطرح ــس و فیلمنامه نوی رمان نوی

ســالگی درگذشــت.
- ســخنگوی هیئت مدیــره آکادمــی ســمندریان اعــام کــرد 
ــی  ــن آکادم ــان ای ــدای نش ــن اه ــن دوره جش ــه چهارمی ک
ــاه  ــتا در مهرم ــا روس ــاد هم ــد زنده ی ــاه تول ــا م ــان ب همزم

برگــزار خواهــد شــد.

  افتتاح دو نمایش عروسکی 
در تاالر هنر

کیمیای وطن
دو  افتتاحیــه   آییــن 
نمایــش عروســکی »قصــه  
و  کوچولــو«  کفش هــای 
و  آقــا  مثــل  بــه  »مقابلــه 
ــور  ــا حض ــت«، ب ــم تویی خان
عرصــه  ایــن  پیشکســوتان 
ــر برگــزار شــد و در حاشــیه  ایــن مراســم،  ــاالر هن در ت
ــان  ــر و جوان ــگ و هن ــان فرهن ــگاران و عکاس از خبرن
هنرمنــد فعــال در زمینــه  تئاتــر عروســکی نیــز تقدیــر 

شــد. 
مهــرداد کاظمــی معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
مدیــون  را  عروســکی  تئاتــر  عرصــه   اصفهــان، 
دهه هــای  طــی  هنرمنــدان  عاشــقانه   تاش هــای 
گذشــته دانســت و گفــت: پیشــینه  ایــن نــوع نمایــش 
 بــه قرن هــا پیــش در یونــان و چیــن برمی گــردد 
و اکنــون بایــد بپذیریــم کــه ایــن نــوع نمایــش، یــک 
حــوزه  جــدی اســت کــه بایــد بــه نحــو احســن در همــه  
زمینه هــا به ویــژه معرفــی اســاطیر از آن اســتفاده 
کــرد؛ چــرا کــه بــه لحــاظ کارکــردی، کارگــردان نمایــش 
عروســکی در بیــان یــک مفهــوم می توانــد بســیار 

خاقانــه عمــل کنــد. 
بــا  فرهنگی تفریحــی شــهرداری  معــاون ســازمان 
اشــاره بــه مدیریــت محمدرضــا رهبــری در تــاالر هنــر 
گفــت: خوشــبختانه فــردی ســکان دار ایــن دفتــر 
اســت کــه دانــش و تجربــه  الزم را در ارتبــاط بــا 
ــا همگــی  ــر دارد و حتم ــر تخصصــی تئات ــت دفت هدای
شــاهد تغییــرات بهتــری در ایــن مــکان خواهیــم 
افتتاحیــه،  آییــن  پایــان  در  اســت  بــود. گفتنــی 
 مهــدی شــهداد هنرمنــد پیشکســوتتئاتر اصفهــان 

زنگ اجرای این دو نمایش را نواخت.

 عکس های مهسا جامی 
در نگارخانه قلب شهر

ــا  ــس مهس ــار عک ــگاهی از آث کیمیای وطن نمایش
جامــی در نگارخانــه قلــب شــهر در 
سیتی ســنتر برپــا می شــود. حــدود 30 عکــس از ایــن 
داده  نمایــش  شــهر  قلــب  نگارخانــه  در  عــکاس 
ــه  ــه دو مقول ــا موضــوع آزاد ب ــی ب ــه همگ می شــود ک

بافت و فتومونتاژ می پردازند. 
نمایشــگاه  ایــن  از  بازدیــد  بــرای  عاقه منــدان 
می تواننــد تــا 28 مردادمــاه ســاعت ۱7 تــا 2۱ بــه 
ــه  ــنتر، طبق ــع در سیتی س ــهر واق ــب ش ــه قل نگارخان

اول، ســالن وی آی پــی مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

ــام  ــا« اع ــریال »وی ــده س ــام، تهیه کنن ــران مه مه
 کــرد کــه ســعید آقاخانــی، کارگردانــی ایــن ســریال 

را بر عهده خواهد گرفت. 
ــی  ــریال های تلویزیون ــده س ــام، تهیه کنن ــران مه مه
بــا اشــاره بــه پروژه هایــی کــه در دســت دارد، گفــت: 

فعــا ســاخت ســریال »پنچــری« بــه 
ــبکه  ــژاد در ش ــرزو نیک ن ــی ب کارگردان
اســت  رســیده  تصویــب  بــه   ســه 
ایــن کار  درگیــر  نیک نــژاد  چــون  و 
اســت، ســعید آقاخانــی، کارگردانــی 

»ویــا« را بــر عهــده می گیــرد. 
ــوز مشــخص  ــه هن ــه داد: البت وی ادام

نیســت ســریال »ویــا« بــه نــوروز ســال 96 برســد 
ــر  ــا در حــال کار روی قصــه »زی ــر؛ چــون م ــا خی ی
آســمان شــهر« بــه کارگردانــی مهــران غفوریــان نیــز 

هســتیم.
 از طرفــی منتظریــم تــا ســعید آقاخانــی کــه 

هم اکنــون درگیــر یــک پــروژه ســینمایی اســت 
ــا«  ــی »وی ــد کارگردان ــا بتوان ــود ت ــش آزاد ش  زمان

را بر عهده بگیرد. 
مهــام دربــاره نظــر مســاعد آقاخانــی دربــاره »ویــا« 
ــی فیلمنامــه »ویــا« را  ــوان کــرد: ســعید آقاخان عن
خوانــد و گفــت که آن را دوســت داشــته 
ــا ببینیــم کــی  اســت و مــا منتظریــم ت
ــود.  ــر ش ــن کار حاض ــر ای ــد س می توان
ــورزو  ــود ن ــرار ب ــه ق ــا« ک ــریال »وی س
ــد  ــش برس ــد و پخ ــه تولی ــال 95 ب  س
چنــد بــار کارگردانــش تغییــر کــرد و در 
آخریــن خبرهــا قــرار بــود توســط بــرزو 
ــرار اســت  ــاال ق ــا ح ــی شــود؛ ام ــژاد کارگردان نیک ن
ســعید آقاخانــی کارگردانــی آن را بــر عهــده بگیــرد. 
ایــن ســریال کــه دربــاره کارمنــدی اســت کــه نــوروز 
ــرار اســت در  ــه شــمال کشــور مــی رود، ق خــود را ب

شــبکه ســه ســیما تولیــد شــود. ایســنا

سعید آقاخانی، کارگردان »ویال« شد
پرویــز پرســتویی و حبیــب احمــدزاده بــا بازگشــت 
از ژاپــن و شــرکت در جشــنواره  »صلح و دوســتی« 
ــام مشــترکی  ــزار می شــود، پی ــه هــر ســاله برگ  ک

را به بانی این جشنواره دادند. 
 در بخشــی از متــن پیــام مشــترک پرســتویی 

و حبیــب احمــدزاده تحــت عنــوان 
دیــن  ملیــت،  بــودن،   »انســان 
ــت:  ــده اس ــد«، آم ــژاد نمی شناس و ن
 خانــم دکتــر ســویا هرســاله جانبــازان 
ــود  ــرج خ ــه خ ــا را ب ــدان م و هنرمن
بــه   )moct( مردمــی اش  و گــروه 
ژاپــن دعــوت می کنــد تــا در ســالگرد 
گردهمایــی جهانــی بمبــاران اتمــی 

هیروشــیما، آنــان و دردهــای مــردم مــا را بــه 
ــاند. ــان بکش ــم جهانی چش

او  همراهــی  ســالگرد  ســیزدهمین  امســال   
ــنواره  ــران در جش ــیده ای ــردم رنج کش ــا م ــود ب ب
 خودجــوش فیلم هــای ایرانــی بــا نــام صلــح 

و دوستی در شهر هیروشیما. 

فرشــته هایی  معنــا  تمــام  بــه  یارانــش  و  او 
ــمتی از  ــدا قس ــه خ ــان ک ــت انس ــتند در هیئ هس
دلیــل خلقتــش را آنــان می دانــد. بــه راســتی 
چنــد درصــد از خــود مــا، سردشــت و مردمانــش 
شــیمیایی اش  بمبــاران  از  ناشــی  دردهــای   و 
را می شناســیم و اگــر می شناســیم 
آنــان  زخم هــای  مرهــم  چگونــه 
شــیمیایی  مجــروح  یکصدهــزار  و 
نفس بریــده کشــورمان اعــم از رزمنــده 
و مردمــان عــادی خــود شــده ایم؟ 
ــا  ــم؛ آی ــوت کنی ــود خل ــدان خ ــا وج ب
ــم  ــال خان ــا، امث ــن و م ــل م در مقاب
ســویاها چــه ایرانــی و چــه ژاپنــی بــه 

راســتی ابرفرشــته پــروردگار نیســتند؟« 
ــن  ــزاری ای ــه روز برگ ــی س ــت در ط ــی اس گفتن
جشــنواره در هیروشــیما و یــک روز در توکیــو 
»بادیــگارد«  شــریف«،  »مــزار  فیلم هــای 
 »حــوض نقاشــی«، »ســعادت آباد«، »امــروز« 

و »نبات« به نمایش درآمدند. ربیع

پیام تشکر پرویز پرستویی به جشنواره  »صلح و دوستی«
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 کربکندی: 
نظم، عامل صدرنشینی پرسپولیس است

ــناس  ــدی کارش ــول کربنکن  رس
ــد: وجــود نظــم  ــال می گوی  فوتب
و انضبــاط از دالیــل موفقیــت 
رســول  اســت.  پرســپولیس 
برگــزاری  دربــاره  کربنکنــدی 
لیــگ  برتــر از  هفتــه   چهــار 
پرســپولیس   صدرنشــینی 
و قعرنشــینی اســتقالل اظهــار کــرد: همیشــه در ابتــدای لیــگ  
ــل بدنســازی  ــه دلی ــی وجــود دارد و تیم هــا ب ناهماهنگی های
ــت  ــرم صنع ــه نظ ــه ب ــد. البت ــادابی الزم را ندارن ــنگین، ش س
ــب  ــازی مناس ــدادن بدنس ــام ن ــل انج ــه دلی ــادان ب ــت آب نف
 فوتبــال روانــی را بــه نمایــش می گــذارد. در ایــن بیــن
ــم فصــل گذشــته  ــظ شــاکله تی ــل حف ــه دلی  پرســپولیس ب
 و آغــاز زودهنــگام تمریناتــش، توانســته فوتبــال خوبــی 

را انجام دهد. 
ــدول  ــتقالل در ج ــب اس ــت نامناس ــه وضعی ــاره ب ــا اش او ب
رده بنــدی اضافــه کــرد: اســتقالل علی رغــم هزینه هــای 
ســنگین و جــذب بازیکــن و مربــی جدیــد نتوانســته نتایــج 
ــد  ــا گذشــت چن ــم ب ــا فکــر می کن ــد؛ ام ــی را کســب کن خوب
ــت  ــد و کیفی ــر می کن ــج تغیی ــن نتای ــر ای ــگ  برت ــه از لی هفت

ــت. ــد یاف ــش خواه ــم افزای ــا ه بازی ه

پیراهن پرسپولیس تقلبی است؟
مدیــر عامــل پرســپولیس از واکنش دربــاره اسپانســر پیراهن 
ایــن تیــم انتقــاد و اعــالم کــرد: چــرا پیــش از ایــن و بــا توجــه 
بــه اینکــه چنــد تیــم بــا ایــن برنــد حاضــر می شــدند، کســی 
بــه آن انتقــاد نداشــت. پرسپولیســی ها ایــن فصل بــا انتخاب 
ــد  ــاز کردن ــان را آغ ــود کارش ــه خ ــرای البس ــووا ب ــد جی  برن
و ایــن مســئله انتقــادات فراوانــی را بــه همــراه داشــته اســت. 
خیلی هــا معتقدنــد ایــن برنــد ایتالیایــی تولیدشــده در ایــران 
کیفیــت الزم را نــدارد. علی اکبــر طاهــری در ایــن بــاره گفتــه: 
شــما می دانیــد ایــن برنــد چنــد ســال اســت در ایــران 
فعالیــت دارد؟ 4 تیــم در فصــل گذشــته از ایــن برند اســتفاده 
کردنــد؛ امــا آن زمــان اعتراضــی در کار نبــود؛ امســال گفتنــد 
ــره  ــن شــرکت وارد مذاک ــا ای ــا ب ــد داســتان دارد. م ــن برن ای
ــون 139 کارگاه  ــوز اکن ــن مج ــد از گرفت ــا بع ــدیم و آن ه ش
تولیــدی در ایــران دارنــد. مگــر برنــد قبلــی مــا در ایــران کارگاه 
تولیــدی نداشــت؟ حــاال می گوینــد پیراهــن مــا تقلبــی اســت 
و این چنیــن نیســت؛ ایــن حاشــیه های کمــی غیرعــادی 
ــم  ــه تی ــن ســؤال ک ــه ای ــش ب ــه نظــر می رســد. او در واکن ب
ملــی نیــز بــا ایــن برنــد بــه کار خــود ادامــه می دهــد و ایــن 
موضع گیــری دربــاره آن هــا نیــز بــوده، پاســخ داد: مــن فکــر 
 می کنــم ایــن مشــکل هــم مثــل قبــل بــا تعامــل ایــن برنــد 

و کارلوس کی روش حل خواهد شد.

مدافع مدنظر استقالل کیست؟
 عملکــرد ضعیــف اســتقالل 
در خــط دفــاع در 4 بــازی 
گذشــته و البتــه مصدومیــت 
محمدحســین  طوالنــی 
ــی زادگان باعــث شــده  کنعان
ایــن تیــم  کــه ســرمربی 
ــع  ــک مداف ــذب ی ــرای ج ب
محمدحســین  برســد.  نهایــی  جمع بنــدی  بــه 
ــازی  ــاد در 2 ب ــش پرانتق ــس از نمای ــی زادگان پ کنعان
اول اســتقالل مصــدوم شــد و در 2 بــازی بعــدی هــم 
روج رابســون - مگویــان هرگــز جــواب نــداد و همیــن 
مســئله باعــث شــده کــه علیرضــا منصوریــان بــه ایــن 

نتیجه برسد که یک مدافع وسط جذب کند. 
ــی ــذب پادوان ــاره ج ــی درب ــن صحبت های ــن بی  در ای
مدافــع برزیلــی فصــل گذشــته ســپاهان منتشــر شــده 
اســت؛ ولــی بــا توجــه بــه قیمــت بــاالی رضایت نامــه 
ایــن بازیکــن، ممکــن اســت اســتقالل تــوان پرداخــت 
هزینه هــای او را نداشــته باشــد. در صورتــی کــه جــذب 
پادوانــی منتفــی شــود بــه احتمــال فــراوان اســتقالل 
بــه دنبــال جــذب یــک مدافــع وســط داخلــی مــی رود. 
ولــی گفتــه می شــود منصوریــان هنــوز گزینــه ای را بــه 

باشــگاه معرفــی نکــرده اســت.

وضعیت بهداد سلیمی خوب است
ــت  ــردن وضعی ــف ک ــوب توصی ــا مطل ــری ب داود باق
ــردار فــوق ســنگین  بهــداد ســلیمی گفــت: ایــن وزنه ب
طبــق برنامــه تمرینــات خوبــی را دنبــال می کنــد 
و امیــدوار اســت در تقابــل بــا حریفــان قدرتمنــد 
خــود نتیجــه خوبــی کســب کنــد. وی ادامــه داد: مــا 
ــا هــم هســتیم و دور هــم جمــع می شــویم   همگــی ب
و برنامه هــا را مــرور می کنیــم. بهــداد رقابــت ســنگینی 
بــا رقبــای خــود خواهــد داشــت. ایــن وزنه بــردار 
دیرتــر تمرینــات خــود را شــروع کــرد. باالخــره ترســی 
کــه وجــود داشــت، آرام آرام ریخــت؛ امــا دیــر بــه اوج 
ــت و  ــی اس ــردار باهوش ــداد وزنه ب ــید. به ــی رس آمادگ
امیــدوارم ایــن هــوش و حرفه ای گــری در مواقــع 

ــه کمکــش بیایــد. حســاس ب
پیشکســوتان  همــه  از  پایــان گفــت:  در  باقــری   
رشــته  ایــن  زجرکشــیده  خانــواده  و  وزنه بــرداری 
ــام ســختی  ــا تم ــه فدراســیون را ب ــرادی ک ــای م و آق
و  می کنــم  تشــکر  می کنــد،  اداره  نامالیمــات  و 
 بــه آن هــا تبریــک مــی گویــم. از همــه رســانه ها 
ــد بــه جــز  و خبرگزاری هــا هــم کــه مــا را کمــک کردن
ــن  ــاءهللا ای ــم. انش ــکر می کن ــانه ها، تش ــی از رس بعض
پیروزی هــا ادامــه خواهــد داشــت. بــه کیانــوش عزیــز 

ــم. ــک می گوی ــی تبری ــم مل ــای تی و بچه ه
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طلســم مــدال نگرفتــن ایــران در المپیــک 2016 
ــوش رســتمی موفــق  ــو ســرانجام شکســت و کیان ری
 شــد رکــورد حرکــت دوضــرب جهــان و المپیــک 
و همچنیــن رکــورد مجمــوع جهــان و المپیــک را ارتقــا 

. بخشد
    حرکت یک ضرب:

ــه  ــرب، وزن ــت اول یک ض ــتمی در حرک ــوش رس کیان
174 کیلوگرمــی را انتخــاب کــرد کــه موفــق بــه 
ــه  ــق ب ــز موف ــت دوم نی ــد. وی در حرک ــار آن ش  مه
مهــار وزنــه 179 کیلوگرمــی شــد تــا اولــی اش در ایــن 
حرکــت مســجل شــود. وی بــرای حرکــت ســوم وزنــه 
182 کیلوگرمــی را انتخــاب کــرد تــا فاصلــه خــود را بــا 
حریفــان بیشــتر کنــد کــه موفــق بــه مهــار ایــن وزنــه 
نشــد تــا بــا همــان وزنــه 179 کیلوگــرم بــه کار خــود 

در حرکــت یک ضــرب پایــان دهــد.
    حرکت دوضرب:

ــود  ــرب خ ــت دوض ــتین حرک ــرای نخس ــتمی ب رس
وزنــه 215 کیلوگرمــی را درخواســت کــرد؛ در حالی کــه 
ایــن وزنــه را بــه راحتــی لیفــت کــرده بــود، امــا موفــق 
 بــه مهــار ایــن وزنــه نشــد. وی در حرکــت دوم 
همیــن وزنــه را بــاالی ســر بــرد تــا مدالــش قطعــی 
ــه  ــرای حرکــت ســوم دوضــرب وزن شــود. رســتمی ب
217 کیلوگرمــی را بــاالی ســر بــرد تــا رکــورد المپیــک 
در دســته 85 کیلوگــرم را کــه از المپیــک 2000 ســیدنی 
بــا 215 کیلوگــرم در اختیــار پیــروس دیمــاس یونانــی 

قــرار داشــت، 2 کیلوگــرم ارتقــا دهــد؛ موفــق بــه ایــن 
کار هــم شــد و در نهایــت بــا مجمــوع 396 کیلوگــرم 
بــه میــزان یــک کیلوگــرم نیــز رکــورد مجمــوع جهــان 
ــرد.  ــت ک ــود ثب ــام خ ــه ن ــا داد و ب ــک را ارتق و المپی
تائــو تیــان از چیــن بــا مهــار وزنــه 217 کیلوگرمــی در 
ســومین حرکــت دوضــرب خــود در حالی کــه پیــش 
ــود  ــه ب ــی را انداخت ــه 210 کیلوگرم ــار وزن ــن 2 ب از ای
ــه میــزان 2 کیلوگــرم ارتقــا داد و  رکــورد المپیــک را ب

بــه نــام خــود ثبــت کــرد. 
بدیــن ترتیــب پــس از کیانــوش رســتمی، تائــو تیــان 
از چیــن بــا مجمــوع 395 کیلوگــرم نایب قهرمــان 
شــد. مــدال برنــز هــم بــه گابریــل ســینک رایان 
کیلوگــرم  390 مجمــوع  ثبــت  بــا  رومانــی   از 

 رسید.
    برنامه ریزی برای المپیک بعدی

کیانــوش پــس از دریافــت مــدال طــالی المپیــک بــا 

ــی  ــاره ایــن قهرمان ــری درب شــرکت در کنفرانــس خب
ــن  ــی م ــردم هیچ کس ــالش ک ــی ت ــن خیل ــت: م گف
ــردم  ــوچ ک ــودم را ک ــودم، خ ــن خ ــرد. م ــوچ نک  را ک

و به این مسابقات رسیدم.
 تــالش کــردم کــه اتفــاق بازی هــای آســیایی تکــرار 
 نشــود. اگــر چــه رقیــب چینــی خیلــی قــوی اســت 
و کارنامــه قــوی دارد. او ورزشــکار بزرگــی اســت؛ 
امــا بــا برنامــه مقابلــش ظاهــر شــدم تــا بتوانــم بــه 

ــدال طــال برســم.  م
 رســتمی افــزود: بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف

ــدال  ــه م ــحالم ک ــن خوش ــردم. م ــادی ک ــالش زی ت
ــم  ــه زحمات ــتم نتیج ــت آوردم و توانس ــه دس ــال ب ط
ــدی اش  ــه بع ــاره برنام ــان درب ــرم. وی در پای را بگی
 2020 المپیــک  بازی هــای  بــرای  از حــاال  گفــت: 
دارم کــه  تصمیــم  و  خواهــم کــرد  برنامه ریــزی 
 در المپیــک توکیــو شــرکت کنــم و دوبــاره طــال 

بگیرم.
    حواشی

- اســتقبال پرشــور تماشــاگران ایرانــی حاضــر در 
ســالن، باعــث شــده بــود جــو ســالن کامــال بــه نفــع 

ــد. ــی باش ــکاران ایران ورزش
المپیــک  ســابق  رکــورددار  دیمــاس،  پیــروی   - 
ــان مدال هــای  ــرداری افســانه ای یون و قهرمــان وزنه ب

ایــن دســته را اهــدا کــرد.
- رســتمی پــس از ایــن قهرمانــی ســجده شــکر بــه 
ــت  ــر روی دوش داش ــه ب ــی ک ــا پرچم ــا آورد و ب ج

ــت. ــحالی پرداخ ــه خوش ــد و ب ــه آم روی تخت

گزارش کیمیای وطن:

کیانوش، طلسم شکن و رکوردشکن آمد

احســان مهاجرشــجاعی کــه در فضــای مجــازی بــه 
ــران متهــم  ــه لیــال رجبــی ورزشــکار المپیکــی ای ــت ب اهان
ــه از  ــی را ک ــت: کلیپ ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــت، ب ــده اس ش
ــردم.  ــگاه ک ــت ن ــا دق ــد ب ــت می چرخ ــح دست به دس صب
ــودم  ــرده ب ــک ک ــم و ش ــادی آداب ــیار مب ــن بس ــود م خ

ــده  ــم ش ــتباه در کالم ــار اش ــد دچ ــه نکن  ک
ــگاه  ــت ن ــا دق ــکر ب ــدا را ش ــا خ ــم؛ ام باش
ــرای  ــز ب ــه هرگ ــدم ک ــه ش ــردم و متوج ک
خانــم رجبــی از این واژه اســتفاده نکــرده ام. 
ــودن  ــرت« ب ــاره »بی غی ــی درب ــن صحبت م
ایــن خانــم ورزشــکار نکــردم؛ حتــی دفــاع 
کــردم از ایشــان کــه بایــد مربــی خــود 
می بــود.   ایشــان  همــراه  رجبــی  خانــم 

ــه  ــری ک ــرف مج ــه ح ــخ ب ــزود: در پاس ــه اف وی در ادام
ــالش  ــتر ت ــد بیش ــم بای ــی ه ــدون مرب ــت ب ــد داش تأکی
می کردنــد، گفتــم اگــر مربــی اش هــم نباشــد، بایــد 
 بچه هــای مــا غیــرت و تعصــب بیشــتری از خــود نشــان
تأکیــد کــرد: مــن فکــر  ایــن کارشــناس  بدهنــد.    
ــتباه  ــا را اش ــده و لغت ه ــش آم ــوء تفاهم پی ــم س می کن

ــش  ــردم پی ــرای م ــوء تعبیر ب ــر س ــی اگ ــنیده اند. حت ش
ــرف  ــون ح ــم؛ چ ــی می کن ــذر خواه ــده ع ــم بن ــده ه آم
و هــدف بنــده بــه عنــوان یــک کارشــناس ورزشــی 
ــه دل  ــوم اســت. ناراحــت هــم نیســتم و چیــزی را ب معل
ــکاران  ــم از ورزش ــابقات ه ــل از مس ــده قب ــه ام. بن نگرفت
دفــاع می کــردم. حتــی از ســال قبــل از 
خانــم رجبــی حمایــت کــردم. ســال گذشــته 
بودیــم  میدانــی  و  دو  فدراســیون  در   مــا 
و همــه فاکتورهــا و تمــام پرداخت هــا را 
کامــل انجــام دادیــم. گفتنــی اســت پــس از 
حــذف لیــال رجبــی از المپیــک ریــو 2016، از 
پخــش زنــده شــبکه ورزش احســان مهاجــر 
شــجاعی قهرمــان اســبق دو و میدانــی ایــران 
ــید  ــی پرس ــش رجب ــاره آرام ــه درب ــری ک ــخ مج در پاس
ــان آورد: »ایــن همــون مســاله  ــه زب ــه ای را ب چنیــن جمل
غیرتــه دیگــه...« و مجــری هــم بــا صــدای بلنــد بــه ایــن 
جملــه می خنــدد. صحبــت مهاجــر شــجاعی و خنــده 
ــردم دســت  ــان م ــه ســرعت می مجــری شــبکه ورزش ب
ــه شــّدت مــورد انتقــاد قــرار گرفــت. ــه دســت شــد و ب ب

عذرخواهی کارشناس دوومیدانی از لیال رجبی
ســرمربی ســابق تیــم ملــی بوکــس کــه در المپیــک 
لنــدن همــراه تیــم بــود، بــه بررســی علــل ناکامــی 
المپیــک ریــو پرداخــت.  احســان روزبهانــی در 
زودهنــگام  وداع  دربــاره  نهــرودی  غالمحســین 
روزبهانــی بــا المپیــک گفــت: دور از پیش بینــی 

نبــود کــه ایــن اتفاقــات بیفتــد. در 
ــی در  ــه کس ــود چ ــوم نب ــته معل گذش
می شــود؛  فینالیســت  مســابقات 
ــانس  ــیدبندی، ش ــا س ــروزه ب ــا ام ام
ــبتا  ــس نس ــر ک ــی رود و ه ــن م از بی
بــه حــق واقعــی خــودش بــر اســاس 
ــه نظــر  ــه دارد می رســد. ب رنکینگــی ک
مــن بهتریــن دوران احســان، المپیــک 

ــود.  ــدن ب لن
بــود.  آمادگــی  اوج  در  زمــان  آن  در  احســان 
معتقــدم بوکــس نیمه حرفــه ای تــا حــد زیــادی بــه 
روزبهانــی لطمــه زد. بینــی و ســر او بارهــا شکســت. 
ــد  ــت دور می کن ــور را از کیفی ــات بوکس ــن اتفاق  ای

و از آمادگی اش می کاهد. 

ــی و احســان در  ــک 5 جهان ــدی در رن بوکســور هلن
رنــک 22 جهــان اســت و اختالفشــان کــم نیســت؛ 
ــم  ــزی ک ــان چی ــه احس ــم ک ــازی دیدی ــی در ب ول
ــود  ــی ب ــان واقع ــان، احس ــر احس ــت و اگ نگذاش

ــد. ــت باش ــن رقاب ــده ای ــت برن ــی می توانس حت
الزم  آمادگــی  احســان  نظــرم  بــه    
را نداشــت و حیــف شــد. احســان بایــد 

ــرد.  ــازی را می ب ــن ب ای
عنــوان کارشــناس  بــه  مــن  آنچــه 
ــه احســان  ــود ک ــن ب ــردم ای بررســی ک

بهتــر از بوکســور هلنــدی بــود. 
ــه  ــازی اش را روی تــک ضرب  او تمــام ب
ــی  ــود؛ در حال ــرده ب ــا ک ــه بن و دوضرب
اســتفاده  هــم   4 و   3 ضربــات  از  بایــد   کــه 

می کرد. 
حواشــی  جلــو  می کــرد  ســعی  بایــد   احســان 
ــر  ــد. درگی ــر کن ــش فک ــه هدف ــط ب ــرد و فق را بگی
حواشــی شــدن جــز اینکــه تکــدر خاطــر ایجــاد کنــد 

ــدارد. ورزش3 ــده ای ن فای

واکاوی علل ناکامی روزبهانی در المپیک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 453/95 و 454/95  خواهان سید حمید طباطبایی 
تقدیم  الدین حسینی   به طرفیت جمال  بر:مطالبه    مبنی  دادخواستی  پور  
عصر   4 95/6/31ساعت  مورخ  روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
تا  در جراید منتشر  دادرسی مدنی مراتب  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
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 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  12338/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرائی

نشانی  فر     خانوادگی: خردمند  نام  نام:مهدی     علیه:  محکوم  مشخصات 
نام  بانو     شهر  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
خانوادگی:ملکی  نشانی محل اقامت: اصفهان  پارک الله – دنبال – ک )برج( 

ک شاهد پالک 333
محکوم به:

به موجب رای شماره 39تاریخ95/1/18 حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ شش میلیون و ششصد هزار ریال وجه چک شماره 514948-
92/10/25 بانک سرمایه بابت اصل خواسته و مبلغ 165000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120000 ریال و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سر رسید چک موصوف )92/10/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا.
ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:14945/ م الف دفتر 

شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100354202437شماره پرونده: 9409980354200052شماره 
عبدالهی  مهرداد  شاکی   1395/05/03 تنظیم:  تاریخ   941136 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت متهم فائزه احمدیان و نجمه چادریان  به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
اصفهان)116  شهر  دو   دادگاه کیفری   116 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 
جزایی سابق(  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و به کالسه  
و   1395/06/27 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980354200052ثبت 
ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 
درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از نشر آگهی و  تا خوانده / متهم  پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر  دادخواست و ضمائم 
دادگاه   116 شعبه  دادگاه  دفتری  امور  متصدی  الف  13272/م  گردد.شماره: 

کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق( – حسین ایمانیان
ابالغیه

پرونده:9509980362600014  شماره  ابالغنامه:9510100352802804  شماره 
ابالغ  مشخصات  تنظیم:1395/05/18  تاریخ  شعبه:950604  بایگانی  شماره 

شونده حقیقی : 1- نام : رسول 2- نام خانوادگی : مختاری3- نام پدر: قباد 4- 
نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور 1395/06/31 چهارشنبه ساعت 09:00 محل 
حضور: اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت –ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 216 علت حضور در خصوص شکایت 
مهدی توکلی علیه شما دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره:14960/م الف دفتر شعبه 

102 دادگاه کیفری دو اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام:محمود      نام خانوادگی: طاهری نام پدر: حسین 
المکان مشخصات محکوم له:  : آزاد      نشانی محل اقامت: مجهول  شغل 
نام: درویش      نام خانوادگی:خواجه علی وند نام پدر: حسینعلی   شغل : 
آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان – خ زینبیه شمالی 16 متری طالقانی کوچه 

4 پالک 1
محکوم به:

به موجب رای شماره 12تاریخ95/1/15 حوزه 28 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

 170/000 مبلغ  پرداخت  و  معوقه  اجور  بابت  ریال   48/500/000 مبلغ  پرداخت 
یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق 

خواهان / نیم عشر در حق صندوق دولت.
ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:14912/ م الف دفتر 

شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام:فرشاد    نام خانوادگی: ونده ور نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: شهربانو       نام خانوادگی:ملکی 
نشانی محل اقامت: اصفهان – پارک الله – دنبال کوچه برج بن بست شاهد 

پ 333
محکوم به:

به موجب رای شماره 609تاریخ94/9/23 حوزه اصفهان  شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

بعنوان اصل خواسته و  ریال  پانصد هزار  و  میلیون  پنج  و  مبلغ سی  پرداخت 
پرداخت 380000 ریال هزار ریال بعنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت 
 157441 و   86/10/30 مورخ   157439 چک  فقره  دو  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
مورخ 86/12/23 وصول و ابطال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و حواله 
88/12/10 و 44618 مورخ  های 44616 مورخ 87/11/25   و44617 مورخ 
88/2/20 از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول و ایصال آن )تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/9/16( در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا.

ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون  ماده 34 
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 
الف دفتر  نماید.شماره:14910/ م  اعالم  ندارد، صریحا  اگر مالی  و  تسلیم کند 

شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دهکردی   مجیدی  ایرج  خواهان    464/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
السادات جزایری الرگانی  بر:مطالبه   به طرفیت 1- سرور  دادخواستی مبنی 

2- محمد علی زارع  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخ 
95/7/3ساعت 17/45 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 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه  ابتدای خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14922/م الف مدیر 

دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

پور   طباطبائی  حمید  سید  خواهان    468/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت 1- حسین قاسم پور فارسانی  2- 
روز.......   برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  فارسانی   پور  منصور قاسم 
مورخ 95/7/3ساعت 16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
مراجعه  اختالف  شورای حل  مجتمع شماره2  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
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: 14923/م 

الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 271/95  خواهان سید حمید طباطبایی  دادخواستی 
منصور   -2 فارسانی   پور  قاسم  حسین   -1 طرفیت  به  بر:مطالبه    مبنی 
برای روز.......  مورخ  نموده است .وقت رسیدگی  پور فارسانی  تقدیم  قاسم 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   16:00 95/7/3ساعت 
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 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه  ابتدای خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14924/م الف مدیر 

دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

پیشگام  مهندسی  فنی  شرکت  260/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
دامپرور دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد علی مهدوی نیا  تقدیم 
نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/7/3 ساعت 3/30 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
پور – جنب ساختمان  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب –  اول   خیابان سجاد- 
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل  مدیر  الف  شماره: 14278/م 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 634/95خواهان ابراهیم هارونی کمیتکی دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه سفته به طرفیت سولماز جعفر پور  تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/7/3 ساعت 8 صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  
پالک   – – جنب ساختمان صبا  پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان 
– شعبه  اصفهان  اختالف  مجتمع شورای حل   8165756441 پستی  57 کد 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  13شورای 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مجتمع   13 شعبه  دفتر  مدیر  الف  10828/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100352403521شماره پرونده: 9509980352400216شماره 
بایگانی شعبه: 950296 تاریخ تنظیم: 1395/04/02 خواهان / شاکی تعاونی 
 -2 صابری  خلیل   -1 خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  االئمه   ثامن  اعتبار 
مجتبی صابری 3- فریدون زارع 4- سید علی محمدی ابوالخیری به خواسته 
وجه چک  مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
به کالسه  950296 ح 24ثبت گردیده که  و  ارجاع  اتاق شماره 352  طبقه 3 
وقت رسیدگی آن 1395/07/03 و ساعت 12تعیین شده است. به علت مجهول 
تجویز ماده 73  به  و  و درخواست خواهان/ شاکی   بودن خواند گان  المکان 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
و در وقت مقرر فوق جهت   را دریافت  خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
حقوقی شعبه 24  دادگاه  منشی  الف  گردد.شماره: 10047/م  حاضر  رسیدگی 

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

دادخواستی  حقانی   پور  محمد  586/95خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 
مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت حسین کنگاورچی  تقدیم نموده است . وقت 
رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/7/4 ساعت 8 صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  
خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد 
پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
یک شورای حل  مجتمع شماره   13 دفتر شعبه  مدیر  الف  شماره: 12379/م 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه:9510100351004747 شماره پرونده:9409980351001108 شماره 
منتشره  های  پیروآگهی  تنظیم:1395/05/17  تاریخ  شعبه:941248  بایگانی 
می  المکان  مجهول  مجیدی که  عباس  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در 
از شعبه  9409970351002200 صادره  دادنامه  وفق  ابالغ می گردد چون  باشد 
ویک  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  اصفهان  10حقوقی 
مبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزاروسیصدوشش  وهفتصدونودوسه  میلیون 
هزینه  بابت  ریال  وهفتصدونودونه  هزار  وهشتصدوهفتادوهشت  میلیون  یک 
دادرسی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سفته ها 93/6/31و832965-
93/6/31 ونسبت به مابقی از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/12 لغایت اجرای 
حکم براساس شاخص تورم درحق محکوم له وپرداخت نیم عشر درحق صندوق 
دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مقررات  طبق  احکام  اجرای  دایره  غیراینصورت  در  نمایید  اقدام  مفاداجرائیه 
نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.مدیردفتر شعبه 10 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن فرهادیان 
شماره:14985/م الف
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حاکم نشین ارگ بم آماده بازدید ...

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100350704016شماره پرونده: 9409980350701224شماره 
شرکت گروه  خواهان   1395/04/14 تنظیم:  تاریخ   941368 شعبه:  بایگانی 
سرمایه گذاری انتخاب به مدیریت عاملی آقای محمد رضا دیانی   دادخواستی 
به  طونیان  افشار  رضا  و  علیرضا  فرزند  الیاسی  عباس  خواندگان  طرفیت  به 
مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت 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  9409980350701224 
10:00تعیین شده  ثبت  گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/04 و ساعت 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواند گان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است. 
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز 
آگهی  از جراید کثیراالنتشار  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور  مدنی 
می شود تا خواندگان 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: 11193/م الف منشی 

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

با  نهوجی  جعفری  سعید  خواهان    950569 کالسه  پرونده  خصوص  در 
وکالت رضا رضوانی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه سفته   به طرفیت علیرضا 
برای روزیک شنبه  مورخ  نموده است .وقت رسیدگی  تقدیم  قرائتی کوپایی 
95/7/4ساعت 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 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه  ابتدای خیابان  اصفهان 
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: 14946/م 

الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ 

پرونده:9409980351700174  شماره  ابالغیه:9510106836203814  شماره 
های  تنطیم:1395/05/17پیروآگهی  تاریخ  شعبه:940796  بایگانی  شماره 
اسمعیلی  خسرو  /خانم  آقای  علیه  محکوم  به  جرایدبدینوسیله  در  منتشره 
اسدآبادی که مجهول المکان می باشدابالغ می گرددچون وفق دادنامه شماره 
پرونده  2در  از شعبه  و 950998683620073 صادره   9409976836201177
تاریخ  از  ریال   2700000 ماهیانه  پرداخت  به  محکوم   2/ 940796خ  شماره 
94/2/7 تاکنون باافزایش سالیانه 20درصددرحق خواهان محکوم می نمایددر 
شده  عشردولتی  ونیم  اسدآبادی  بیتااسمعیلی  /خانم  آقای  له  محکوم  حق 
اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت داریدنسبت به اجرای مفاداجرائیه 
اقدام نماییددر غیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 
شعبه  حقوقی  دادگاه  خواهدنمود.مدیردفتر  اقدام  اجرایی  باهزینه  مطالبات 

2دادگاه خانواده شهرستان اصفهان-عبدالهی  شماره:14981/م الف
آگهی ابالغ

پرونده:9409980352300074  شماره  ابالغیه:9510106836203815  شماره 
پیروآگهی  تنطیم:1395/05/17  تاریخ  شعبه:940257  بایگانی  شماره 
ترکیان  علی  /خانم  آقای  علیه  محکوم  به  جرایدبدینوسیله  در  منتشره  های 
شماره  دادنامه  وفق  گرددچون  می  باشدابالغ  می  المکان  مجهول  که 
پرونده  در  اصفهان  خانواده  2دادگاه  شعبه  از  صادره    9409976836200186
هللا  کالم  جلد  1-یک  پرداخت  به  است  محکوم   2/ 940257خ  شماره 
عددسکه  چهارده  3-عین  262/5ریال  مهرالسنه   -2 مجیدپانصدهزارریال 
ریال   140122567 5-مبلغ  18عیار  طالی  مثقال  هفتاد  4-عین  بهارآزادی 

بابت وجوه نقد مهریه که براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی به 
نرخ روز محاسبه شده بابت اصل خواسته ومبلغ 4518686ریال بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه در حق محکوم له آقای /خانم مریم وردی نژادونیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مقررات  طبق  احکام  اجرای  دایره  غیراینصورت  نماییددر  اقدام  مفاداجرائیه 
نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.مدیردفتر دادگاه 
عبدالهی   سادات  اصفهان-وحیده  شهرستان  خانواده  2دادگاه  شعبه  حقوقی 

شماره:14980/م الف
آگهی احضار

اتهام  اینکه آقای محمدیوسفی در پرونده کالسه 4592/20300/94 به  نظربه 
سرقت خودرو از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشندوابالغ احضاریه نیز 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب به 
انتشار آگهی در شعبه  از تاریخ  ابالغ می گردد تاظرف مدت یک ماه  نامبرده 
چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع 
در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضرشونددر صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
طرف  از  نشرآگهی  هزینه  ضمن  در  خواهدآمد.  عمل  به  قانونی  اقدام  آگهی 
عمومی  دادسرای  چهاردهم  شعبه  گردد.بازپرس  می  پرداخت  دادگستری 

وانقالب اصفهان شماره:14962/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/05/04  تاریخ  دادنامه:9509970354800509  شماره 
شعبه:941366پرونده  بایگانی  شماره  پرونده:9409980363201334 
دوشهراصفهان  کیفری  دادگاه   122 شعبه  کالسه9409980363201334 
شماره  نهایی  تصمیم  شهیدبهشتی  سابق(-مجتمع  )122جزایی 
نشانی  به  فرزندلهراسب  امیرخانی  زهرا  شاکی:خانم   9509970354800509
اصفهان-اصفهان خ بعثت ک 39 بن صفا پ33 متهم:خانم فاطمه مقصودی 
فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان  اتهام ها:1.افتراء2.توهین به اشخاص 
رااعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  باتوجه  گردشکار:دادگاه  عادی 
وبااستعانت از خداوندمتعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای 
بر  اتهام خانم فاطمه مقصودی فرزند علیرضا دائر  دادگاه:در خصوص دعوی 
توهین وفحاشی از طریق ارسال پیامکهای متعدد نسبت به خانم زهراامیرخانی 
باتوجه به شکایت شاکی خصوصی وگزارش واصله از مرجع انتظامی وپرینت 
شاکیه  همراه  تلفن  برای  متهم  همراه  تلفن  ناحیه  از  شده  ارسال  پیامکهای 
وصورتجلسه بازنویسی متن پیامکها به شرح  صفحه 4 پرونده وکیفرخواست 
ابالغ قانونی  با وصف  از دادسرا ومتواری شدن متهم وعدم دفاع وی  صادره 
دانسته  را محرز ومسلم  به متهم  انتسابی  بزه  دادگاه  روزنامه  در  آگهی  ونشر 
بااستناد به ماده 608 قانون تعزیرات مصوب سال 75 متهم را به تحمل 70 
ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف 20 روز پس 
ابالغ در همین دادگاه قابل واخواهی است./ص رئیس شعبه 122 دادگاه  از 

کیفری دو شهر اصفهان- سیدمهدی موسوی شماره:14968/م الف
دادنامه

تنظیم:1395/04/29  تاریخ  دادنامه:9509976836500806  شماره 
شعبه:940288  بایگانی  شماره  پرونده:9409980352200745  شماره 
شهرستان  خانواده  5دادگاه  کالسه9409980352200745شعبه  پرونده 
شهره  :خانم  خواهان  شماره   نهایی  (تصمیم  شهیدقدوسی  اصفهان)مجتمع 
شمالی  صدوق  شیخ  اصفهان-خ  نشانی  به  فرزندقاسم  پورطاغوتی  قاسمی 
ه  ت   – م  – ک   8169814541 پ  ط3 ک  پ13   – همت  شهیدان  – ک 
09138644080 خوانده :آقای نادر رضایی زاده فرزنداسکندر به نشانی مجهول 
پرونده  محتویات  بابررسی  دادگاه  زوجه  درخواست  به  خواسته:طالق  المکان 
نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  وبه  اعالم  رسیدگی  ختم 

فرزندقاسم  پورطاغوتی  قاسمی  شهره  خانم  دادخواست  دادگاه:درخصوص 
خواسته  به  فرزنداسکندر  زاده  رضایی  نادر  آقای  طرفیت  به  اصفهان  ساکن 
دادخواست  متن  وحرج(نظربه  عسر  لحاظ  زوجه)به  خواست  در  به  طالق 
نفقه  پرداخت  وعدم  منزل  ترک  علت  به  اعالم کرده  واینکه خواهان  تقدیمی 
در عسروحرج بوده وتقاضای طالق نموده است لکن دلیلی ارائه نکرده است 
آئین دادرسی مدنی که خواهان مکلف  بند6 ماده 51 قانون  وحسب تصریح 
است  نکرده  عنوان  هم  دلیلی  قیدنمایدهیچ  دادخواست  خودرادر  دالیل  بوده 
وباعنایت به نظریه مشاور محترم قضایی که به شرح فوق رد می شود دادگاه 
دعوی راوارد ندانسته وبه استنادماده 1257 قانون مدنی حکم به بطالن دعوی 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  شده  صادر  رای  می گردد  واعالم  صادر 
اله  حجت  است./ب   اصفهان  نظراستان  تجدید  محترم  محاکم  در  اعتراض 
کریمی دستگردی –دادرس دادگاه شعبه 5 خانواده اصفهان شماره:14987/م 

الف
دادنامه

خواهان:راضیه  بایگانی:1682-94  شماره   94/12/24- دادنامه:2271  شماره 
بهمن کوچه رضیان بن  بلوار شکوفه فرعی 22  الیگودرز  بهنام حقیقی نشانی 
شیخ  خ  نشانی:اصفهان  مستقل  :نفیسه  وکیل   54 پ  چهارم  درب  شقایق 
راد  مفید ساختمان 14موسسه حقوقی کتیبه طبقه دوم خوانده:طالب مدنی 
بابت  ریال  میلیون  سی  مبلغ  خواسته:مطالبه  المکان  مجهول  :فعال  نشانی 
قانونی گردشکار:شوراباعنایت  مطلق خسارات  انضمام  به  فقره چک  دو  وجه 
رای  بصدور  مبادرت  ذیل  وبشرح  رااعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
می نماید.رای قاضی شورا:درخصوص دعوی خانم راضیه بهنام حقیقی فرزند 
اکبرباوکالت توکیلی الهام مستاجران از طرف خانم نفیسه مستقل به طرفیت 
میلیون  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  آغاجان  فرزند  راد  مدنی  طالب  آقای 
ریال بابت وجه چکهای شماره 655150 به سررسید 92/10/2 به مبلغ بیست 
میلیون ریال و655153 به سررسید 92/10/12 به مبلغ ده میلیون ریال هردو 
به عهده بانک انصار شعبه مرکزی اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی 
باتوجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده وبقاء اصول مستندات در ید خواهان 
وصدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
علیرغم  خوانده  واینکه  آنهارادارد  وجه  مطالبه  در  خواهان  واستحقاق  خوانده 
ابالغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه دادرسی شرکت ننموده ونسبت به دعوی 
را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  نیاورده  عمل  به  ایرادواعتراضی  خواهان  مطروحه 
وارد دانسته ومستندا به مواد 310 و313 قانون تجارت و 198و515و519 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون 
ریال بابت اصل خواسته وسیصدوشصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی وحق 
احکام  اجرای  بااحتساب  نشرآگهی  وهزینه  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله 
وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سر رسید چکهای )92/10/20و92/10/12( لغایت 
غیابی  رای صادره  دارد  واعالم می  در حق خواهان صادر  اجرای حکم  تاریخ 
محسوب وظرف 20 روز پس از آن  قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم 
اختالف  حل  شورای   13 شعبه  قاضی  باشد.  می  اصفهان  حقوقی  عمومی 

اصفهان مریم نباتی  شماره:14917/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/05/05  تاریخ  دادنامه:9509976836100806  شماره 
پرونده:9509986836100252 شماره بایگانی شعبه:950288 

شهرستان  خانواده  دادگاه   1 کالسه9509986836100252شعبه  پرونده 
شماره9509976836100806  نهایی  شهیدقدوسی(تصمیم  اصفهان)مجتمع 
خواهان:آقای محمدعلی امینی فرزندابوالقاسم به نشانی اصفهان –خ امام- 
ک 15 )شهیدعبدالهی (چهارراه اول نبش بن بست رامین طبقه همکف زنگ 
اول کدپستی 8139636169 خوانده :خانم پریوش آقاجری فرزند خلیفه به 
پس  زوجیت گردشکار:دادگاه  خواسته:اثبات  المکان(  مجهول  )فعال  نشانی 
ذیل  شرح  به  رسیدگی  ختم  وبااعالم  پرونده  ومحتویات  اوراق  بررسی  از 

امینی  محمدعلی  آقای  دادگاه:خواسته  نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت 
واقعه  ثبت  خلیفه  فرزند  آقاجری  پریوش  خانم  بطرفیت  فرزندابوالقاسم 
عقدنامه  بموجب  داشته  اظهار  توضیح  در  خواهان  باشد  می  خویش  ازدواج 
عادی در تاریخ 1388/5/9 باخوانده ازدواج دایم نموده لیکن تاکنون مراتب 
بر ثبت آن می  ننموده – خواهان صدور حکم  ازدواج ثبت  را در دفتر رسمی 
آن  پیوست  عادی  عقدنامه  ورونوشت  دادخواست  مفاد  به  باالتفات  باشدکه 
که اصل نیز به رویت دادگاه رسیده وحضور نیافتن خوانده در جلسه دادرسی 
نیز ارسال  ا ی  ابالغ در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده والیحه  که باوصف 
قانون  4و20  مواد  به  بااستناد  قضایی  موافق مشاور  نظریه  به  وباتوجه  نکرده 
حمایت خانواده و مواد  1275-1278 قانون مدنی به ثبت ازدواج دایم بین 
 5499339171 ملی  شماره  دارنده  ابوالقاسم  فرزند  امینی  محمدعلی  آقای 
در   1819368599 ملی  شماره  دارنده  خلیفه  فرزند  آقاجری  پریوش  وخانم 
دفتر رسمی ازدواج حکم می نماید رای دادگاه غیابی است در مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در همین دادگاه وبعدازآن بمدت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر است./ع رئیس شعبه 1 دادگاه 

خانواده اصفهان عباسعلی عرب پور 
شماره:14991/م الف

دادنامه
پرونده:9409980361500567  شماره  دادنامه:9409976837001334  شماره 
پرونده  تنظیم:1394/11/29  تاریخ  شعبه:940228  بایگانی  شماره 
اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   10 کالسه9409980361500567شعبه 
السادات  اشرف  9409976837001334خواهان:خانم  شماره   نهایی  تصمیم 
خلیلی فرزند سید مصطفی به نشانی اصفهان-اتوبان فرودگاه-حصه شرقی-
بن بست پائیزان –پ 118 خوانده:آقای اصغر قاری فرزند حسین به نشانی 
خصوص  دادگاه:در  رای  زوجه  درخواست  به  :طالق  خواسته  المکان  مجهول 
دادخواست خانم اشرف السادات خلیلی فرزند سیدمصطفی به طرفیت آقای 
می گردد  مالحظه  طالق  حکم  صدور  خواسته  به  حسین  فرزند  قاری  اصغر 
حدودا  است که)ما  نموده  بیان  دادرسی  جلسه  در  خواهان  پرونده  این  در 
دارای  همسرم  هستیم  مشترک  فرزند  وفاقد  ازدواج کردیم  است  سال   15
ماه  یک  حدودا  و  بود  زندان  در  اکثرا  باشدایشان  می  متعدد  سوابق کیفری 
دلیل حمل  وبه  دارد  مخدر  مواد  به  اعتیاد  است همسرم  آزاد شده  است که 
ونگهداری مواد مخدر در زندان رفته است لذا به دلیل تخلف وی از بندهای 
2و7و9 شروط ضمن العقد تقاضای طالق دارم کل مهریه وسایر حقوق مالی 
این پرونده صرفا تقاضای طالق دارم( خود رادر قبال طالق بذل می کنم در 
از آن دارد که زوج  انقالب اسالمی اصفهان حکایت  از دادگاه  پاسخ استعالم 
دارای 9 فقره سابقه کیفری در زمینه اعتیاد،نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک 
فی  زوجیت  علقه  وجود  احراز  از  پس  دادگاه  علیهذا  دارد  وشیشه  ،هروئین 
مابین زوجین باعنایت به شرح دادخواست تقدیم اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی سوابق کیفری متعدد زوج دعوی خواهان راثابت تشخیص ونظر به 
به ماده  العقد مستند  نهم وهفتم شروط ضمن  بندهای  از  احراز تخلف زوج 
به احراز  1119قانونی مدنی ومواد 29،27،26و32قانون حمایت خانواده حکم 
طالق  نوع  می گردد  واعالم  صادر  زوجه  توسط  طالق  وکالت  اعمال  شرایط 
باتوجه به بذل کل مهریه وحقوق مالی ناشی از نکاح از ناحیه زوجه بائن وعده 
طالق سه طهراست  رعایت مواد1135،1134و1140و 1142قانون مدنی حسب 
در  زوج  حضور  عدم  درصورت  میباشد  طالق  صیغه  مجری  ی  عهده  بر  مورد 
دفترخانه علی الرغم اخطار زوجه می تواند به وکالت از او خود را مطلقه نماید 
اعتبار حکم طالق  شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای قطعی است رای صادره 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وسپس  تاریخ  از  غیابی وظرف بیست روز 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

رییس شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان شفیع زاده 
شماره:14983/م الف

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

اســتان اصفهــان یکــی از قطب هــای گردشــگری 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــا ک ــی رود؛ از آنج ــمار م ــه ش ــران ب ای
ــود ــناخته می ش ــش ش ــی فراوان ــای تاریخ  جاذبه ه

جاذبه هــای طبیعــی زیبــا و ســحرانگیزش ناشــناخته 
ــی از  ــا بعض ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــت. ب ــده اس مان
ــراه  ــا هم ــا م ــده ب ــای کمترشناخته ش ــن جاذبه ه ای

باشــید.
   آبشار پونه زار

دیدنی هــای  از  فریدون شــهر  پونــه زار  آبشــار 
ــا  ــار ب ــن آبش ــت. ای ــان اس ــتان اصفه ــناخته اس ناش
دیواره هایــی پوشــیده از خــزه خوش رنــگ و فضایــی 
بــس طرب انگیــز، پذیــرای دوســتداران طبیعــت 

ــت. اس
ــر، یکــی  ــی 75 مت ــاع تقریب ــه ارتف ــه زار ب  آبشــار پون
از زیباتریــن آبشــارهای ایــران اســت کــه بعــد از 
ــا حــدود نیــم  روســتای چغیــورت )پشــت کــوه( و ب
ســاعت پیــاده روی در نزدیکــی روســتای دربنــد واقــع 
 شــده اســت. نــام قدیــم ایــن مســیر آخــوره پاییــن 
و نــام جــاده باالتــر آخــوره بــاال بــوده اســت. بســیاری 
ــوان در  ــران را می ت ــی ای از گل هــای وحشــی و داروی

کوه هــای ایــن منطقــه یافــت.
   قنات دو طبقه مون

قنــات دو طبقــه اردســتان بــا قدمتــی 800 ســاله یکی 
قنات هــای  شــگفت انگیزترین  و  عجیب تریــن  از 
 ایــران اســت و در محلــه »مــون« اردســتان قــرار دارد 

و شــامل دو طبقــه اســت کــه در هــر طبقــه آن، آبــی 
مســتقل جریــان دارد؛ بــه گونــه ای کــه آب هیــچ یــک 

ــه دیگــری نفــوذ نمی کنــد. ب
ــم در  ــر روی ه ــوازی ب ــال م ــات از دو کان ــن قن  ای
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــترک تش ــودی مش ــای عم چاه ه
ــم  ــاهکارهای عل ــتان از ش ــه ای اردس ــات دو طبق قن
قنات هــای  پیچیده تریــن  و  قدیــم  در  مهندســی 
ــان  ــه در جه ــات دو طبق ــن قن ــرد و اولی منحصربه ف
اســت کــه بــرای کاوش و حفــر آن از مقنیــان ورزیــده 

اســتفاده شــده و بــا در نظــر گرفتــن شــرایطی اقلیمی 
آن را حفــر کرده انــد. 

ــر طــول دارد و عمــق مادرچــاه  ــات 2 کیلومت ــن قن ای
ــر اســت.  آن 31 مت

دارای 30 میلــه و مقــدار آبدهــی آن، 60 لیتــر در ثانیــه 
ــی  ــر از اهال ــدود 200 نف ــامیدنی ح ــت و آب آش اس

ــد. ــن می کن ــتان را تأمی ــون اردس ــه م محل
   پارک ملی کاله قاضی

پــارک ملــی کاله قاضــی بــا مســاحت حــدود 47142 

هکتــار در اســتان اصفهــان قــرار دارد.
ایــن پــارک از تنــوع پوشــش گیاهــی و زیســت 

جانــوری برخــوردار اســت. 
ــش  ــات وح ــگاه حی ــی و پناه ــارک مل ــل پ در داخ
کاله قاضــی هیچ گونــه ســکونتگاه انســانی وجــود 

ــدارد.  ن
ایــن پــارک شــامل رشــته کــوه شــیدان و رشــته کــوه 
کاله قاضــی اســت. ایــن منطقــه شــکارگاه ســلطنتی از 
زمــان صفویــه و پــس از آن به ویــژه در زمــان قاجاریــه 
و حکومــت ظــل الســلطان بــر اصفهــان بــوده اســت. 
پــارک ملــی کاله قاضــی زیســتگاه گونه هــای مختلــف 
پرنــدگان  پســتانداران،  گیاهــان،  از  ارزشــمندی   و 
و خزنــدگان اســت کــه تعــدادی از آن هــا در معــرض 
حفاظــت  تحــت  رو  ایــن  از  و  انقــراض   خطــر 

و حمایت شدید قرار دارند. 
جمعیــت  هفتــاد،  دهــه  ابتدایــی  ســال های  در 
پلنــگ کاله قاضــی حــدود 15 قــالده تخمیــن زده 
می شــد. جزیــره ای شــدن زیســتگاه و محاصــره 
شــهرک های  توســط  کاله قاضــی  ملــی  پــارک 
مســکونی و صنعتــی و گرفتــن فضــای حیاتــی از 
پلنــگ، همچنیــن شــکار گاه و بــی گاه پلنــگ توســط 
شــکارچیان غیرمجــاز تعــداد پلنــگ را در پــارک ملــی 
ــه 80  ــدای ده ــالده در ابت ــر 5 ق ــه زی ــی ب  کاله قاض

رساند.
پرنــده  44 گونــه  پســتاندار،  17 گونــه  تاکنــون    
ــارک  ــت در پ ــه دوزیس ــک گون ــده و ی ــه خزن 11 گون
ــت. ــده اس ــت ش ــایی و ثب ــی شناس ــی کاله قاض مل

معرفی جاذبه های طبیعی اصفهان

میراث ناشناخته اصفهان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان در حاشــیه 
 ســفر بــه شهرســتان خــور و بیابانــک از جاذبه هــا 
 و و تأسیســات گردشــگری ایــن شهرســتان بازدیــد 
و اعــالم کــرد: مجموعــه گردشــگری طبیعــی در حاشــیه 
معــدن پتــاس شهرســتان خــور و بیابانــک در آینــده ای 
ــاد  ــی ایج ــی و تفریح ــد اقامت ــب واح ــک در قال نزدی

خواهــد شــد. 
ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
 میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان
فریــدون الهیــاری در ســفر دو روزه بــه 
شهرســتان خــور و بیابانــک از تعدادی 
ــاخت  ــال س ــال در ح ــای فع طرح ه

گردشــگری شهرســتان دیــدار کــرد. 
اقامتــگاه  از  دیــدار  ایــن  در  وی 
بوم گــردی ناصریــه، طــرح توســعه 

هتــل بالــی خــور و بیابانــک و مجتمــع معدنــی پتــاس 
شهرســتان دیــدار کــرد. 

وی در ایــن دیــدار تأکیــد کــرد: شهرســتان خــور و 
ــان  ــتان اصفه ــرقی ترین شهرس ــوان ش ــه عن ــک ب بیابان

کــه در دل کویــر مرکــزی ایــران قــرار گرفتــه، بــا 
تاریخــی  و  طبیعــی  بی بدیــل  جاذبه هــای  وجــود 
مقصــدی ارزشــمند جهــت حضــور گردشــگران، به ویــژه 

گردشــگران خارجــی اســت. 
ــاس  ــدن پت ــع مع ــدارش از مجتم ــن در دی وی همچنی
شهرســتان و نظــارت بــر طرح هــای توســعه گردشــگری 
ایــن مجتمــع تصریــح کــرد: ایــن 
از  طبیعــی،  ارزشــمند  مجموعــه 
توســعه  جهــت  فراوانــی  ظرفیــت 
ــم  ــگری اکوتوریس ــای گردش ــر مبن ب
برخــوردار اســت؛ لــذا ایــن اداره کل از 
آمادگــی الزم جهــت هرگونــه حمایــت 
ــه گردشــگری در  از تأســیس مجموع
کنــار معــدن پتــاس شهرســتان خــور 

ــت.  ــوردار اس ــک برخ و بیابان
ــرکت در  ــا ش ــاری ب ــدون الهی ــت فری ــر اس ــایان ذک ش
شــورای اداری شهرســتان، بــه تبییــن اهــداف ســازمان 
میــراث فرهنگــی در زمینــه توســعه گردشــگری منطقــه 

ــع پرداخــت. ربی

ایجاد مجموعه گردشگری طبیعی در معدن پتاس خور و بیابانک
مدیــر کل ارشــاد اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا 
اعــالم خبر ابــالغ دســتورالعمل برگــزاری پانزدهمیــن دوره 
ــن آزمــون  ــام ای ــرت گفــت: ثبت ن ــرآن و عت مســابقات ق
از طریــق پایــگاه اینترنتــی معاونــت قــرآن و عتــرت 
وزارت ارشــاد از تاریــخ 20 شــهریور تــا 20 مهــر 95 صــورت 

می گیــرد. 
ــن  ــزود: ای ــردی اف ــران دهک ــواد کارگ ج
ــنجش  ــدف س ــا ه ــابقات ب دوره از مس
 و ارزیابــی عملکــرد آموزشــی مؤسســات 
و مراکــز قرآنــی کشــور، ایجــاد انگیزه در 
ــان  ــژه نوجوان ــان عمــوم مــردم، به وی می
اســتعدادهای  شناســایی  جوانــان،  و 
استانداردســازی  و  قرآنــی   درخشــان 
و جهت دهــی آموزش هــای قرآنــی در 

ــرد.  ــورت می گی ــات ص مؤسس
 کارگــران گفــت: ایــن آزمــون بــه صــورت سراســری 
و همزمــان روز پنجشــنبه 20 آبان مــاه در دو نوبــت برگــزار 
 می شــود کــه در نوبــت اول از ســاعت 8 و 30 تــا 10 
رشــته های  در  شــرکت کنندگان  صبــح،  دقیقــه   30 و 

ــد و در  ــت می پردازن ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــرآن ب ــظ ق حف
نوبــت دوم از ســاعت 11 تــا 12، شــرکت کنندگان در ســایر 

رشــته ها بــه رقابــت می پردازنــد. 
ــرآن  ــظ ق ــته حف ــار رش ــون در چه ــن آزم ــت: ای وی گف
کریــم، ترجمــه و مفاهیــم، تدبــر در قــرآن و معــارف 
قــرآن و اهــل بیــت)ع( برگــزار می شــود. کارگــران افــزود: 
حضــور داوطلبــان گــروه ســنی زیر 12 
ســال در جلســه آزمــون کتبــی ممنوع 
ــد در  ــزان می توانن ــن عزی ــت و ای اس
ــی  ــازه زمان ــه در ب ــفاهی ک ــون ش آزم
ــاه 95  ــا 28 آبان م ــاه 95 ت 20 آبان م
توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد برگــزار 

ــد.  ــرکت کنن ــود، ش می ش
نتایــج  اعــالم  گفــت:  کارگــران 
آزمــون تــا پایــان آذرمــاه 95 صــورت 
می گیــرد و ســپس در بهمن مــاه بــه نفــرات برتــر جوایــز 
نفیســی همچــون کمک هزینــه ســفر عمــره، کمک هزینــه 
عتبــات عالیــات و کمک هزینــه ســفر بــه مشــهد مقــدس 

ــا ــود. ایکن ــا می ش اعط

  بازنشر ترجمه روسی استفتائات 
مقام معظم رهبری

اســتفتائات  روســی  ترجمــه 
مقــام معظــم رهبــری، حضــرت 
ســیدعلی  العظمــی  آیــت هللا 
)مدظله العالــی(  خامنــه ای 
تحــت عنــوان »حقــوق اســالمی 
رســاله آموزشــی« بــه چــاپ 

سوم رسید. 
بــه نقــل از تارنمــای بنیــاد مطالعــات اســالمی روســیه، ایــن 
مجلــد شــامل احــکام عبــادات اســت کــه در قالــب 77 
 درســنامه، شــامل احــکام تقلیــد، طهــارت، نمــاز، روزه، خمس

 انفــال، جهــاد، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ســامان یافتــه 
است. 

ــی  ــن فارس ــوف« از روی مت ــم زینال ــط »ناظ ــر توس ــن اث ای
ترجمــه و در ســری پــروژه »قانــون و حقــوق« در 374 
ــده  ــر ش ــکو منتش ــدرای مس ــارات ص ــط انتش ــه توس صفح
اســت. ایــن اثــر بــه عنــوان متــن فقهــی ـ حقوقــی اســالمی 
ــیه  ــگاه های روس ــجویان دانش ــه دانش ــاز و مراجع ــورد نی  م
و مــورد اســتقبال بــوده اســت. بنیــاد در نظــر دارد جلــد دوم 
ایــن اثــر را نیــز کــه شــامل بخــش معامــالت اســت، بــه زودی 

منتشــر کنــد. ایکنــا

ساخت مسجد با کمترین هزینه
ــه  ــان اینک ــا بی ــاز ب ــن مسجدس ــع خیری ــل مجم ــر عام مدی
ــر  ــجد ه ــداث مس ــاخت و اح ــرای س ــد ب ــران می توانن خی
ــه  ــا کمتریــن هزین ــوی ب ــی و معن ــوع کمکــی را اعــم از مال ن
داشــته باشــند و در کار خیــر ســهیم شــوند، گفــت: آنچــه در 
ایــن میــان اهمیــت دارد ســاخت حتــی یــک مســجد ســاده 
ــته  ــد شایس ــت. مجی ــات اس ــه امکان ــه ب ــا توج ــک ب و کوچ
ــا بیــان اینکــه مســجد جایــگاه ترویــج و توســعه فرهنــگ  ب
ــر  ــه ه ــجد، وظیف ــاخت مس ــه داد: س ــت، ادام ــالمی اس اس
مســلمانی اســت؛ چــرا کــه یکــی از نیازهــای جامعــه اســالمی 
ــم  ــد ه ــردم بتوانن ــا م ــی اســت ت ــی مذهب ــاد پایگاه های ایج
ــن  ــر ای ــا یکدیگ ــاط باشــند و هــم ب ــا خــدای خــود در ارتب ب
رابطــه را برقــرار کننــد؛ ایــن پایگاه هــا همــان مســجدها 
ــک  ــا بان ــکاری ب ــه هم ــته، از تفاهم نام ــود. شایس ــد ب خواهن
قرض الحســنه رســالت خبــر داد و گفــت: عالقه مندانــی 
تمکــن  امــا  دارنــد،  بــه ســاخت مســجد  تمایــل  کــه 
 مالــی ندارنــد، می تواننــد بــا دریافــت وام از ایــن بانــک 
و بازپرداخــت بــه صــورت اقســاط در مسجدســازی مشــارکت 
ــه مشــارکت  ــدان ب ــن صــورت عالقه من داشــته باشــند. در ای
در امــر مسجدســازی می تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه 
نشــانی  بــه  مسجدســاز  خیریــن  مجمــع  اطالع رســانی 
 www.masjedsaz.ir از نحــوه مشــارکت در ایــن امــر خیــر 

آگاه شوند.

کوتاه از جامعه

13 سال پس از زلزله
حاکم نشین ارگ بم 
آماده بازدید می شود

عملیــات مرمــت و ایمن ســازی 
معبــر حاکم نشــین اثــر جهانــی 
ارگ بــم تــا نــوروز 1396 بــه 
تــا  رســید  خواهــد  پایــان 
اثــر  ایــن  بازدیدکننــدگان 
جهانــی بتواننــد 13 ســال پــس 
از زلزلــه بــم، شــهر بــم را از فــراز 

ارگ ببینند. 
ــالم  ــا اع ــم و منظــر فرهنگــی آن ب ــی ب ــگاه جهان ــر پای مدی
ــم  ــدگان ارگ ب ــت بازدیدکنن ــی رغب ــت: در پ ــر گف ــن خب ای
ــت  ــر، مرم ــن اث ــین ای ــش حاکم نش ــد از بخ ــرای بازدی  ب
فروردین مــاه  از  ارگ  از  بخــش  ایــن  ایمن ســازی  و 
در دســتور کار قــرار گرفــت و بــر اســاس برنامه ریــزی 
صورت گرفتــه امیدواریــم تــا نــوروز 96 ایــن عملیــات پایــان 

ــد.  یاب
ــام  ــم و انج ــه ب ــس از زلزل ــی پ ــین ابراهیم ــه افش ــه گفت ب
اقدامــات مرمــت و ایمن ســازی، امــکان بازدیــد از ایــن اثــر 
ــود  ــا ســربازخانه فراهــم شــده ب ــی ت ــی از دروازه اصل جهان
کــه بــا اتمــام عملیــات یادشــده عالقه منــدان قــادر خواهنــد 
ــا  ــی ت ــر را از دروازه اصل ــن اث ــر ای ــای دیگ ــا بخش ه ــود ت ب
ــم  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد. وی ب ــد کنن ــین بازدی  حاکم نش
و منظــر فرهنگــی آن در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو 
ــای  ــن رو فعالیت ه ــت: از ای ــت، گف ــیده اس ــت رس ــه ثب ب
 پایــگاه از محــددوه ارگ بــم فراتــر رفتــه و شــهر بــم 

را دربرمی گیرد. 
ــرداری  ــدی آوارب ــام 98 درص ــه اتم ــاره ب ــا اش ــی ب ابراهیم
در  و  شــده  انجــام  فعالیت هــای  بــه  مجموعــه  ایــن 
ــال  ــت: در ح ــت و گف ــه پرداخ ــن زمین ــام در ای ــال انج ح
 حاضــر عــالوه بــر 20 کارگاه فعــال مرمــت در ارگ بــم 
 4 کارگاه در خــارج از ارگ بــم فعــال اســت و فعالیــت 

3 کارگاه نیز پایان یافته است. 
مدیــر پایــگاه جهانــی بــم و منظــر فرهنگــی آن بــا اشــاره بــه 
 اتمــام مرمــت در کارخانــه حناســابی، مقبــره خواجــه آفــاق 
حفاظتــی  اقدامــات  اتمــام  ابراهیــم،  میــرزا  مقبــره  و 
دختــر  قلعــه  در  رحیم آبــاد  کوشــک  در   اضطــراری 
و چهارطاقــی و همچنیــن ادامــه مرمــت در مجموعــه عامری 
و مجموعــه وکیــل را از جملــه اقدامــات ســال جــاری ایــن 

پایــگاه برشــمرد.
ــاماندهی  ــت و س ــه، مرم ــر، تکی ــجد پیامب ــی مس  ابراهیم
ــه  ــربازخانه، خان ــوم، س ــار دوم و س ــم، حص ــار ارگ ب حص
از  بخشــی  حاکم نشــین،  از  بخشــی  بــازار،  یهودی هــا، 
ــی  ــوم و.... را از بخش های ــع، دروازه دوم و س ــجد جام مس

ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــا ب ــت آن ه ــه مرم ــمرد ک برش

ابالغ دستورالعمل پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن گزارش
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رستمی طلسم المپیک را شکست

کیانوش رستمی، وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان 

ن مدال کاروان ایران در المپیک  با کسب مدال طال، اول�ی

2016 برزیل را کسب کرد.

حوادثخاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

 سبک زندگی 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی                                               

کیمیای وطن
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

 
تهیه وسایل کمک آموزشی  در اسارت 

تعــداد جالــب توجهــی از عزیــزان  رزمنــده از اقشــار 
مســتضعفی بودنــد کــه بــه دلیــل فقــر و بی توجهــی  
طاغــوت از نعمــت خوانــدن و نوشــتن محــروم 

ــد.  بودن
ــوع  ــذ و ممن ــم و کاغ ــه قل ــا  ب ــیت عراقی ه حساس
ــای  ــر اردوگاه ه ــکالت دیگ ــتن آن از مش ــودن داش ب

ــود.  ــراق ب ــی در ع اســرای ایران
رویکــرد بی ســوادان بــه سوادآمـــوزی و نیـــز ارتـــقای 
تحصیـــلی کـم ســـوادان، کاربــرد وســایلی را ایجــاب 
می کــرد کــه نوشــتن بــر آن بــه وســیله انگشــت یــا 
ــان ســطح اردوگاه آســان  ــا ســاقه گیاه تکه چــوب ی
باشــد کــه افـــراد فراوانــی از اســـرا بتواننــد بــه ایــن 

ــد. ــدن و نوشــتن را فراگیرن وســیله خوان
تــا اینکــه طرحــی ابتــکاری کار آمــوزش را بــرای 
همــه آســان کــرد و آن لــوح آموزشــی بــود کــه 
نایلــون  و  روغــن  و  پارچــه  و  مقــوا  تکــه ای  بــا 
یــک  روی  بــر  ترتیــب کــه  تهیــه می شــد.بدین 
ــیاه رنگ  ــه س ــر، پارچ ــاد دیگ ــا ابع ــن 20×20 ی کارت
مســتعمل  لباس هــای  از  تیره رنگــی   یــا 
و ســپس بــر بــاالی آن  یـــک پالستیـــک )نایلــون( 
می شــد جــدا  آشپزخانـــه  گوشــت های  از   کـــه 

صابــون  و  وغــن  ر  بــه  را  پارچــه  و  می دوختیــم 
آغشــته می کردیــم. پالســتیک را بــه آرامــی بــر روی 
ــم پالســتیکی  ــا قل ــا انگشــت ی آن می کشــیدیم و ب
 )تهیه شده از دستـــه مسواک( بـــر روی پـــالستیک 

می نـوشتیـم.
 هنـــگامی که می خواستیم نوشتـــه ها پـــاک و محـو 
 شــود، پالستیـــک را از روی صـــفحه بلنـــد می کردیم 
و بـــار دیـــگر آن را بـــه آرامـــی بـــر روی صفـحه لوح 
قــرار می دادیــم. بدیــن ترتیــب نوشــته ها پــاک 
 می شــد و بــرای مطالــب دیگــر آمــاده نوشــتن 

بود. 
  بــا برطــرف شــدن حساســیت عراقی هــا، دفتــر 
ــه  ــا ب ــرای م ــی را ب ــرکات فراوان ــم آزاد شــد و ب و قل
ــای  ــا و جعبه ه ــز از کارتن ه ــی نی ــراه آورد. مدت هم
پــودر لباسشــویی و الیه الیــه کــردن آن هــا بــرای 

ــم. ــره می بردی ــب به ــتن مطال ــر و نوش دفت

 دستگیری سارقان حرفه ای منزل 
با 8 میلیارد سرقت در شرق اصفهان 

 رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان از دســتگیری 2 
ــال  ــارد ری ــف 8 میلی ــزل و كش ــه ای من ــارق حرف س

ســرقت خبــر داد. 
ســرهنگ کارآگاه ســتار خســروی در گفت وگــو بــا 
ــت: در  ــار داش ــس اظه ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
پــی وقــوع ســرقت منزلــی در منطقــه شــرق اصفهــان 
ــكیل  ــا تش ــی ب ــس آگاه ــرق پلی ــگاه ش ــوران پای مأم
شناســایی  درخصــوص  تحقیقــات  ویــژه،   تیمــی 
ــه  ــرقت را ب ــن س ــل ای ــا عوام ــل ی ــتگیری عام و دس

ــد.  ــرار دادن ــتور كار ق ــژه در دس ــورت وی ص
ــترده  ــات گس ــام تحقیق ــا انج ــوران ب ــت: مأم وی گف
و  تخصصــی  و  ویــژه  اقدامــات  از  اســتفاده  و 
ســرانجام  پلیســی،  نویــن  تجهیــزات  به كارگیــری 
ــا هماهنگــی مقــام  هویــت دو متهــم را شناســایی و ب
ــه ای دســتگیر   قضائــی آن هــا را در عملیــات غافلگیران

كردند. 
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: متهمــان در 
ــدارک  ــا م ــه ب ــی ك ــه هنگام ــورت گرفت ــات ص تحقیق
و مســتندات پلیــس مواجــه شــدند بــه چندیــن 
شــهر  شــرق  حــوزه  در  منــازل  از  ســرقت  فقــره 
اعتــراف ریــال  میلیــارد   8 ارزش  بــه   اصفهــان 

 كردند. 
ــا بیــان اینکــه  ــان ب ســرهنگ کارآگاه خســروی در پای
ــی  ــه مراجــع قضائ ــات، ســارقان ب ــل تحقیق ــا تکمی ب
كــرد:  توصیــه  همشــهریان  بــه  شــدند،  معرفــی 
در صــورت نقــل مــکان بــه منــزل جدیــد حتمــا 
ــرار دادن  ــد. از ق ــض کنی ــی را تعوی ــای در اصل قفل ه
ــایر  ــی و س ــر جاکفش ــد زی ــی مانن ــد در محل های کلی

خــودداری کنیــد.  دردســترس  محل هــای 
ــتن  ــن گذاش ــزل از روش ــودن من ــی ب ــع خال در مواق
چــراغ یــک اتــاق، رادیــو و تلویزیــون بــه مــدت 
طوالنــی و مســتمر خــودداری کنیــد و حتــی المقــدور 
ــد  ــان بخواهی ــورد اطمین ــنایان م ــایگان و آش از همس
هنــگام شــب  در  را  خانــه  داخــل  روشــنایی  کــه 
زمان بنــدی  دارای  چراغ هــای  از  یــا  دهنــد  تغییــر 
اســتفاده کنیــد. هنــگام خــروج از منــزل بــرای مــدت 
طوالنــی، امــوال بــا ارزش خــود را بــه فــرد مــورد 
بانــک  امانــات  صندوق هــای  یــا  خــود   اطمینــان 

بسپارید.

صورت خود را لمس می کنید
ــه  ــه ب ــا توج ــید. ب ــت بکش ــن کار دس ــد از ای ــما نمی توانی ش
ــور  ــه ط ــردم ب ــت، م ــی بهداش ــه مل ــان مؤسس ــر محقق نظ

متوســط نزدیــک بــه 4 بــار در ســاعت، صــورت خــود را لمــس 
ــه  ــا توجــه ب ــک مشــکل اســت؟ ب ــن کار چــرا ی ــد. ای می کنن
گفته هــای محققــان دانشــگاه آریزونــا، میــز کار شــما در هــر 
ــت  ــی توال ــری از صندل ــتر باکت ــار بیش ــا ب ــع صده ــچ مرب این
ــما  ــتراحت ش ــگام اس ــن هن ــاختمان اداری دارد؛ بنابرای در س
دســت خــود را بــر روی یــک ســطح میکروبــی قــرار می دهیــد 
ــد.  ــود می مالی ــورت خ ــانی و ص ــه پیش ــا را ب ــپس آن ه و س
ایــن کار احتمــال بیمــار شــدن و جــوش زدن را افزایــش 
ــه آن  ــا دســت زدن ب ــدن صــورت ی ــن مالی ــد. همچنی می ده
می توانــد بــه ســادگی بــه یــک بیمــاری بــه نــام آکنــه مکانیــکا 
منجــر شــود. مالــش منافــذ پوســت می توانــد باعــث مســدود 
ــد  ــه بع ــا 2 هفت ــوش زدن ت ــه آن ج ــود و نتیج ــدن آن ش ش

اســت.
 به صندلی خود می چسبید

نشســتن  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات  از  بســیاری 

طوالنی مــدت بــرای ســالمتی بســیار مضــر اســت. عــالوه بــر 
ــت، ســکته  ــی، دیاب ــی، بیماری هــای قلب افزایــش خطــر چاق
مغــزی و حتــی مــرگ را در پــی دارد. مطالعــه جدیــد دانشــگاه 
نــورث وســترن می گویــد: هــر یــک ســاعت اضافــی نشســتن 
بــر روی صندلــی در روز، حــدود ۵0 درصــد خطــر از کار افتادگی 
بدتــر  از همــه  افزایــش می دهــد.  را  فیزیکــی  لحــاظ  از 
ــی  ــما را حت ــتی ش ــد تندرس ــدت می توان ــتن طوالنی م نشس
اگــر روزانــه ورزش می کنیــد، بــه خطــر بینــدازد. هــر ۳0 یــا ۶0 
دقیقــه یکبــار بــرای چنــد دقیقــه از صندلــی خــود بلنــد شــوید.

شبکه های اجتماعی را چندین بار در روز چک می کنید
ــد  عــادت چــک کــردن مــداوم شــبکه های اجتماعــی می توان
رابطــه  شــما را بــه خطــر بینــدازد. محققــان در شــیلی دریافتنــد 
اســتفاده  اجتماعــی  شــبکه های   از  اغلــب  کســانی کــه 
می کننــد در طــول ۱2 مــاه در مقایســه بــا کســانی کــه از 
 آن چشم پوشــی می کننــد، نزدیــک بــه دو برابــر بیشــتر 

در بــاره تــرک همســر خــود خــود فکــر می کننــد. شــبکه های 
اجتماعــی ممکــن اســت جرقــه حســادت را در شــریک زندگی 
ــه  ــه ب ــر از همیش ــه راحت ت ــود ک ــث می ش ــد و باع ــما بزن ش

خیانــت فکــر کنیــد.
روی میز کار خود غذا می خورید

خالــی  یــا کیســه های  غــذا  ظــرف  و  انگشــتان کثیــف 
ــر روی میــز، نشــانه اشــتباهی اســت کــه شــما در  تنقــالت ب
پشــت کامپیوتــر خــود غــذا می خوریــد. مــردم در حالــی 
کــه حواس پــرت هســتند و وعده هــای کامــل غذایــی یــا 
ــد  ــرف می کنن ــتری مص ــری بیش ــد، کال ــده می خورن میان وع
می کنــد.  پیــدا  ادامــه  نیــز  بعــد  روز  در  آن  اثــرات  کــه 
حواس پرتــی را در ســاعات غذاخــوردن کاهــش دهیــد و فقــط 
بــر روی غــذای خــود تمرکــز کنید. اگــر روی غذا خــوردن تمرکز 
 داشــته باشــید، بــه احتمــال زیــاد غــذای متناســبی می خوریــد 

و پرخوری نخواهید کرد.

 اشتباهات بهداشتی  
که هر روز انجام می دهید

برگزاری جشنواره بزرگ کاالی ایرانی در بازارهای روز کوثر

خرید ایرانی، حمایت از تولیدکننده ایرانی
نخســتین جشــنواره بــزرگ کاالی ایرانــی بــا حضــور بیــش از 40 
تولیدکننــده داخلــی در روزهــای 2۵ مــرداد تــا 29 شــهریورماه در 

بازارهــای روز کوثــر شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، در 
جوامــع شــهری امــروزی بیشــتر شــهروندان تجربه خرید بخشــی 
از مایحتــاج روزانــه خــود را از بازارهــای روز دارنــد؛ بازارهایــی کــه 
نه تنهــا در شــهرهای کوچــک، بلکــه در کالن شــهرها نیــز مشــتریان 
خــاص خودشــان را یافتــه و امــروزه بعضــی از ایــن بازارهــا 
ــد.  شــهرتی بیــش از مغازه هــا و فروشــگاه های بــزرگ شــهر دارن
ــدگان  ــتقیم تولیدکنن ــال مس ــه اتص ــای روز، حلق ــع بازاره در واق
ــت  ــا فرص ــل قیمت ه ــا تعدی ــه ب ــتند ک ــدگان هس و مصرف کنن
ــد. بازارهــای روز  ــد مــردم فراهــم می آورن ــرای خری مناســبی را ب
ــاج  ــع مایحت ــور رف ــه منظ ــی از ســال 89 ب ــه شــکل کنون ــر ب کوث
ــاماندهی  ــن و س ــازمان میادی ــوی س ــهروندان از س ــی ش عموم
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان در مناطــق مختلــف احــداث 
ــتند  ــت هس ــال فعالی ــر در ح ــازار روز کوث ــون ۱۳ ب ــده و اکن  ش
و کوثــر شــماره ۱4 نیــز در حــال احــداث اســت. حــذف واســطه ها 
تنــوع  تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان،  اتصــال مســتقیم  و 
کاالهــا و افزایــش کیفیــت کاالهــا، از اهــداف ایــن ســازمان 
بــرای راه انــدازی بازارهــای روز کوثــر بــوده اســت. ایــن بازارهــا از 
 ابتــدای فعالیــت بــا اســتقبال بســیار خــوب مــردم مواجــه شــد 
و بعضــی اقدامــات مهــم از جملــه قیمــت مناســب، حــذف 
ــراف  ــب در اط ــگ مناس ــی پارکین ــروری، جانمای ــای غیرض کااله
ــا شــهروندان زمانــی کــه  ــازار و ... در ایــن بازارهــا باعــث شــد ت ب
وارد بازارهــای روز کوثــر می شــوند، کل مایحتــاج مــورد نیــاز خــود 
ــتری مداری  ــتای مش ــات در راس ــن اقدام ــد. ای ــداری کنن را خری
ــد از آن  ــه ایــن بازارهــا و خری صــورت گرفــت و توجــه مــردم را ب

جلــب کــرد. 
قیمــت کاالهــای عرضه شــده در بــازار روز کوثــر نســبت بــه 
ــا درج شــده، مناســب تر اســت  ــه در پشــت کااله ــی ک قیمت های
ــرار  ــت ق ــی در اولوی ــای ایران ــان کااله ــا، چیدم و در داخــل بازاره
ــت  ــه کیفی ــی ک ــابه ایران ــای مش ــغ کااله ــن تبلی ــه ؛ همچنی گرفت
ــام شــده اســت. ــر انج ــای روز کوث ــی داشــتند در کل بازاره خوب

ــی  ــای خوب ــا، نظارت ه ــن بازاره ــاره ای ــر درب ــم دیگ ــکات مه از ن
اســت کــه از ســوی ســازمان ها و ارگان هــای نظارتــی بــر بازارهــای 
روز کوثــر انجــام می شــود و از همیــن رو شــهروندان بــا اطمینــان 
بیشــتری بــه ایــن بازارهــا مراجعــه می کننــد تــا مایحتــاج زندگــی 

خــود را تأمیــن کننــد.

ــی و اقتصــاد  ــدات داخل ــرای حمایــت از تولی    جشــنواره ای ب
مقاومتــی

رهبــر معظــم انقــالب، ســال جــاری را بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی 
ــز  ــان نی ــهرداری اصفه ــد و ش ــذاری کرده ان ــل« نامگ ــدام و عم اق
ــددی  ــات متع ــاری، جلس ــال ج ــدای س ــتا از ابت ــن راس در همی
ــزار  ــر اســتانی و کشــوری برگ ــدگان برت ــرداران و تولیدکنن ــا بهره ب ب
ــردارد. در راســتای  ــا گامــی در راســتای ایــن نامگــذاری ب کــرده ت
برگــزاری ایــن جلســات، مقــرر شــد تــا »جشــنواره بــزرگ کاالی 
ایرانــی« در بازارهــای روز کوثــر شــهرداری اصفهــان برگــزار شــود. 
ــا همــکاری  ــام رضــا)ع( ب ــالد ام ــا می ــان ب ــن جشــنواره همزم ای
بیــش از 40 تولیدکننــده برتــر اســتان و کشــور از تاریــخ 2۵ 
ــم در  ــر خ ــد غدی ــا عی ــادف ب ــهریورماه مص ــا 29 ش ــاه ت مردادم
۱۳ بــازار روز کوثــر برگــزار می شــود. حمایــت از کاالی ایرانــی 
 و تولیــد ملــی در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، حفــظ 
و حمایــت از محیــط زیســت، از مهم تریــن اهــداف برگــزاری ایــن 
جشــنواره اســت. ترویــج فرهنــگ اســتفاده از کاالهــای باکیفیــت 
ایرانــی و بــه حرکــت در آمــدن چــرخ اقتصــاد، حمایــت از حقــوق 
مصرف کننــدگان، ترویــج فرهنــگ اســتفاده از وســایل نقلیــه پــاک 
ــزرگ  ــنواره ب ــداف جش ــر اه ــه، از دیگ ــالمت جامع ــش س و افزای
ــوان  ــان عن ــهرداری اصفه ــر ش ــای روز کوث ــی در بازاره کاالی ایران
شــده اســت. حفــظ و حمایــت از محیــط زیســت از دیگــر اهــداف 
ــه های  ــتا کیس ــن راس ــه در ای ــت ک ــی اس ــنواره کاالی ایران جش
پارچــه ای بــه دلیــل عمــر طوالنــی و کیفیــت مناســب از ۱۵ 
ــوالت  ــار و محص ــه تره ب ــز غرف ــه ج ــاری )ب ــال ج ــهریورماه س ش
پروتئینــی(، جایگزیــن کیســه های پالســتیکی خواهــد شــد. روزانه 
حــدود یــک ُتــن پالســتیک در بازارهــای کوثــر اســتفاده می شــد؛ 
امــا بــا توجــه بــه تأثیــرات مخربــی کــه نایلون هــای پالســتیکی بــر 
محیــط زیســت دارنــد، تصمیــم گرفتــه شــد کــه از کیســه پارچه ای 
ــزرگ کاالی  ــر اســتفاده شــود. در جشــنواره ب در بازارهــای روز کوث
ــکر  ــرای تش ــان ب ــهرداری اصفه ــر ش ــای روز کوث ــی در بازاره ایران
ــای  ــه کااله ــان ب ــاد آن ــل اعتم ــه دلی ــتریان ب ــی از مش و قدردان
 داخلــی، بــا همــکاری تولیدکننــدگان و حمایــت ســازمان میادیــن 
و ســاماندهی مشــاغل شــهری، جوایــز نفیســی بــرای مشــتریان 
در نظــر گرفتــه شــده کــه بــه بیــش از ۱۱۱0 نفــر اهــدا خواهــد شــد.

   حمایت از تولید ملی در راستای اقتصاد مقاومتی
در همیــن رابطــه شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن 
جشــنواره بــزرگ کاالی ایرانــی گفت: اولین جشــنواره بــزرگ کاالی 
ایرانــی در بازارهــای روز کوثــر بــا همــکاری بیــش از 40 تولیدکننــده 

ــژاد  ــدی جمالی ن ــود. مه ــزار می ش ــور برگ ــتان و کش ــر اس برت
خاطرنشــان کــرد: ایــن جشــنواره بــا هــدف معرفــی کاالی ایرانــی 
ــزار  ــی برگ ــی در راســتای اقتصــاد مقاومت ــد مل ــت از تولی و حمای
ــه اینکــه ایجــاد بازارهــای روز در نقــاط  ــا اشــاره ب می شــود. وی ب
مختلف شــهر و در راســتای ســاماندهی مشــاغل اســت، ادامه داد: 
درحقیقــت بازارهــای روز، حلقــه اتصــال مســتقیم تولیدکننــدگان 
رفــاه  بــا مصرف کننــدگان در جهــت  و مراکــز عمده فروشــی 
ــاد  ــری از ایج ــاز جلوگی ــود و زمینه س ــد ب ــهروندان خواه ــال ش ح
ــا  ــل قیمت ه ــار، تعدی ــوه و تره ب ــیار می ــده و س ــای پراکن  واحده
ــان  ــهردار اصفه ــت. ش ــی اس ــطه گری های غیراصول ــذف واس و ح
تصریــح کــرد: از طریــق ایــن بازارهــا، تولیــدات کشــاورزی )میــوه 
پروتئینــی  لبنــی،  مــواد  شــیالت،  فرآورده هــای  تره بــار(   و 
و ســایر نیازهــای ضــروری مــردم بــا حضــور شــرکت های تعاونــی 
اتحادیه هــا، اصنــاف و تولیدکننــدگان محصــوالت غذایــی بــا 
کیفیــت و قیمــت مناســب و بــدون واســطه بــا نظــارت در اختیــار 
ــک  ــبد کاالی ی ــه س ــوی ک ــه نح ــرد؛ ب ــرار می گی ــهروندان ق ش
ــق  ــرد: طب ــه ک ــود. وی اضاف ــن می ش ــازار تأمی ــن ب ــوار در ای خان
ــا  ــواره ب ــای روز هم ــاد بازاره ــده، ایج ــل آم ــه عم ــی های ب بررس

ــوده اســت. ــراه ب ــردم هم ــدی م ــت و رضایتمن موفقی
   اهدای جوایز نفیس برای حمایت از کاالی ایرانی

مدیــر بازارهــای روز کوثــر شــهرداری اصفهــان نیــز گفــت: بیــش از 
ــرکت کنندگان  ــی ش ــرای قرعه کش ــزه ب ــان جای ــارد توم ــک میلی ی
در جشــنواره بــزرگ کاالی ایرانــی پیش بینــی شــده اســت. ســعید 
خاکــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از تشــکیل بازارهــای روز کوثــر 
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی بــوده اســت، اظهــار کــرد: در ایــن 
راســتا از ابتــدای امســال، بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر حمایــت از کاالی ایرانــی، تصمیــم گرفتــه شــد 
خریــد اجنــاس داخلــی فرهنگســازی شــود. وی تصریــح کــرد: بــر 
ایــن اســاس از 40 تولیــد کننــده برتــر اســتان و کشــور دعــوت شــد 
تــا در جشــنواره بــزرگ کاالی ایرانــی شــرکت کننــد. مدیــر بازارهای 
روز کوثــر شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه در مــدت جشــنواره 
نیــز اجنــاس بــا قیمــت کــم عرضــه می شــود، خاطرنشــان کــرد: 
ــر  ــه بازارهــای کوث ــده ب ــز افــراد مراجعه کنن ــان جشــنواره نی در پای
 در قرعه کشــی شــرکت داده می شــوند. وی بــا بیــان اینکــه 
2 میلیــارد تومــان جایــزه بــرای ایــن جشــنواره پیش بینــی شــده 
اســت، افــزود: جوایــز نفیســی همچــون ۱۳ خــودروی ملــی، ۱۱0 
ــار آزادی ــکه تمام به ــی، ۱۱0 س ــه ایران ــرش، 700 دوچرخ ــه ف  تخت

۱۱0 نیم سکه و ۱۱0 ربع سکه پیش بینی شده است.


