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ویژگی شیعه  امام رضا)ع(

له
قا

رم
س در خراسان  علیه السالم  رضا  امام  حضرت 

که  از مسلمانانی  به سر می بردند. جمعی 
دور  راه  از  هستند،  شیعه  بودند  مدعی 

برای زیارت امام علیه السالم به در خانه  ایشان 
اجازه   تا  رفت  حضرت  نزد  به  دربان  آمدند. 
کار  ورود بگیرد. حضرت در پاسخ فرمود: فعال 
 دارم به آن ها بگو بروند. دربان پیام را رسانید 
و آن ها رفتند. روز بعد به در خانه آمدند. باز مثل 
روز قبل اجازه ورود داده نشد و آن ها برگشتند. 
این رفت وآمد دو ماه به طول انجامید و هربار 
داده  آن ها  به  مالقات  اجازه   می رفتند  که 
گفتند:  دربان  به  ناامید  سرانجام  نمی شد. 
پدرتان  شیعیان  از  ما  کن  عرض  حضرت  به 
امیرمؤمنان علی علیه السالم هستیم. دشمنان 
ما را شماتت و سرزنش می کنند به دلیل اینکه 
سرافکنده  کنون  ا ندادید.  مالقات  اجازه   شما 
مخالفان  نیشخند  برابر  در  و  بازمی  گردیم 
گشت. دربان پیام   درمانده و بیچاره خواهیم 

کرد و... را ابالغ 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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داروخانه ها در محل کار   صفحه 4
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ویژه های امروز

کشور اخبار روز رشد اقتصادی 
به 4/4 درصد رسیده است

گزارش مرکز  آمار  گفت: بر اساس آخرین   رئیس جمهوری اسالمی  ایران 
کشور در سه ماهه نخست امسال به بیش از 4/4  رشد اقتصادی 

درصد رسیده است...

شمخانی: 

 با هرگونه تحرکی در مرزها 
برخورد می کنیم

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 سایه بحران آب 
گسترده تر شد  
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نخستین بانوی محجبه مدال آور 

آمریکا، در تـــاریـــخ المـپیـــک صفحه 6

صفحه 6

موفقیت وزنه برداری ادامه دارد

طال بر ســیـــنــــه 
رستم و سهراب



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

تحــرکات  افزایــش  از  نگرانــی  ابــراز  بــا  شــمخانی 
ایــران  مشــترک  مرزهــای  در  ســنتی   ضدانقــاب 
پایــدار در مرزهــا امنیــت  اقلیــم کردســتان گفــت:   و 
نظامــی  نیروهــای  و  اســت  ایــران  قرمــز   خــط 
ــا  ــده ای در مرزه ــرک تهدید کنن ــر تح ــا ه ــا ب ــی م  و امنیت

برخــورد می کننــد.
ــی  ــر سیاس ــو دفت ــور و عض ــر کش ــنجاری، وزی ــم س کری
ــروز  ــح دی ــراق، صب ــتان ع ــم کردس ــرات اقلی ــزب دموک ح
ــم  ــام معظ ــده مق ــمخانی، نماین ــی ش ــا عل ــنبه( ب )یکش
رهبــری و دبیــر شــورای  عالــی امنیــت ملــی دیــدار و 

گفت وگــو کــرد.
ــط  ــه تاریخچــه رواب ــا اشــاره ب ــدار ب ــن دی شــمخانی در ای
برادرانــه و ســازنده جمهــوری اســامی  ایــران و گروه هــای 
کــردی در عــراق اظهــار داشــت: رونــد پشــتیبانی و حمایــت 
ایــران از اقلیــم کردســتان در چارچــوب راهبردهــای دولــت 
مرکــزی عــراق مســیری غیرقابــل تغییــر بــوده کــه همــواره، 
به ویــژه در شــرایط ســخت و بحرانــی متوقــف نشــده 

اســت.
دبیــر شــورای  عالــی امنیــت ملــی اتخــاذ مواضــع مشــترک 
ــف  ــن گروه هــای مختل ــر اتحــاد و انســجام بی ــی ب و مبتن
کــردی در چارچــوب عــراق متحــد را ضامــن تقویــت 
ــوان  ــتان عن ــم کردس ــادی اقلی ــی و اقتص ــاختار سیاس س

کــرد و افــزود: تجربیــات ســال های اخیــر و ظهــور و ایفــای 
ــترک  ــد مش ــوان تهدی ــه عن ــری ب ــم تکفی ــش تروریس نق
همــه اقــوام و ادیــان در عــراق، نشــان داد کــه امنیــت پایدار 
در ایــن کشــور صرفــا بــا تقویــت عــراق یکپارچــه و متحــد 

قابــل تأمیــن  اســت.

امنیت پایدار در مرزها، خط قرمز جمهوری اسالمی
ــش بعضــی تحــرکات  ــی از افزای ــراز نگران ــا اب شــمخانی ب
ــم  ــران و اقلی ــاب ســنتی در مرزهــای مشــترک ای ضدانق
ــرویس های  ــتیبانی س ــت و پش ــا حمای ــه ب ــتان ک کردس
 جاسوســی منطقــه ای و فرامنطقــه ای انجــام می شــود
عنــوان کــرد: امنیــت پایــدار در مرزهــا، خــط قرمــز جمهوری 
ــا  ــی کشــور ب اســامی اســت و نیروهــای نظامــی  و امنیت
ــده مرزهــای کشــور باشــد  ــه تهدید کنن ــه تحرکــی ک هرگون

بــه  شــدت برخــورد خواهنــد کــرد.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی موفقیت هــای چشــمگیر 
ــم  ــان تروریس ــرکوب جری ــراق را در س ــردم ع ــت و م دول
ــور در  ــن کش ــر ای ــای کم نظی ــنی از ظرفیت ه ــان روش نش
ــزود:  ــی دانســت و اف ــزرگ امنیت ــا تهدیدهــای ب ــه ب مقابل
بهره گیــری هوشــمندانه از ســاختارهای سیاســی و قانونــی 
ــادی  ــی، اقتص ــای سیاس ــر چالش ه ــه ب ــور غلب ــه منظ ب
ــد  ــراق متح ــت ع ــظ و تقوی ــیر حف ــا مس ــی، تنه  و امنیت

و یکپارچه است.

شمخانی: 

با هرگونه تحرکی در مرزها برخورد می کنیم

 رئیــس مجلــس شــورای اســامی  بــا گرامیداشــت 
ســالروز جنــگ 33 روزه گفــت: پیــروزی بــاز هــم از 

آن مقاومــت خواهــد بــود.
ــی در  ــی الریجان ــن، عل ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
جلســه علنــی روز یکشــنبه مجلــس بــا اشــاره 
ــزود:  ــگ 33 روزه اف ــت جن ــالروز گرامیداش ــه س ب
ایــن جنــگ بی تردیــد حادثــه ناخواســته بــرای 

مســلمانان و مقاومــت لبنــان بــود؛ 
نابرابــر  داد: جنــگ 33روزه، جنــگ  ادامــه   وی 
و ظالمانــه ای بــود که در آتــش بیداد صهیونیســتی- 
شــکیبایی  لبنــان  شــجاع  ملــت   آمریکایــی، 
فجیــع،  حادثــه  آن  از  و  کردنــد  مقاومــت  و 
صحنــه ای افتخازآمیــز خلــق کردند.رئیــس مجلــس 
ــان  ــان اینکــه مقاومــت لبن ــا بی شــورای اســامی  ب

ــا)ع(  ــام رض ــان ام ــی کام موالیم ــه ای از تجل نمون
اســت کــه فرمــود »ســنت ولــی خــدا پایــداری در 
ــه نخســت  ــرد: در هفت ــح ک سختی هاســت«، تصری
هرگونــه  بــا  صهیونیســت ها  و  آمریــکا  جنــگ، 
ــت  ــورها مخالف ــب کش ــس از جان ــای آتش ب تقاض
می کردنــد و کنفرانســی در رم تشــکیل شــد و وزیــر 
خارجــه وقــت آمریــکا بــا بی اعتنایــی بــه اجاســی 
کــه اروپائیــان تشــکیل داده بودنــد، آتش بــس را رد 
کرد.عضــو شــورای عالــی امنیــت ملــی خاطرنشــان 
کــرد: رئیس جمهــوری آن کشــور در مســکو بــا 
ــا  ــی ب ــزب هللا در گوش ــاره ح ــک درب ــخنان رکی س
انگلیــس مطالبــی را بیــان  نخســت وزیر وقــت 

داشــت کــه نشــان از توهمــات شــیطانی آن هــا 
داشــت؛ امــا درســت بعــد از هفتــه نخســت جنــگ 

ــد. ــوض ش ــا ع ــار آن ه ــرایط، رفت ــر ش ــا تغیی ب
ــطه  ــت واس ــطه پش ــرد: واس ــح ک ــی تصری الریجان
ــگ  ــه ســوم جن می فرســتادند و مخصوصــا در هفت
ــی  ــا بی آبروی ــد ت ــکیل دادن ــت را تش ــورای امنی ش
 هفته هــای قبــل را در جنــگ ســرپوش بگذارنــد 
و محترمانــه میــدان را تــرک کننــد؛ امــا پاســخ 
ــد در  ــان را خداون ــت لبن ــکیبایی مل ــداری و ش پای
عــزت آن هــا قــرار داد تــا بــا ســربلندی کمــر رژیــم 

صهیونیســتی را شکســتند.
ــب مقاومــت  ــن افتخــار نصی ــار داشــت: ای وی اظه

 و به خصــوص حــزب هللا قهرمــان و رهبــر پارســا 
و مجاهــد آن ســید حســن نصــرهللا شــد کــه 
ــر  ــه دژی مســتحکم در براب لبنــان کشــور خــود را ب
قلدرهــای صهیونیســتی آمریکایــی بــدل کــرده 

ــت. اس
وی ادامــه داد: مجلــس شــورای اســامی  یــاد 
ــگ 33 روزه  ــان را در جن ــت لبن ــدان مقاوم مجاه
ــزب هللا  ــه ح ــروزی را ب ــن پی ــی دارد و ای ــی  م  گرام
می گویــد  تبریــک  لبنــان  مقاومــت   و 
ــه و  ــد منطق ــه در شــرایط جدی ــن اســت ک و مطمئ
نقش آفرینــی تروریســت های خائــن داعــش و 
جبهــه النصــره کــه بــه نیابــت از صهیونیســت ها بــه 
جنــگ مســلمانان آمــده انــد، بــاز هــم پیــروزی از 

ــود. آن مقاومــت خواهــد ب

 بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو
بــه نقــل از ســپاه نیوز، ســردار ســرتیپ پاســدار 
ــیج  ــازمان بس ــس س ــین رئی ــی، جانش ــی فضل عل
»نقــش  همایــش  ســومین  در   مســتضعفین 
انقابــی«  حــوزه  تقویــت  در  روحانیــت  بســیج 
در مشــهد گفــت: رســالت روحانیــون و علمــا در 
ــیاری  ــأ بس ــت و منش ــنگین اس ــروز س ــه ام جامع
اســامی  پرچمــداری  جامعــه  در  پیروزی هــا  از 

روحانیــون و اقدامــات بــه موقــع آنــان بــوده اســت.
جانشــین رئیــس ســازمان بســیج افــزود: پیــروزی 
ــل ــام راح ــدت ام ــون مجاه ــامی  مره ــاب اس  انق
گســترش  و  بــوده  شــهدا  و  روحانیــون  علمــا، 
تفکــر انقابــی در جهــان نیــز، منبعــث از همیــن 
محــور اســت. وی بیــان کــرد: علمــا و روحانیــون 

رســیدن  بــرای  مردمــی  را  بالقــوه  ظرفیت هــای 
ــه  ــور ک ــاندند؛ همان ط ــت رس ــه فعلی ــروزی ب ــه پی ب
هشــت ســال دفــاع مقــدس بــدون حضــور و هدایــت 

روحانیــون و علمــا ممکــن نبــود.
ســردار فضلــی گفــت: بســیج مردمــی  در کنــار 
حتمــی  را  پیــروزی  ســپاه،  و  ارتــش  نیروهــای 

باشــد  خالصانــه  نیت هــا  اگــر  زیــرا   می ســازد؛ 
ارتشــی، ســپاهی، جهــادی و روحانــی بــرای خداونــد 
ــد. ــدان می آین ــه می ــد و بســیجی وار ب ــاد می کنن جه

جانشــین رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین 
ــادواره شــهدا  ــزار ی ــروزه در کشــور، 23 ه ــزود: ام اف
ــورد  ــم م ــن مراس ــزاری ای ــه برگ ــود ک ــزار می ش برگ
توجــه مــردم قــرار گرفتــه و ایمــان و تفکــر بســیجی 

آنــان را نشــان می دهــد.

مشــخص نیســت مبلــغ نجومــی  6.5 تریلیــون دالر بــرای 
خریــد تســلیحات بــه کار رفتــه یــا در فیــش مدیــران 

ــت. ــده اس ــک ش ــی ح آمریکای
گــزارش جدیــد بــازرس کل پنتاگــون نشــان می دهــد 
ــون از  ــرد 6.5 تریلی ــوه هزینه ک ــاره نح ــندی درب ــچ س هی
بودجــه ای کــه ســال گذشــته میــادی بــه نیروهــای مســلح 

ــدارد.  ــه، وجــود ن ــاالت متحــده اختصــاص یافت ای
ــی وزارت  ــت مال ــازرس کل معاون ــل، ب ــی. ِوناب ــن ت لوری
دفــاع ایــاالت متحــده آمریــکا در گــزارش اخیــر خــود کــه 
26 ژوئیــه 2016 میــادی منتشــر شــده اســت، یافته هــای 
تأمل برانگیــزی ارائــه داد. 2.8 تریلیــون در تابســتان و 
جمعــا 6.5 تریلیــون دالر تــا پایــان پاییــز 2015 میــادی بــه 
حســاب اصلــی ارتــش واریــز شــده، امــا هیــچ فاکتــوری 

ــدارد.  ــرای آن وجــود ن ب
 او البتــه بــرای اینکــه کســی را متهــم نکــرده باشــد

ــه در  ــد ک ــی می دان ــکل را نقائص ــن مش ــی ای ــل اصل دلی
ســامانه حسابرســی نیروهــای مســلح و رونــد گزارش دهــی 
ــع آن  ــرای رف ــم ب ــی ه ــچ اولویت ــود دارد و هی ــی وج مال
قائــل نشــده اند؛ اگرچــه ایــن احتمــال را رد نمی کنــد 
ــه( نیروهــای مســلح کــم   کــه گــزارش حســاب کل )خزان

ــاد شــده باشــد.  و  زی

ــی از  ــور مال ــزار و 513 فاکت ــد: 16 ه ــه می ده ــل ادام وناب
1.3 میلیــون ســند در دوره مالــی تابســتان 2015 میــادی 
معــدوم شــده؛ در حالــی کــه هیــچ دلیلــی بــرای آن ذکــر 
ــوم  ــواالت معل ــن اح ــا ای ــد: ب ــت. او می نویس ــده اس نش
نیســت مدیــران نیروهــای مســلح و وزارت دفــاع بــر چــه 
ــم  ــد تصمی ــال بع ــه س ــاره بودج ــد درب ــی می  توانن اساس

ــد. بگیرن
در بخــش پیشــنهادات گــزارش از معــاون وزیــر دفــاع 
خواســته شــده بیــش از پیــش بــه صــورت متوالــی 
ــی  ــوه و گزارش ده ــز وج ــد واری ــی و رون ــای مال گزارش ه
ــر  ــاع عــاوه ب ــی وزارت دف ــد. ســرویس مال را بررســی کن
ادارات داخلــی بــه واســطه پروژه هــای دولــت الکترونیــک 
دارای روابــط مالــی بــا دفتــر رئیس جمهــور و وزارت انــرژی 

اســت. 
پیشــین  بــه گزارش هــای  توجــه  بــا  آمریــکا  کنگــره 
ســپتامبر  آخــر  تــا  اســت  خواســته  پنتاگــون  از 
مالــی  روندهــای  شــفافیت  میــادی   2017 
را بــه گونــه ای کــه قابلیــت حسابرســی کامل داشــته باشــد، 
ــی ظاهــرا  ــن گزارش های ــا وجــود چنی ــا ب ــد؛ ام ــت کن تقوی
ــه  ــر گرفت ــاع در نظ ــرای وزارت دف ــت دشــواری را ب مأموری

اســت.  مشــرق

  رئیس جمهــوری اســامی  ایــران گفــت: بــر اســاس 
آخریــن گــزارش مرکــز آمــار، رشــد اقتصــادی کشــور 
ــش از 4/4  ــه بی ــال ب ــت امس ــه نخس ــه ماه در س

درصــد رســیده اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ایرنــا، دکتــر 
حســن روحانــی روز یکشــنبه در ادامــه ســفر اســتانی 
خــود بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در اجتمــاع 
باشــکوه مــردم در ورزشــگاه تختــی یاســوج افــزود: 

دولــت یازدهــم در شــرایطی فعالیــت خــود را آغــاز 
کــرد کــه رشــد اقتصــادی کشــور منفــی 6.8 درصــد 
ــود. امــروز و در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری  ب

بــه بیــش از 4/4 درصــد رســیده اســت.
توانســتیم در  امــروز  اگــر مــا  اظهــار کــرد:  وی 
روزهــای ســخت ایــن منطقــه در شــرایطی کــه 
ــوم  ــک س ــه ی ــت را ب ــت نف ــاب قیم ــمنان انق دش
و یــک چهــارم رســانده اند بــه رشــد نزدیــک 5 
 درصــد برســیم، بــه معنــای اعتمــاد مــردم بــه دولــت 

و اتحاد دولت و ملت است.
ــه اینکــه امــروز کشــور  ــا اشــاره ب رئیس جمهــوری ب
ــه داد:  ــه، ادام ــرار گرفت ــه شــکوهمند ق ــک نقط در ی
 شــما ملــت بــزرگ ایــران نــه بــا شــعار، بلکــه بــا اراده
ایســتادگی، مقاومــت و حمایــت و اطاعــات از رهبــر 
ــه کســی  ــد ک ــا نشــان دادی ــه دنی ــاب ب ــم انق معظ

ــد. ــل کن ــا تحمی ــر م ــزی را ب ــد چی نمی توان
ــران  ــزرگ ای ــت ب ــما مل ــزود: ش ــی اف ــر روحان دکت
ــا شــجاعت، زنجیــر تحریــم را از دســت   توانســتید ب
ــز  ــران عزی ــش ای ــه نام ــخ ک ــر تاری ــای آن دلی و پ
اســت، بــاز کنیــد و بــا ایســتادگی و مقاومتتــان کاری 

ــم شکســته شــود. ــه زنجیرهــای تحری ــد ک کردی

گزارش بازرسی وزارت دفاع آمریکا:
 6.5 تریلیون دالر در پنتاگون ناپدید شده است 

در اجتماع پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد
 روحانی: رشد اقتصادی کشور به 4/4 درصد رسیده است

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
 گفــت: در کشــور مــا چــون نظــام حزبــی نــدارد، نامزدهــای 
ــه  ــه جامع ــی ب ــام حزب ــک نظ ــا ی ــوری ب ــت جمه ریاس
ــد. ــات می پردازن ــه تبلیغ ــخصا ب ــوند و ش ــی نمی ش معرف

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حمیدرضــا فوالدگــر درخصوص 
برگــزاری جلســات انتخاباتــی زودتــر از موعــد اظهار داشــت: 
ــت  ــات ریاس ــته انتخاب ــای گذش ــوع در دوره ه ــن موض  ای
جمهــوری نیــز مشــاهده می شــد و تبلیغــات از ماه هــا 
قبــل از ثبت نــام افــراد کاندیــدای ریاســت جمهــوری شــکل 

می گرفــت.
 عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس دهــم شــورای 
اســامی  بــا بیــان اینکــه افــراد کاندیداشــده در ادوار 
گذشــته انتخابــات ریاســت جمهــوری در حــوزه کاری خــود 

ــی از  ــه داد: بعض ــد، ادام ــزار می کردن ــاتی را برگ ــز جلس نی
کاندیداهــا نیــز مســئولیتی نداشــتند؛ ولــی جلســات خــود 

را برگــزار می کردنــد.
ــات شــود  ــی اثب ــر از لحــاظ قانون ــرد: اگ ــان ک ــر بی  فوالدگ
کــه ایــن جلســات شــائبه انتخاباتــی دارد و رفتــار انتخاباتی 
ــی در  ــود، ول ــام ش ــد انج ــی بای ــان قانون ــه در زم ــت ک اس
ــی خواهــد  ــی تلق حــال حاضــر انجــام می شــود، غیرقانون
ــرای  ــی ب ــام حزب ــران، نظ ــه در ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــد؛ ب ش
معرفــی رئیــس جمهــور ماننــد ســایر کشــورها وجود نــدارد.
ــا پیــش  ــراد مدت ه ــزود: در بعضــی از کشــورها اف  وی اف
ــت  ــه رقاب ــود ب ــوع خ ــای متب ــات، درون حزب ه از انتخاب
ــات  ــه تبلیغ ــی ب ــدت معین ــد از آن در م ــد و بع می پردازن

می پردازنــد.
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس دهــم شــورای 
اســامی  بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا بــا توجــه بــه شــرایط 
ــرای  ــت: ب ــت، گف ــی اس ــدی طبیع ــا ح ــاری ت ــن رفت چنی
ــرد؛  ــاد ک ــی ایج ــوان مانع ــات نمی ت ــن جلس ــی از ای بخش
ــوان  ــوان عن ــا ســند و مــدرک می ت ــی در مواقعــی کــه ب ول
ــد  ــرد، بای ــات ک ــد را اثب ــی پیــش از موع ــات انتخابات تبلیغ

ــی انجــام شــود. برخــورد قانون
 فوالدگــر تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه بایــد قانــون 

اصــاح کنیــم. را  انتخابــات 

ــس  ــه، بودجــه و محاســبات مجل عضــو کمیســیون برنام
از  تفحــص  و  تحقیــق  احتمــال  اســامی  از  شــورای 
بــه گــزارش  داد.  خبــر  بازرگانــی  اتــاق  فعالیت هــای 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از خانــه ملــت، حســینعلی 
حقوق هــای  پرداخــت   درخصــوص  حاجی دلیگانــی 
ده  هــا میلیــون تومانــی در اتــاق بازرگانــی گفــت: بــر 
ــون، ســه هــزارم از درآمــد فعــاالن اقتصــادی  اســاس قان
ــاون ــی و تع ــای بازرگان ــه از اتاق ه ــی ک ــی و حقوق  حقیق

کارت بازرگانــی فعالیــت دریافــت می کننــد، مشــمول 
مالیــات می شــود و ایــن درآمــد بایــد در راســتای تأمیــن 
ــد. ــاق اختصــاص یاب ــن دو ات ــه ای هزینه هــای ضــروری ب

نماینــده مــردم شاهین  شــهر، میمــه و برخــوار در مجلــس 
شــورای اســامی  ادامــه داد: بــر اســاس مــاده 77 برنامــه 

ــای  ــروش اتاق ه ــد ف ــک درص ــور، ی ــعه کش ــم توس پنج
بازرگانــی و تعــاون نیــز بایــد بــه حســاب ایــن صندوق هــا 
ــش از 294  ــزان آن بی ــال 94 می ــه در س ــود ک ــز ش واری
میلیــارد تومــان بــوده؛ بنابرایــن در برنامــه ششــم توســعه 
ــی اختصــاص  ــع مال ــزان واقعــی مناب ــه می ــد ب کشــور بای

ــد. ــورد ش ــای بی م ــع از هزینه ه ــا مان ــد ت یاب
ــه  ــزود: اینک ــم اف ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــت  ــی پرداخ ــاق بازرگان ــی در ات ــا میلیون ــای ده ه حقوق ه
 شــود یــا اســراف در انجــام هزینه هــا صــورت گیــرد

پذیرفتــه نیســت.حاجی دلیگانی افــزود: در صــورت اثبــات 
تخلــف در زمینه هــای مالــی و پرداخــت حقوق هــای ده هــا 
میلیــون تومانــی در اتــاق بازرگانــی بایــد بــه ایــن موضــوع 
بــه صــورت جــدی رســیدگی شــود و مجلــس نیــز در ایــن 

زمینــه نقــش نظارتــی خــود را ایفــا خواهــد کــرد.
وی ادامــه داد: در صــورت لــزوم از فعالیت هــای اتــاق 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــص ص ــق و تفح ــی تحقی بازرگان
ــس  ــه، بودجــه و محاســبات مجل عضــو کمیســیون برنام
مذاکــرات  و  ســفرها  شــد:  اســامی  یــادآور  شــورای 
اقتصــادی اعضــای اتــاق بازرگانــی نتایجــی داشــته اســت؛ 
البتــه انتظــار بیشــتری در ایــن زمینــه وجــود دارد و بایــد 
ــه  ــن رابط ــازمان یافته درای ــای س ــون کاره ــت تاکن پذیرف

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص

فوالدگر، در مجلس عنوان کرد:
ضرورت اصالح قانون انتخابات  

حاجی دلیگانی مطرح کرد:

احتمال تحقیق و تفحص درباره فعالیت های اتاق بازرگانی

الریجانی: 
پیروزی باز هم از آن مقاومت خواهد بود

سردار فضلی: 
 رسالت روحانیون در جامعه امروز سنگین است

حتما بخوانید!
دوشنبه 25 مردادماه   21395 رسالت روحانیون در جامعه...
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ویژگی شیعه  امام رضا)ع(

ادامه از صفحه یک: 
ــه  ــی ب ــد. وقت ــازه  ورود دادن ــرت اج ــار حض ــن ب  ای
ــد.  ــام کردن ــیدند، س ــام رس ــام علیه الس ــور ام حض
ــتن  ــازه  نشس ــی اج ــان و حت ــرت پاسخش ــا حض ام
ــد  ــان ایســتاده بودن ــا همچن ــداد. آن ه ــا ن ــه آن ه ب
ســرانجام  می شــدند.  نگران تــر  لحظــه  هــر  و 
فرزنــد  و گفتنــد:»ای  ســخن گشــودند  بــه  لــب 
رســول خــدا! چــه شــده کــه مــا این گونــه مــورد 
بی مهــری شــما واقــع شــده ایم و بعــد از دو مــاه 
ــد؟ ــی می کنی ــا بی اعتنای ــه م ــم ب ــاز ه ــرگردانی، ب  س

 این گونه دیگر آبرویی برای ما باقی نمی ماند.«
حضرت رضا علیه السام فرمود:

ــم  ــا کســبت أیدیک ــه فبم ــن مصیب ــم م ــا أصابک »و م
و یعفــو عــن کثیــر«؛ هــر ناگــواری کــه بــه شــما روی 
مــی آورد، بــه دلیــل اعمــال ناشایســتی اســت کــه خود 
انجــام داده ایــد بــا اینکــه خداونــد بســیاری از آن هــا را 

ــه؟  ــرای چ ــد: ب ــرض کردن ــد.آن ها ع می بخش
مگر ما چه گناهی مرتکب شده ایم؟

فرمــود:  پاســخ  علیه الســام  رضــا  حضــرت 
امیرمؤمنــان  شــیعه   می کنیــد کــه  ادعــا  »شــما 
یکــی  ســخن  ایــن  هســتید.  علیه الســام  علــی 
 از همــان گناهــان اســت؛ چــون ادعــای دروغیــن 

می کنید.
ــان  ــیعه  امیرمؤمن ــد ش ــچ می دانی ــما! هی ــر ش وای ب
ــام  ــین علیهم الس ــن و حس ــام، حس ــی علیه الس عل
ــر  ــن ابوبک ــد ب ــار و محم ــداد، عم ــوذر، مق ســلمان، اب
علــی  دســتورهای  از  هیچ یــک  از  کــه  هســتند 
علیه الســام ســرپیچی نمی کردنــد و مرتکــب کاری 

ــدند.  ــد،  نمی ش ــده بودن ــی ش ــه از آن نه ک
شــما ادعــا می کنیــد کــه شــیعه هســتیم؛  ولــی 
در  مقصریــد.  و  خــاف کار  اعمالتــان،  بیشــتر  در 
انجــام وظایــف عبــادی خــود کوتاهــی می ورزیــد، 
ــرج  ــه خ ــتی ب ــی سس ــرادران دین ــوق ب در ادای حق
) کتمــان  تقیــه  نبایــد  آنجــا کــه  در  و  می دهیــد 
ــد  ــه می کنی ــد، تقی ــرای حفــظ جــان (  نمایی ــده ب  عقی
رعایــت  را  آن  نماییــد،  تقیــه  بایــد  آنجــا کــه   و 

نمی کنید.
  البتــه اگــر بگوییــد مــا دوســتدار علــی علیــه الســام 
و دوســت دوســتان او هســتیم و از دشــمنان او بیزاریم 
ــا ــد آن ادع ــی بدانی ــم؛ ول ــما را رد نمی کن ــخن ش  س

ادعای مقدسی است.
ــه  ــد، ب ــق نکن ــان تطبی ــا گفتارت ــما ب ــردار ش ــر ک  اگ
هاکــت می رســید؛ مگــر اینکــه توبــه و گذشــته ها 
ــد.« ــی گردی ــا مشــمول رحمــت اله ــد ت ــران کنی را جب

درگاه  از  خــدا!  رســول  فرزنــد  ای  آن هــا گفتنــد: 
می کنیــم  توبــه  و  می طلبیــم  آمــرزش   خداونــد 
و دیگــر نمی گوییــم مــا شــیعه  علــی علیه الســام 
علــی دوســت  مــا  می گوییــم  بلکــه   هســتیم، 

علیه الســام و دوســت دوســتان اوییــم و بــا دشــمنان 
شــما نیز دشــمنیم.

ــود:  ــا فرم ــه آن ه ــام ب ــا علیه الس ــرت رض آن گاه حض
ــد ــتانم! بفرمایی ــرادران و دوس ــما ای ب ــر ش ــن ب  آفری

بفرمایید ... .
 و امــام علیه الســام مکــرر آن هــا را بــه حضــور 
خویــش فراخوانــد و یکایــک آن هــا را در آغــوش 
گرفــت و بــه دربــان فرمــود: اینــان بــا اســتغفار 
و توبــه  خــود از گنــاه پــاک شــدند و بــه دلیــل 
ــه  ــد. ب ــت گردیدن ــزاوار کرام ــا س ــا م ــان ب دوستی ش
امــور آن هــا رســیدگی و مشــکات آن هــا را رفــع کــن 
ــه آن هــا عطــا  ــد ب ــاز دارن ــوازم زندگــی نی  و آنچــه از ل
ــه  ــام ب ــام علیه الس ــه ام ــی ک ــت در نکات ــن.« دق ک

ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــد، بس ــا فرمودن ــرادران م ب
ــخت  ــودن کار س ــیعه ب ــای ش ــد ادع ــان فرمودن   ایش
و بزرگــی اســت. شــیعه کســی اســت کــه بتوانــد 
علیهم الســام  حســین  امــام  و  حســن  امــام   راه 
 را بپیمایــد؛ مثــل ســلمان و مقــداد و ابــوذر باشــد 
ــلمان  ــد س ــر بفرماین ــه پیامب ــد ک ــی برس ــه جای  و ب
از  هیچ یــک  از  آنــان  چــون  چــرا؟  مّنــا! 
و  نکــرده  ســرپیچی  امامشــان   دســتورات 

نمی کنند. 
راســتی مــا از خودمــان بپرســیم آیــا بــه معنــای واقعی 
کلمــه شــیعه هســتیم؟ آیــا حق شــیعه بــودن را رعایت 
 می کنیــم؟ آیــا در مقابــل بــرادران خــود متواضــع 
ــتیم؟  ــته هس ــردن برافراش ــمنان، گ ــل دش و در مقاب
ــایند  ــرای خوش ــا ب ــت ی ــرای خداس ــان ب ــا حرفم آی
دیگــران حــرف می زنیــم؟ عبــادت مــا چگونــه اســت 
می دهیــم  هــم  خمــس  می خوانیــم،  نمــاز   اگــر 
بــا حقــوق دیگــران  ادا می کنیــم؟  ... را  و زکات و 
ــان از  ــی  نش ــای نجوم ــا حقوق ه ــم؟ آی ــه می کنی چ
ــازار  ــا در ب انحــراف از شــیعه گری واقعــی نیســت؟ آی
می کنیــم؟ گرانفروشــی  رعایــت  را  مــردم  حقــوق 
نداریــم؟ کم فروشــی نداریــم؟ کــم کاری نداریــم؟ 
ــی  ــا اســامی اند؟ بداخاق ــم؟ بانک هــای م ــا نداری رب
سیاســی نداریــم؟ بــدون هیــچ ترســی و بــدون 
رودربایســتی از مواضــع انقــاب دفــاع می کنیــم؟ 
لیکــن  اســت؛  بزرگــی  بــودن کار  شــیعه  ادعــای 
دوســتان  و  شــیعیان  امــام  بــا  دوســتی  مدعــی 
ــی  ــم ارزش بزرگ ــن ه ــه ای ــت ک ــدنی اس ــام، ش ام
ــا  ــت علیهم الســام ب ــل بی ــت اه اســت.محبت و والی
ــک  ــت دشــمنان و اهــل معاصــی در ی ــت و والی محب
 دل جمــع نمی شــود. نمی شــود هــم شــیعه بــود 
و هــم دل در گــرو پیونــد بــا آمریــکا و شــیطان بــزرگ 
بســت. ایــن ادعــای مــا را مــردود می کنــد؛ زیــرا ایــن 

دو جمع شــدنی نیســتند.

   والیت و توحید 
ــوی  ــه س ــه ب ــنگ ها فاصل ــام از فرس ــا علیه الس ــام رض ام
خراســان مــی رود. ایــن دعوتــی اســت کــه مأمــون از ایشــان 
داشــت و امــام بــر اســاس مصالــح، دعوتــش را شــاید به زور 
و اکــراه پذیرفتنــد. کجــاوه  امــام وارد نیشــابور شــد و در حــال 
عبــور از بــازار بــود کــه دو نفــر از راویــان احادیــث بــه نام هــای 
»ابوذرعــه« و »محمــد بــن اســلم طوســی« جلــو آمدنــد و به 
امــام عــرض کردنــد: »ای امــام و فرزنــد امامــان! ای ســاله 
ــق  ــه ح ــوت! ب ــر نب ــده پرثم ــرا و ای چکی ــه زه ــاک فاطم پ
ــا  ــه م ــود را ب ــور خ ــارک و پرن ــی ات صــورت مب ــدران گرام پ
بنمایــان و حدیثــی از جــد بزرگــوارت را بــرای مــا بگــو!« امــام 
دســتور داد کجــاوه را متوقــف کننــد. ســپس ســایبان را کنــار 
ــد.  ــور ش ــی اش من ــال نوران ــه جم ــلمانان ب ــم مس زد و چش
ــر ســو  ــه از ه ــا ایســتادند. صــدای گری ــه روی پ ــردم هم م
ــی  ــا فروریخــت. گروه ــد شــد و اشــک شــوق از دیده ه بلن
ــش  ــار مرکب ــده ای افس ــد، ع ــاک می افکندن ــه خ ــود را ب  خ
را بوســه می زدنــد یــا گــردن می کشــیدند تــا صــورت مبــارک 
ــید  ــول کش ــر ط ــا ظه ــا ت ــام و غوغ ــد. ازدح ــام را ببینن  ام
ــوم  ــزرگان ق ــرانجام، ب ــا س ــد ت ــک می ریختن ــردم اش و م
فریــاد زدنــد: »ای مــردم! گــوش فرادهیــد و فرزنــد رســول 
خــدا را آزار ندهیــد کــه ایــن کار، آزار رســول خداســت.« مــردم 
ســاکت شــدند و بیســت و چهــار هــزار قلم و دوات آماده شــد 
تــا حدیــث امــام را بنویســند. ایــن حدیــث شــریف بعدهــا به 
»حدیــث سلســلة الذهــب« )سلســله  طــا( معــروف شــد؛ 
چــون راویــان آن حدیــث همــه از معصومیــن )رســول خــدا و 
ائمــه( و جبرئیــل علیهم الســام هســتند. بوزرعــه و محمــد 
بــن اســلم نیــز مأمــور شــدند تــا حدیــث را بــرای افــرادی کــه 
ــا صــدای بلنــد تکــرار کننــد.  صــدای امــام را نمی شــنیدند ب
ــدرم ــرد: » پ ــاز ک ــن آغ ــن چنی ــام ای ــا علیه الس ــام رض  ام
ــرد از  ــت ک ــن روای ــرای م ــم، ب ــر الکاظ ــن جعف ــی ب موس
قــول پــدرش، جعفــر بــن محمــد الصــادق، از قــول پــدرش 
ــین  ــن الحس ــی ب ــدرش، عل ــول پ ــر، از ق ــن الباق ــد ب محم
زیــن العابدیــن، از قــول پــدرش، حســین بــن علــی کــه در 
ســرزمین کربــا شــهید شــد، از قــول پــدرش، امیرالمؤمنیــن 
علــی بــن ابیطالــب کــه در کوفــه شــهید شــد، از قــول بــرادر 
ــه  ــه و آل ــی هللا علی ــول هللا صل ــد رس ــرعمویش، محم و پس
ــه ال  ــود: »کلم ــد فرم ــه خداون ــل، ک ــول جبرئی ــلم، از ق و س
الــه اال هللا حصنــی فمــن قالهــا دخــل حصنــی و مــن 
دخــل حصنــی امــن مــن عذابــی«؛ »کلمــه توحیــد )ال 
ــه اال هللا( دژ و حصــار محکــم مــن اســت. هــر کــس آن   ال
را بگویــد، داخــل حصــار مــن شــده و هــر کــس داخــل قلعــه 

و حصــار مــن شــود، از عــذاب مــن در امــان اســت.«
ســپس حضــرت رضــا علیه الســام فرمــود: »آری، خداونــد 
ــار  ــه اطه ــدا و ائم ــول خ ــل و رس ــود و جبرئی ــت فرم راس
علیهم الســام همــه راســت گفته انــد.« در ایــن هنــگام 
ــون  ــوران مأم ــا مأم ــه بس ــاد. )چ ــه راه افت ــام ب ــاوه ام کج
ــرد کجــاوه  ــام اشــاره ک ــی ام ــد.( ول ــت دادن  کجــاوه را حرک
ــا مــن شــروطها«؛  ــدا کــرد: »بشــرطها و ان ــد و ن را نگــه دارن
ــه شــرط های آن عمــل شــود و مــن  ــی کــه ب »امــا در صورت

ــتم.« ــرط ها هس ــی از آن ش یک
 ایــن ســخن تکمیلــی حکایــت از آن دارد کــه توحیــد 
ــد اســت کــه  ــول درگاه خداون ــی مقب و یکتاپرســتی در صورت
ــا پذیــرش والیــت اهــل بیــت باشــد و کســی کــه  همــراه ب
اهــل والیــت علــی)ع( و فرزندانــش نباشــد، در توحیــد 
مشــکل دارد؛ زیــرا امــام حصــن حصیــن توحیــد و پاســدار 

ــد اســت. کلمــه توحی

در جریان اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس
 ابطحی: قراردادهای نفتی

 باید برای تصویب به مجلس بیایند
ــده  ــای وطــن، ســیدجواد ابطحــی، نماین ــزارش کیمی ــه گ ب
ــروز  ــامی  دی ــورای اس ــس ش ــهر در مجل ــردم خمینی ش م
ــه اصــول 153، 43 و 21  ــا اســتناد ب ــرداد ب یکشــنبه 24 م
ــس  ــی مجل ــن علن ــاری در صح ــی در اخط ــون اساس قان
گفــت: قراردادهــای نفتــی بایــد بــرای تصویــب بــه مجلــس 

بیاینــد. 
وی شــرکت نفــت را شــرکتی دولتــی خوانــد و خاطرنشــان 
کــرد: اگــر جزئیــات قراردادهــا را نیــز نمی تواننــد بــه 
مجلــس ارائــه دهنــد، دســت کم الگــوی آن بایــد در صحــن 

ــوند. ــدگان از آن آگاه ش ــود و نماین ــرح ش مط
ــاره  ــان درب ــی کارشناس ــراز نگران ــادآوری اب ــا ی ــی ب  ابطح
قراردادهــای جدیــد نفتــی گفــت: اگــر مجلــس در ایــن بــاره 
ــس  ــن مجل ــه ای ــی در کارنام ــه تاریک ــرد، نقط ــع نگی موض

خواهــد شــد.

 درگیری لفظی دو نماینده 
در صحن علنی مجلس

 عباســی، نماینــده مــردم رودســر در مجلــس و وزیــر تعــاون 
ــه ای  ــری آیین نام ــروز در تذک ــت دی ــژاد در نشس احمدی ن
ــای  ــی کاندیداه ــادی در معرف ــیون اقتص ــرد کمیس از عملک
هیئت هــا  و  مجامــع  و  عالــی  شــوراهای  در  ناظــری 
ــدادی  ــادی تع ــیون اقتص ــزود: در کمیس ــرد. او اف ــاد ک انتق
از نماینــدگان مجلــس از جملــه خــود بنــده در شــورای 
ــا اصــا  ــوری داشــتم؛ ام ــه درخواســت کاندیدات ــی بیم عال
ــه داد:  ــی ادام ــت. عباس ــده اس ــرح نش ــا ط ــت م درخواس
ــا  ــد ت ــوت می  کردن ــا دع ــه از م ــود ک ــن ب ــن کار ای کمتری
توضیحاتــی را دربــاره کاندیداتــوری خــود مطــرح می کردیــم. 
ایــن امــر نشــان می دهــد کــه برخــی کمیســیون ها در 
ارتبــاط بــا انتخــاب ناظــران، قانــون را رعایــت نکردنــد؛ لــذا 

ــد. ــخگو باش ــد پاس ــای پورابراهیمی بای آق
ــه عباســی گفــت  ــور ابراهیمــی  در پاســخ ب دقایقــی بعــد پ
کــه بــر اســاس صورت جلســه عباســی دو بــار بــرای 
عضویــت در کمیســیون ها نامــزد شــده اســت کــه یــک بــار 
 صفــر رأی و یــک بــار یــک رأی آورده اســت و رأی الزم 

را برای حضور در کمیسیون کسب نکرده است
عباســی  بیــن  لفظــی  درگیــری  باعــث   ایــن مســئله 
و پورابراهیمــی  شــد کــه دقایقــی جــو مجلــس را متشــنج 

کــرد. ایلنــا



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ــده  ــوی، نماین ــر موس ــید ناص ــلمین س حجت االسالم والمس
ــدار  ــالمی در دی ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم فالورج م
ــکر از  ــن تش ــه ضم ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام ــا مدی ب
اقدامــات انجــام شــده در ایــن شــرکت گفــت: در ابتــدا جــا 
دارد از مجموعــه مدیریتــی فــوالد مبارکــه و در رأس آن، 
دکتــر ســبحانی تشــکر کنــم کــه ایــن مجموعــه بــزرگ را کــه 
ــد  ــت کرده ان ــی مدیری ــه خوب ــه اســت، ب ــه نمون  در خاورمیان
ــد  ــه در تولی ــوده ک ــن ب ــر ای ــواره ب ــزان هم ــالش عزی و ت
بی شــائبه  تالش هــای  نشــود.  ایجــاد  وقفــه ای   فــوالد 
و شــبانه روزی ایشــان باعــث شــده افتخــارات مهمــی 
بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه و کشــور ثبــت شــود. در واقــع 
ــوده، تــالش  ــا ب ــازار فــوالد دنی علی رغــم نوســاناتی کــه در ب
ــت  ــرخ صنع ــا چ ــده ت ــث ش ــه باع ــوالد مبارک ــان ف کارکن
ــزان  ــن عزی ــی بچرخــد. کمــال تشــکر را از همــه ای ــه خوب  ب

داریم.
فوالدمبارکه،برندیمطرحدرسطحبینالمللی 

وی افــزود: الزم اســت بگویــم، شــرکت فــوالد مبارکــه 
اصفهــان، برنــدی مطــرح در ســطح بین المللــی اســت کــه 
بــا تولیــدات پیشــرفته خــود، هــر روز بــر ظرفیــت تولیداتــش 
افــزوده می شــود و توانســته نــام کشــور را در جوامــع 
ــد  ــش تولی ــا افزای ــت ب ــد. در حقیق ــرح کن ــی مط بین الملل
در ایــن بنــگاه اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال و رفــع وابســتگی 
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــتیم؛ ع ــاهد هس ــور را ش ــارج از کش ــه خ ب

می توانیــم صنایــع داخلــی را نیــز تقویــت کنیــم و در شــرایط 
ــه  ــق را ب ــرد، رون ــر می ب ــه س ــود ب ــور در رک ــه کش ــی ک فعل

ــم. ــت کشــور بازگردانی صنع
لزومحمایتازصنایعمادر 

ــت از  ــزوم حمای ــه ل ــا اشــاره ب ــده مــردم فالورجــان ب نماین
ــذاری در  ــه نقــش تأثیرگ ــوالد مبارک ــت: ف ــادر گف ــع م صنای
ــزرگ  ــت ب ــن صنع ــت از ای ــور دارد و الزم اس ــت کش صنع
حمایــت شــود. فــوالد مبارکــه متعلــق بــه یــک منطقــه یــا 

ــا همــه  شهرســتان نیســت؛ بلکــه صنعتــی ملــی اســت و ب
ــبی  ــرد مناس ــود عملک ــته از خ ــود داش ــه وج ــاناتی ک نوس
بــر جــای گذاشــته اســت. موســوی بــا اشــاره بــه اختــالف 
بعضــی صنایــع وابســته بــا فــوالد مبارکــه در زمینــه قیمــت 
ــبحانی  ــای س ــا آق ــه ب ــاتی ک ــا جلس ــت: ب ــوالت گف محص
ــد  ــه تأکی ــوالد مبارک ــزوم صــادارت توســط ف ــر ل داشــتیم ب
ــت؛  ــادی اس ــگاه اقتص ــن بن ــات ای ــزو ضروری ــه ج ــد ک ش
چــرا کــه در زمــان تحریم هــا، انجــام صــادرات باعــث 

ــه حــق ایــن شــرکت مرتفــع شــود.  ــا نیازهــای ب می شــد ت
در =خصــوص اختــالف قیمــت هــم بــر اســاس توضیحاتــی 
کــه مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه داشــتند، بنــده قانــع 
ــتی  ــائبه، نشس ــع ش ــور رف ــه منظ ــد ب ــی می طلب ــدم؛ ول ش
ــر  ــیم. در نظ ــته باش ــرض داش ــران معت ــر صنعتگ ــا دیگ ب
ــتان  ــدگان اس ــع نماین ــور مجم ــا حض ــه ای ب ــم جلس داری
ــدگان  ــا نماین ــیم ت ــته باش ــه داش ــوالد مبارک ــان در ف اصفه
ــد  ــد کنن ــزرگ بازدی ــت ب ــن صنع ــک از ای ــرم از نزدی  محت

و توانمندی های این مجتمع صنعتی را دریابند.
باآبرویکسیبازینکنیم 

حجت االسالم والمســلمین ســید ناصــر موســوی افــزود: 
گاه برخــی مطالبــی مطــرح کردنــد کــه بــدون ســند و مدرک 
ــروی اشــخاصی شــده؛ ایــن خــود  ــوده و باعــث رفتــن آب ب
کاری اســت بــس ناپســند؛ چــرا کــه روایــت داریــم آبــروی 
مؤمــن از خــون مؤمــن هــم محترم تــر اســت. پــس اینکــه 
ــالن شــخص  ــم ف ــدرک بگویی ــدون ســند و م ــور ب همین ط
فــالن مقــدار حقــوق می گیــرد، دریافتــی اش این قــدر 
ــدر  ــره این ق ــو هیئت مدی ــوان عض ــه عن ــا ب ــت و چندج اس
 پــاداش گرفتــه، بــه نظــر مــن انعــکاس و بیــان ایــن مطلــب

بــدون تحقیــق و بررســی بیــان خوبــی نیســت. بایــد تــالش 
کنیــم بــا آبــروی کســی بــازی نکنیــم و در حقیقــت در شــأن 
یــک فــرد نیســت کــه چنیــن اظهــار نظرهایــی را بــرای افــراد 

داشــته باشــد.

نماینده مردم شهرستان فالورجان در دیدار با مدیر عامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه، برندی مطرح در بازارهای بین المللی است

ــخ  ــت تل ــن واقعی ــور ای ــی در کش ــژه آب ــرایط وی  ش
ــران  ــدان دور بح ــده ای نه چن ــه در آین ــم زده ک را رق
ــی  ــد؛ بحران ــده ای می یاب ــران شــدت فزاین آب در ای
تدبیــری  آن  بــرای  اآلن  همیــن  از  بایــد  کــه 
اندیشــیده شــود؛ در غیــر ایــن صــورت در آینــده راه 

ــد.  ــد مان ــی نخواه جبران
ــر اســاس آخریــن آمــار منتشرشــده  ب
ــع  ــرو وضعیــت مناب از ســوی وزارت نی
اســت  وخیــم  بســیار   آبــی کشــور 
و بســیاری از کارشناســان بــر ایــن 
ــران را در  ــران، ای ــن بح ــه ای ــد ک باورن
خطــر اختالف هــای منطقــه ای قــرار 

خواهــد داد.
ــع  ــوزه مناب ــی در ح ــه به تازگ ــی ک ــی از آمارهای  یک
ــم  ــدی حج ــش 32 درص ــده، کاه ــر ش ــی منتش آب
میانگیــن  بــا  مقایســه  در  روان آب هــای کشــور 
نوبــه خــود فاجعــه  بــه  بلندمــدت اســت کــه 
ــه حجــم  ــی اســت ک ــن در حال ــی می شــود؛ ای تلق
روان آب هــای کشــور در ســال آبــی گذشــته 3۷ 

میلیــارد و ۴۹3 میلیــون متــر مکعــب و در میانگیــن 
بلندمــدت، ۸۰ میلیــارد و ۵۹۵ میلیــون متــر مکعــب 

ــت.  ــده اس ــت ش ثب
خالصــه  همین جــا  بــه  فقــط  داســتان  البتــه 
نمی شــود؛ چــرا کــه وضعیــت منابــع آب هــای 
بدتــری  شــرایط  نیــز  زیرزمینــی 
ــر  ــد و ب ــن اوصــاف دارن ــه ای نســبت ب
اســاس مطالعــات ســازمان ملــل اگــر 
ــع  ــد از مناب ــدازه ۴۰ درص ــه ان ــردم ب م
اســتفاده کننــد  آب  از  تجدیدشــونده 
آن منطقــه در مرحلــه تعــادل و اگــر 
 بیشــتر از ۴۰ درصــد اســتفاده شــود 
در مرحلــه تنــش آبــی و اگــر بیــش از 
ــتفاده  ــورد اس ــونده م ــع تجدیدش ــد از مناب ۶۰ درص
ــرار  ــران ق ــه بح ــه در مرحل ــرد، آن منطق ــرار بگی ق

ــت. ــه اس گرفت
ــر ۸۶  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــرایطی اس ــن در ش  ای
درصــد از منابــع آب تجدیدشــونده در ایــران مصــرف 

می شــود.

سایهبحرانآبگستردهترشد
مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی بــا تشــریح جزئیــات ســقوط آزاد مصــرف 
ــدای ســال   ــن از ابت ــل و جهــش مصــرف بنزی گازوئی
ــن از ترکمنســتان  ــت: واردات بنزی ــون گف جــاری تاکن
کمــاکان متوقــف اســت. ســید ناصــر ســجادی امــروز 

مصــرف  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 
فرآورده هــای نفتــی از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون گفــت: از ابتــدای امســال 
تاکنــون متوســط مصــرف بنزیــن کشــور 
حــدود ۷3.۹ میلیــون لیتــر در روز بــوده 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
ــرف  ــش مص ــد افزای ــته 3.2 درص گذش
داشــته اســت. مدیــر عامــل شــرکت ملی 

ــه  ــالم اینک ــا اع ــران ب ــی ای ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
در طــول ۱۴۷ روز نخســت ســال جــاری، متوســط 
ــن در روز  ــزار و 3۷۰ ت ــدود ۵ ه ــع ح ــرف گاز مای مص
بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــا ۱.۵ درصــد کاهــش  مصــرف ایــن فــرآورده نفتــی ب
همــراه بــوده اســت، تصریــح کــرد: عــالوه بــر ایــن در 

طــول ایــن مــدت، متوســط مصــرف روزانــه گازوئیــل 
حــدود ۷2.۵ میلیــون لیتــر در روز بــوده که در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه پارســال ۹.۱ درصــد کاهــش مصــرف 

همــراه شــده اســت. 
مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
ــدت  ــه در م ــالم اینک ــا اع ــران ب ــی ای نفت
مشــابه ســال گذشــته، رشــد مصــرف 
بنزیــن 3.۴ درصــد بــوده، امــا در نهایــت 
ــرف  ــد مص ــته رش ــال گذش ــان س ــا پای ت
ســاالنه بنزیــن بــه کمتــر از 2 درصــد 
یــادآور شــد:  یافتــه اســت،  کاهــش 
مهرمــاه   ۱۵ تــا  می شــود  پیش بینــی 
رشــد مصــرف بنزیــن ادامــه یابــد و پــس 
ــرآورده  ــن ف ــرف ای ــش مص ــا کاه ــج ب ــه تدری از آن ب

ــویم. ــه ش ــور مواج ــی در کش نفت
از  را  بنزیــن  واردات  توقــف   وی همچنیــن علــت 
ــتن  ــق نداش ــزر، تطاب ــای خ ــیه دری ــورهای حاش کش
اســتاندارد بنزیــن ایــن کشــورها را بــا اســتاندارد یــورو 

ــرد. ــوان ک ــا عن ــه اروپ ۴ اتحادی

ــام  ــا و ســازمان نظ ــن بعضــی بانک ه ــی بی ــود طــی مذاکرات ــرار ب گرچــه ق
ــه  ــه ب ــوان کمک هزین ــه عن ــی ب ــای وام بانک ــرای اعط ــرایطی ب ــه، ش وظیف
مشــموالن غایــب ســربازی فراهــم شــود، امــا بــه نظــر می رســد هنــوز ایــن 
ــه صــورت اقســاط  ــدی ب ــروش نق ــال ف ــه نتیجــه نرســیده و فع موضــوع ب
 تــا پایــان ســال دریافــت خواهــد شــد. تبصــره )۱۱( قانــون بودجــه امســال
ــی  ــه عموم ــت وظیف ــموالن خدم ــه مش ــت کلی ــا دول ــار را داد ت ــن اختی  ای
ــا پرداخــت جریمــه مــدت غیبــت  ــد، ب را کــه بیــش از ۸ ســال غیبــت دارن
 بــه صــورت نقــد و اقســاط معــاف کنــد. امــا درحالــی حــدود ۵ مــاه از ســال 
و 3 مــاه از ابــالغ قانــون بودجــه می گــذرد کــه ظاهــرا جلســات و بررســی های 
 انجام شــده بــرای اعطــای وام هنــوز بــه توافــق نهایــی منتهــی نشــده 
و ســرانجام آن در ابهــام اســت. بــر اســاس آنچــه کــه یکــی از مدیــران عامــل 
ــه  ــاره ب ــن ب ــن وضعیــت مذاکــرات در ای ــره از آخری بانک هــای طــرف مذاک
ایســنا خبــر داده، در حــال حاضــر مشــموالن می تواننــد جریمــه غیبــت خــود 
را بــه صــورت اقســاط ولــی تــا انتهــای ســال جــاری پرداخــت کننــد. در ایــن 
ــک  ــوان بان ــه عن ــد ب ــه فقــط می توانن ــه طــور داوطلبان ــز ب ــن، بانک هــا نی بی
عامــل، اقســاط پرداختــی را دریافــت کننــد. امــا فعــال تصمیــم بــرای اعطــای 
ــقف  ــا س ــود ت ــرار ب ــه ق ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــده اس ــی نش وام نهای
ــی  ــموالن، وام بانک ــرایط مش ــاس ش ــر اس ــان ب ــون توم ــر ۱۵ میلی حداکث

پرداخــت شــود.  مهــر

برنامه ریــزی معاونــت  بودجــه  و  برنامه ریــزی  مدیــر 
کیمیای وطن

پژوهــش و فنــاوری اطالعــات شــهرداری اصفهــان گفــت: 
ــت شــده در ســال های اول اســتقرار نظــام  ــات ثب ــار و اطالع ــر اســاس آم ب
ــق  ــره وری محق ــش به ــا 2۰ درصــد افزای ــن ۵ ت ــردی، بی ــزی عملک بودجه ری
ــان  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــت. ب ــده اس  ش
ســعید فردانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجه ریــزی عملکــردی، مفهومــی اســت 
کــه در آن تخصیــص منابــع بــر اســاس قیمــت تمــام شــده بــه خروجی هــای 
مــورد انتظــار صــورت می گیــرد، اظهــار کــرد: در شــهرهای جهــان بیــش از دو 

دهه است که این رویکرد جایگزین رویکردهای قبلی شده است.
ــرد  ــن رویک ــتقرار ای ــر اس ــیاری ب ــد بس ــز تأکی ــران نی ــه داد: در ای  وی ادام
ــم  ــه پنج ــه در برنام ــدی ک ــا ح ــده؛ ت ــا ش ــا و نهاده ــازمان ها، ارگان ه در س
ــتقرار  ــوان »اس ــری عن ــم رهب ــام معظ ــی مق ــت های ابالغ ــعه و سیاس توس

ــت.  ــده اس ــع ش ــه واق ــورد توج ــی« م ــزی عملیات بودجه ری
فردانــی بــا بیــان اینکــه بیشــتر شــهرهای بــزرگ ایــران نیــز اقدامــات خوبــی 
در ایــن زمینــه انجــام داده انــد، امــا هنــوز ایــن رویکــرد بــه ســرانجام ممکــن 
ــکیل  ــا تش ــد ب ــرر ش ــر مق ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــت، تصری ــیده اس نرس
کمیته هــا و کارگروه هــای تخصصــی موضــوع ظــرف مــدت یــک مــاه 
بررســی و الگــو، نقشــه راه و برنامــه زمان بنــدی اســتقرار بودجه ریــزی 

ــود. ــن ش ــان تدوی ــهرداری اصفه ــردی در ش عملک

ــه  ــل عرض ــتان، فص ــه تابس ــم اینک ــکن علی رغ ــازار مس ــت ب  وضعی
ــی  ــاس زینعل ــرد. عب ــه ســر می ب ــود ب ــان در رک و تقاضاســت، همچن
کارشــناس مســکن ضمــن تأکیــد بــر اینکــه وضعیــت مســکن 
ــوزه  ــازار در ح ــت ب ــت: وضعی ــار داش ــت، اظه ــود اس ــان در رک همچن
خریــد و فــروش مســکن همچنــان ماننــد ســابق در رکــود اســت و در 
حــوزه اجــاره مســکن بــه کار بــردن واژه رکــود مصداقــی نــدارد؛ دلیــل 
ایــن امــر آن اســت کــه در بخــش اجــاره مســکن مــالک نیــاز مــردم 

ــن حــوزه می شــود.  ــود در ای ــع از رک ــن مســئله مان اســت و ای
ــل  ــا در فص ــتر جابه جایی ه ــه بیش ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام زینعل
ــا در  ــود اوج تقاض ــا وج ــرد: ب ــح ک ــرد، تصری ــام می گی ــتان انج تابس
ــا  ــوه تقاض ــری در نح ــکن، تغیی ــاره مس ــرای اج ــتان ب ــل تابس  فص
و حالــت ســابق بــازار ایجــاد نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــال واحدهــای کوچــک  ــه دنب بیشــتر متقاضیــان در اجــاره مســکن ب
بــا امکانــات بیشــتر هســتند. وی دلیــل ایــن تقاضــا را کوچــک شــدن 
ــواده دانســت  ــم شــدن حجــم اعضــای خان ــا و ک  ســاختار خانواده ه
و دلیــل دیگــر را در مــورد تقاضــای واحدهــای کوچــک را تبدیــل شــدن 
مســاکن بــه خوابــگاه عنــوان کــرد. وی در ادامــه افــزود: متقاضیــان 
ــغ رهــن  ــق پرداخــت مبل ــه آن از طری ــال تهی ــه دنب اجــاره مســکن ب

بیشــتر و کاهــش مبلــغ اجــاره هســتند. ایســنا

وامخریدجریمهسربازیدرابهام

شناسایی 3 نقطه حادثه خیز آزادراه اصفهان به تهران
مدیــر راهــداری اداره کل راه وشهرســازی اســتان اصفهــان از شناســایی 3 نقطــه پرتصــادف در آزادراه آزادگان در مســیر اصفهــان - تهــران خبــر 
داد. فــرزاد دادخــواه بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه مســکونی بختیاردشــت، ورودی شــرکت شــیر پــگاه و پمــپ بنزیــن قــدس از نقــاط پرتصــادف 
بــه شــمار مــی رود، اظهــار داشــت: بــا انجــام طرح هایــی ماننــد طــرح کندروهــای طرفیــن مقاطعــی از میــزان تصادفــات ایــن 3 نقطــه کاســته 

خواهــد شــد.

در قاب تصویر

افزایشبهرهوریشهرداریاصفهان
بازارمسکن،همچناندررکوداستبااستقرارنظامبودجهریزی

حتما بخوانید!
3چرا آمار رشد اقتصادی برای مردم ... دوشنبه 25 مردادماه  1395

ـــمـــاره 227 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع میز زیرتلویزیونی در بازار )تومان(

 Jutty میز تلویزیون
10140 Z مدلGold

 Jutty میز تلویزیون
13060 BG مدلGold

570000

 Jutty میز تلویزیون
14020 BMG مدلGold

330000

 Jutty میز تلویزیون
7160 BG مدلGold

520000

 Jutty میز تلویزیون
 EMPERIA مدلGold

9440
560000

Jutty Gold میز تلویزیون
10260 BS مدل

570000

 Jutty میز تلویزیون
 GRANIT مدلGold

12080
680000

520000

افزایشدوبارهقیمتکاالهایاساسی
ــا  ــد، ام ــت می کن ــورم را روای ــش ت ــا کاه ــه آماره  اگرچ
معیشــت مــردم همچنــان زیــر چــرخ گرانی هــا قــرار دارد و 
تنظیــم نامناســب بــازار بعضــی کاالهــا، جــای خالــی توزیع 
بــه موقــع ذخایــر اســتراتژیک کاالیــی را نمایــان می کنــد. 
ــان دو  ــرگردانی می ــوپ س ــه ت ــت ک ــازار ماه هاس ــم ب تنظی
وزارتخانــه صنعــت و کشــاورزی اســت. هــر جــا کــه موضوع 
ــخصی  ــی مش ــا متول ــد، تقریب ــش می آی ــازار پی ــم ب تنظی
در مقابــل مــردم پاســخگو نیســت و گرانی هــا بــدون 
ــت  ــوی دول ــخصی از س ــزارش مش ــی گ ــا حت ــارت ی نظ
ــوز  ــود. هن ــدگار می ش ــازار مان ــد و در ب ــردم، می آی ــه م ب
معلــوم نیســت کــه باالخــره نظــارت بــازار بــا چــه مقامــی 
اســت و تأمیــن و توزیــع کاالهــا بــا چــه وزارتخانــه ای؟ در 
ــن  ــای مراجــع رســمی هــم نشــانگر ای ــان آماره ــن می ای
اســت کــه قیمــت کاالهــای اساســی ظــرف ماه هــای 
گذشــته بــه صــورت مرتــب افزایــش یافتــه و حتــی هنــوز 
هــم بــر ســر تأمیــن بعضــی کاالهــای اساســی مشــکالتی 
ــی  ــه ط ــت ک ــکر اس ــم ش ــارز آن ه ــه ب ــود دارد؛ نمون وج
ــده  ــود دی ــه خ ــادی را ب ــانات زی ــته نوس ــای گذش  هفته ه
ــرد  ــوب ک ــت را مص ــت قیم ــه دول ــس از آنک ــون، پ و اکن
هنــوز هــم چالش هایــی در بــازار بــر ســر تأمیــن آن وجــود 

دارد.

چراآماررشداقتصادی
برایمردمملموسنیست؟

ــرج، اقتصــاددان  علیرضــا پورف
معتقــد اســت کــه برخــالف 
رشــد  تصــورات،  بعضــی 
درصــدی   ۴ اقتصــادی 
ــران  مطرح شــده در اقتصــاد ای
درســت  بهــار  فصــل  بــرای 
اســت؛ ولــی بــا توجــه بــه 
اینکــه ایــن رشــد در بخش هایــی ماننــد نفــت، کشــاورزی 
ــدارد.  ــردم ن ــی م ــر زندگ ــتقیمی ب ــر مس ــوده، تأثی و ... ب
علیرضــا پورفــرج اظهــار کــرد: اگــر تــا پایــان ســال ۱3۹۵ 
بــه رشــد ۵ درصــدی برســیم بــا توجــه بــه رکــود حاکــم در 
بــازار ایــران یــک موفقیــت اســت؛ ولــی ایــن رشــد بیشــتر 
در بخــش کشــاورزی و بنگاه هــای کوچــک از طریــق 
تأمیــن مالــی و اصــالح گــردش نقدینگــی آن هــا و بخــش 
نفــت خواهــد بــود. اکنــون صــادرات نفــت افزایــش یافتــه 
و ایــن افزایــش بــر نــرخ رشــد اقتصــادی تأثیرگــذار خواهد 
بــود. ولــی مشــکلی کــه در ایــن بخــش وجــود دارد، وصول 
پول هــای صــادر شــده در حــوزه نفــت اســت و اگــر دولــت 
را دریافــت کنــد، تحقــق رشــد  ایــن پول هــا  بتوانــد 

اقتصادی پیش بینی شده میسر خواهد بود.

یارانهمرداد،سهشنبهواریزمیشود
ســازمان  اعــالم  طبــق 
یارانــه  یارانه هــا،  هدفمنــدی 
هفتــه  سه شــنبه  مردادمــاه 
حســاب  بــه  جــاری 
واریــز  خانــوار  سرپرســتان 

خواهد شد. 
هدفمندســازی  ســازمان 
ــه  ــه یاران ــمین مرحل ــصت و شش ــرد ش ــالم ک ــا اع یارانه ه
نقــدی مربــوط بــه مردادمــاه جــاری، ســاعت 2۴ روز 
سرپرســتان  حســاب  بــه  مردادمــاه(   2۶( سه شــنبه 
ــک  ــر ی ــی ه ــه دریافت ــغ یاران ــز می شــود. مبل ــوار واری خان
از مشــموالن دریافــت یارانــه نقــدی هماننــد ماه هــای 
گذشــته ۴۵۵ هــزار ریــال اســت. بــر اســاس آخریــن آمــار 
ــدی  ــه نق ــی یاران ــون ایران ــش از ۷۴ میلی ــده، بی اعالم ش

می کننــد. دریافــت 

دلیللهکردن13خودرویلوکس
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــخنگوی س س
دربــاره  ارز  و  کاال  قاچــاق 
امحــای ۱3 خــودروی لوکــس 
قاچــاق گفــت: نمایندگــی ایــن 
کشــورهای  در  خودروهــا 
 همســایه، خودروهــای مذکــور 
را بــه طــور عمده و مســتقیم از 
ــزود:  ــد. قاســم خورشــیدی اف ــداری می کنن ــه خری کارخان
بــر ایــن اســاس نمی تــوان خــودروی لوکــس قاچاق شــده 
بــه ایــران را کــه دیگــر ضمانت نامــه الزم نــدارد و بــه 
صــورت تک فروشــی اســت، بــه کشــورهای همســایه 
صــادر کــرد. ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
تأکیــد کــرد: علــت اینکــه ســازمان جمــع آوری و فــروش 
ــا  ــا را امح ــن خودروه ــت ای ــم گرف ــی تصمی ــوال تملیک  ام
ــر  ــه دیگ ــت ک ــن اس ــد، ای ــه کن ــن قراض ــه آه ــل ب و تبدی
امــکان صــادرات دوبــاره آن وجــود نــدارد و براســاس قانون 

توزیع آن در بازار داخلی هم امکان پذیر نیست.

قیمتبرنجمتعادلترخواهدشد
دبیــر انجمــن برنــج کشــور 
ــت ها  ــه برداش ــا ادام ــت: ب گف
متعادل تــر  برنــج  قیمــت  
ــایق از وزارت  ــد. ش ــد ش خواه
ــت  ــاورزی درخواس ــاد کش جه
کــرد کــه زمــان اعــالم قیمــت 
تضمینــی محصــول برنــج را از 
ــرداران  ــا بهره ب ــد ت ــه اســفندماه موکــول کن شــهریور مــاه ب
کشــاورزی از مزایــای آن برخــوردار شــوند. وی اضافــه کــرد: 
بــا وجــود بارندگی هــا، برداشــت برنــج در اســتان های 
ــم روز ــاب نی ــود آفت ــرا وج ــت؛ زی ــب اس ــمالی مناس  ش

باعــث ایســتادگی مجــدد ســاقه ها شــده و مشــکلی بــرای 
برنــج  ادامــه داد:  ایجــاد نمی کنــد. شــایق  برداشــت 
ــان  ــمالی ۸۴۰۰ توم ــتان های ش ــط در اس ــی متوس معمول
ــه ۹۵۰۰  ــاری ب ــک و بوج ــه ال ــاظ پروس ــا لح ــت و ب اس
تومــان می رســد. دبیــر انجمــن برنــج کشــور تصریــح کــرد: 
در حــال  حاضــر قیمــت بهتریــن برنــج بــا 2 تــا 3 درصــد 
خــرده در تهــران بــه ۱۰ هــزار تومــان می رســد کــه بــا ادامــه 
برداشــت ها، قیمت هــا متعادل تــر خواهــد شــد. وی در 
پایــان افــزود: قیمــت هــر کیلوگــرم برنــج پرمحصــول نیــز 

در گیالن و مازندران ۴ تا ۵ هزار تومان است.

استانداراصفهانمطرحکرد:
پیشنهاداصالحبسته

حمایتازصادراتغیرنفتی
 اســتاندار اصفهــان گفــت: ۱2 
بســته  بندهــای  از  بنــد 
صــادرات  از  حمایــت 
ــنهادهای  ــا پیش ــی ب غیرنفت
بــرای  اصفهــان  اســتان 
اصــالح بــه وزارت صنایــع 
معــادن و تجــارت ارســال 
می شــود. رســول زرگرپــور در ســی ونهمین جلســه 
شــورای اداری گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ــای  ــه بنده ــوط ب ــد مرب ــن ۱2 بن ــزود: ای ــتان اف اس
تســریع کننده صــادرات و ایجــاد بســترهای مــورد نیــاز 
ــدواری  ــراز امی ــت. وی اب ــادرات اس ــعه ص ــرای توس ب
ــا اصالحیــه ای کــه انجــام خواهــد شــد، بســته  کــرد ب
ــورد اســتقبال  ــل شــود و م ــت از صــادرات تکمی حمای
صادرکننــدگان قــرار گیــرد. وی اظهــار کــرد: ایــن 
پیشــنهادهای  و  نظرهــا  اســاس  بــر  اصالحیــه 
صادرکننــدگان، پــس از تصویــب بــه دولــت ارائــه 
می شــود. ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس 
اتــاق بازرگانــی و دبیــر شــورای گفت وگــو نیــز در ایــن 
جلســه، راه انــدازی مجتمــع تولیــدی پتــاس در اســتان 
را گامــی ارزشــمند در شــرایط کنونــی رکــود اقتصــادی 
برشــمرد و گفــت: ایــن واحــد تولیــدی می توانــد 
زمینــه اشــتغال جوانــان را در بخــش صنایــع معدنــی 
فراهــم ســازد. وی بــه تشــکیل نشســت مشــترک بــا 
ــز  ــراق و نجــف نی ــه ع ــی دیوانی ــاق بازرگان رؤســای ات
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن نشســت راه هــای توســعه 
همکاری هــای تجــاری و ســرمایه گذاری بیــن اســتان 

اصفهان و دیوانیه و نجف بررسی شد.

خریدگندممازادبرنیازکشاورزان
درچهارمحالوبختیاری

تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهــاد  ســازمان  گیاهــی 
اســتان  کشــاورزی 
از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
خریــد بیــش از ۴3 هــزار 
ــاز  ــر نی ــازاد ب ــدم م ــن گن ت
کشــاورزان تاکنــون و تحویل 
بــه مراکــز خریــد اســتان خبــر داد. حمیدرضــا دانــش 
ــزان  ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر و ب ــن خب ــالم ای ــا اع ب
گنــدم تولیدشــده در اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل 22 درصــد افزایــش داشــته و 2۵ درصــد از 
گنــدم تولیــدی اســتان از مــزارع دیــم و ۷۵ درصــد از 
مــزارع آبــی تولیــد می شــود، افــزود: در ســال جــاری 
ــار از  ــزار هکت ــطح 23 ه ــن در س ــت س ــا آف ــارزه ب مب
اراضــی اســتان انجــام شــد. وی تصریــح کــرد: آفــت 
مهــم مــزارع گنــدم بــه خصــوص در عرصه هــای دیــم 
ســن گنــدم اســت کــه باعــث کاهــش کیفیــت گنــدم از 
ــح  ــش تصری ــود. دان ــن می ش ــش پروتئی ــق کاه طری
ــزار و ۶3۰  ــداد یک ه ــاری از تع ــی های آم ــرد: بررس ک
ــهید  ــیلوی ش ــه س ــده ب ــل ش ــدم تحوی ــه گن محمول
ــن اســت کــه متوســط ســن زدگی  اســتکی، بیانگــر ای
در کل گنــدم تحویلــی بــه ســیلو کمتــر از یــک درصــد 
اســت کــه از متوســط ســن زدگی کشــور کمتــر اســت. 
ــار  ــتان اظه ــدم اس ــی گن ــرل کیف ــوص کنت وی درخص
کــرد: همــه ســاله تعــدادی نمونــه از گندم هــای ارقــام 
انجــام  بــرای  مختلــف در شهرســتان های اســتان 
ــذر  ــالح ب ــات اص ــه تحقیق ــه مؤسس ــی ب ــون کیف  آزم
و نهــال غــالت در تهــران ارســال می شــود کــه در ســال 
جــاری نیــز ایــن امــر در حــال انجــام اســت. دانــش 
ــج آزمایشــات 3  ــه نتای ــا توجــه ب خاطرنشــان کــرد: ب
ســال گذشــته، میانگیــن درصــد گلوتــن مرطــوب گنــدم 
اســتان 2۶.23 و برابــر میانگیــن 3 ســاله کشــور بــوده 
ــرار  ــاظ ق ــن لح ــوب از ای ــا خ ــط ت ــه متوس و در طبق

می گیرد.

افتتاح336طرحدراستانیزد
بهمناسبتهفتهدولت

ــه  ــا اشــاره ب اســتاندار یــزد ب
ضــرورت بیان دســتاوردهای 
در  امیــد  و  تدبیــر  دولــت 
از  امســال،  دولــت  هفتــه 
 افتتــاح 33۶ طــرح ملــی 
و اســتانی بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر 3 هــزار و ۹3 میلیــارد 
ریــال بــه مناســبت هفتــه دولــت در ایــن اســتان خبــر 
نشســت  در  میرمحمــدی«  محمــد  داد.  »ســید 
ــزد ــت در اســتان ی ــه دول ــای هفت  هماهنگــی برنامه ه
ــزارش  ــه گ ــرای ارائ ــه را فرصــت مناســبی ب ــن هفت ای
ــت  ــی دانس ــی و خصوص ــتگاه های دولت ــرد دس  عملک
و بیــان کــرد: طــرح مســئله، بیــان دســتاوردها و 
ــه  ــی از جمل شفاف ســازی چشــم انداز نهادهــای اجرای
ضرورت هــای هفتــه دولــت اســت. وی بــا اشــاره 
مشــارکت  زمینــه  ایجــاد  و  همبســتگی  ضــرورت 
عمومــی در مناســبت های ملــی و مذهبــی گفــت: 
ــزل کــردن  ــی از طریــق متزل ــه اتحــاد مل لطمــه زدن ب
ســه قــوای مجریــه،  مقننــه و قضائیــه،  هــدف اصلــی 
ــوری اســالمی  ــا نظــام جمه مســتکبران در دشــمنی ب
ایــران اســت. اســتاندار تصریــح کــرد: مجموعــه نظــام 
ــدار دارد کــه از پشــتوانه مردمــی برخــوردار  ــی اقت زمان
باشــد و تمــام مــردم در عرصه هــای مختلــف، اقتــدار 
خــود را از ناحیــه  اقتــدار نظــام احســاس کننــد. 
میرمحمــدی در پایــان ســخنان خــود نیــز بــا تأکیــد بــر 
تمــام  در  نشــاط آور  و  شــاد  برنامه هــای  اجــرای 
ــت ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــتان ب ــتان های اس  شهرس
ــت  ــی از وزرای دول ــخنرانی یک ــرد: س ــان ک خاطرنش
تدبیــر و امیــد در نمــاز جمعــه مرکــز اســتان و دیــدار بــا 
ــده  ــای تدوین ش ــری از برنامه ه ــی و هن ــگان علم نخب
در ســفر برخــی از اعضــای هیئــت دولــت بــه اســتان در 

هفته دولت امسال است.

سقوطمصرفگازوئیلوجهشبنزین



4

رئیــس انجمــن کارکنــان داروخانــه اســتان اصفهــان بــا 
ــت  ــورت تمام وق ــه ص ــد ب ــی بای ــئوالن فن ــه مس ــان اینک بی
در داروخانه هــا حضــور داشــته باشــند، گفــت: حــدود 80 
درصــد مســئوالن فنــی داروخانه هــا حضــور کم رنگــی در 
ــید  ــع، س ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــه دارن داروخان
حســین طباطبایــی بــا بیــان اینکــه انجمــن صنفــی کارکنــان 
داروخانــه از ســال 1381 تأســیس شــده، اظهــار کــرد: کارکنــان 
ــا  ــوند؛ ام ــوب می ش ــه اداره کار محس ــا زیرمجموع داروخانه ه
ــکی  ــام پزش ــه نظ ــه زیرمجموع ــان داروخان ــای کارکن کارفرم
ــه همیــن دلیــل تعامــل مناســبی میــان کارفرمــا  هســتتد؛ ب
ــدارد. وی افــزود: بیشــتر افــرادی کــه در  ــان وجــود ن و کارکن
ــوق اداره  ــل حق ــتند، حداق ــه کار هس ــغول ب ــا مش داروخانه ه
ــای بیمــه برخــوردار نیســتند. ــد و از مزای کار را هــم نمی گیرن

    رشد قارچ گونه آموزش دوره های کار در داروخانه
اصفهــان  اســتان  داروخانــه  کارکنــان  انجمــن  رئیــس 
ــورت  ــه  ص ــگاه هایی ب ــته، آموزش ــال گذش ــه داد: دو س ادام
قارچ گونــه بــرای آمــوزش دوره هــای کار در داروخانــه در 
ــوال  ــگاه ها معم ــن آموزش ــد. ای ــود آم ــه وج ــان ب ــهر اصفه ش
ــا دریافــت هزینــه و کمتریــن  ــا حــدود 50 ســاعت دوره و ب ب
ســطح آمــوزش افــراد را راهــی بــازار کار می کردنــد. طباطبایــی 
اضافــه کــرد: ایــن آموزشــگاه ها زیــر نظــر هیــچ ارگان قانونــی 
ــتیم،  ــز می توانس ــه نی ــان داروخان ــن کارکن ــتند. در انجم نیس

آموزشــگاهی بــرای آمــوزش بــه افــراد جهــت کار در داروخانــه 
ــه  ــان داروخان ــد شــرایط کار کارکن ــا بای ــم؛ منته تأســیس کنی
ــد در حــال حاضــر نیــروی کار موجــود حفــظ  را ســنجید. بای
ــه  ــود ب ــروی کار موج ــغلی نی ــت ش ــه موقعی ــه اینک ــود، ن ش

ــه شــود. ــره انداخت مخاط
 وی خاطرنشــان کــرد: آموزشــگاهی بایــد وجــود داشــته 
باشــد کــه تحــت نظــر انجمــن داروســازان و انجمــن کارکنــان 
ــا  ــه ب ــردازد. فعالیــت در داروخان ــه فعالیــت بپ داروخانه هــا ب

ــای  ــواره داروه ــرا هم ــت؛ زی ــاوت اس ــر متف ــغل های دیگ ش
ــم  ــن مه ــود و ای ــازار می ش ــد وارد ب ــی جدی ــی و داخل خارج
نیازمنــد برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی بــرای کارکنــان اســت. 
ــان گفــت:  ــه اســتان اصفه ــان داروخان رئیــس انجمــن کارکن
ــم  ــار ه ــی در کن ــوری و عمل ــورت تئ ــه  ص ــا ب ــد آموزش ه بای
انجــام شــود. ایــن دوره هــا نبایــد در چنــد مــاه برگــزار شــود؛ 
بلکــه دســت کــم بایــد شــش مــاه آموزش هــا ادامــه داشــته 

باشــد.

    ساعت کار کارکنان داروخانه
ــه  ــان داروخان ــاعت کار کارکن ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب طباطبای
ــدود 80  ــرد: ح ــان ک ــت، خاطرنش ــون کار نیس ــق قان ــز طب نی
ــق  ــکن، ح ــق مس ــه، ح ــا از بیم ــان داروخانه ه ــد کارکن درص
... برخــوردار نیســتند. وی تصریــح کــرد:  عائله منــدی و 
دســت خط های  تمــام  بــه  بایــد  داروخانه هــا  کارکنــان 
ــد؛  ــا را بدانن ــا و برنده ــند و قیمت ه ــلط باش ــکان مس پزش
ــن  ــه  واســطه ای ــا ب ــن کار تخصصــی اســت؛ ام در نتیجــه ای
ــبی  ــوق مناس ــه حق ــن حرف ــاغل در ای ــراد ش ــص، اف تخص

نمی کننــد. دریافــت 
    حضور مسئول فنی

ــار  ــان اظه ــه اســتان اصفه ــان داروخان ــس انجمــن کارکن رئی
کــرد: حــق فنــی کــه داروخانه هــا دریافــت می کننــد از ابتــدا 
بــرای تأمیــن هزینه هــای جــاری و کارکنــان داروخانه هــا 
بــوده اســت. بــه  نــدرت داروخانه هایــی را مشــاهده می کنیــد 
ــق  ــزود: طب ــی اف ــد. طباطبای ــی آن کار کنن ــئوالن فن ــه مس ک
قانــون، مســئول فنــی بایــد 24 ســاعته در داروخانــه حضــور 
داشــته باشــد؛ حــدود 80 درصــد مســئوالن فنــی داروخانه هــا 
حضــور کم رنگــی در داروخانــه دارنــد و 20 درصــد دیگــر 
ــان  ــا در زم ــد، تنه ــرار دارن ــهر ق ــز ش ــا در مرک ــه غالب ــز ک نی
احتمــال حضــور بــازرس، حاضــر هســتند و بیشــتر کارهــا بــه 

ــود. ــپرده می ش ــه س ــان داروخان ــین ها و کارکن تکنس

رئیس انجمن کارکنان داروخانه استان اصفهان عنوان کرد:

حضور کم رنگ مسئوالن فنی داروخانه ها در محل کار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 206/95 خواهان مصطفی خداشناسی دادخواستی 
مبنی بر استرداد به طرفیت عباس حفیظی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 
روز .... مورخ 95/7/3 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است.روز رسیدگی قرار 
بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  برگزار می گردد.لذا  استماع شهادت شهود 
آئین دادرسی  به ماده 73 قانون  ، مستندا  خوانده ، حسب تقاضای خواهان 
مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان 
اصفهان-  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  57- کد  پالک   – صبا 
شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد.شماره : 12336 / م الف مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  پوروالی  فرشید  خواهان   684/94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
اختالف  15 شورای حل  511 شعبه  دادنامه  به  نسبت  ثالث  اعتراض  بر  مبنی 
نموده  تقدیم  مهدی  یاوران  الحسنه  قرض  صندوق  الماسی  جالل  طرفیت  به 
تعیین گردیده  95/7/11 ساعت 5 عصر  مورخ   .... روز  برای  وقت رسیدگی  و 
است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان 
 ، منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ،
اول خیابان  واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  از رسیدگی  تا خوانده قبل 
کد   -57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب- 
مراجعه   15 شعبه  اصفهان-  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی 
حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  ابالغ   ، رسیدگی  وقت   در 

 شد
.شماره : 14905 / م الف مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
زاده   شریف  عباس  خواهان   18 ش   1314-94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر مطالبه سی و چهار میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال  
 .... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  بابادی  امانی  پیمان  طرفیت  به 
به مجهول  عنایت  با  لذا  تعیین گردیده است.  مورخ 95/7/4 ساعت 5 عصر 
قانون  ماده 73  به  ، مستندا  تقاضای خواهان  ، حسب  خوانده  بودن  المکان 
به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
نیلی  روبروی مدرسه  ارباب-  اول خیابان  واقع در خیابان سجاد-  این شعبه 
پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان- شعبه ارباب  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره : 9960 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-26 خواهان حسین رضوانی نیا  با وکالت مهدی 
بوذری دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت غالمحسین یزدچی تقدیم نموده 
و وقت رسیدگی برای روز .... مورخ 95/7/5 ساعت 4/5 تعیین گردیده است. 
لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا 
به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل 
از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی 
مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی 

شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره : 9955 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-350 خواهان حسین سلحشوری  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 13/300/000ریال موضوع یک فقره چک  به طرفیت جواد 
صادقی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 95/7/10 ساعت 4 
عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب 
آئین دادرسی مدنی مراتب در  به ماده 73 قانون  ، مستندا  تقاضای خواهان 
جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
پالک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب-  خیابان  اول 
57- کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : 

12377 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-352 خواهان حسین سلحشوری  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال ، موضوع دو فقره چک  به طرفیت 
رضا ثمری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 95/7/10 ساعت 
4/5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، 
حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
پالک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب-  خیابان  اول 
57- کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : 

12375 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

پرونده کالسه 479/95  خواهان حیدر جنتی دادخواستی مبنی  در خصوص 
1- محمد  به طرفیت  فقره حواله    وجه یک  6/500/000ریال  مبلغ  مطالبه  بر 
ملک زاده 2- علی غریب زاده  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........

مورخ 95/7/3 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول 
قانون  ماده 73  به  ، مستندا  تقاضای خواهان  ، حسب  خوانده  بودن  المکان 
به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
نیلی  روبروی مدرسه  ارباب-  اول خیابان  واقع در خیابان سجاد-  این شعبه 
پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان- شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : 13135 / م الف مدیر دفتر شعبه 15 شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  9510100352902895شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   930127 شعبه:  بایگانی  9209980359401163شماره 
رضا  سید  و  حیران  خشه  شهبازی  رسول  شکایت  خواهان   1395/05/18
و  پور  عزیز  سوران  و  حداد  حاجی  پور  کاظم  و  عابدی  حسن  و  سجادی 
عبدالرحمن محمودی و غالمعلی زرچشم و کاظم شیخ نژاد زرگر و سیروس 
علی  و  ستوده  پاداش  معین  و  رمضانی  راضیه  و  محمودی  آیدین  و  رهنما 
با  اکبر عباس نژاد بندری و علی سمیعی شکایتی علیه متهم پیام مصداقی 
موضوع مشارکت در جعل و کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
دو   دادگاه کیفری   103 به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  شهرستان 
شهر اصفهان)103 جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت 
337ارجاع و به کالسه  9209980359401163ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/07/24 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن متهم پیام مصداقی  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
انقالب در امور کیفری  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در  های عمومی و 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم نامبرده 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: 14955/م الف منشی  دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( – مهدی نصر اصفهانی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350103120شماره پرونده: 9509980350100118شماره 
بایگانی شعبه: 950151 تاریخ تنظیم: 1395/04/13 خواهان / شاکی حبیب 
راه خدا  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین مظفری   به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333ارجاع و به کالسه  
9509980350100118ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/17 و ساعت 
و  متهم     / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین 
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 
آگهی و  از نشر  / متهم پس  تا خوانده  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار 
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: 11187/م الف منشی  دادگاه حقوقی   شعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام:علیرضا      نام خانوادگی: فتوحی پور  نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: تعاونی اعتبار ثامن 
با  توکلی و مسعود مهردادی  نفری  آقایان محمد حسین  نمایندگی  به  االئمه 
وکالت حسین کبیری و همچنین جواد قاسمی    نشانی محل اقامت: میدان 

بزرگمهر ابتدای خیابان بزرگمهر کوی آبشار سرپرستی تعاون ثامن االئمه 
محکوم به:به موجب رای شماره 365 تاریخ95/2/29 حوزه 45 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   158/000/000 مبلغ  پرداخت  تضامنی  به:صورت 
2/870/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/8/7 لغایت زمان و اجرای 

حکم و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120000 ریال و نیم عشر دولتی.
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  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:14282/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  9510100352404955شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   950203 شعبه:  بایگانی  9509980352400141شماره 
به  دادخواستی  خولنجانی  باقری  محسن  شاکی   / خواهان   1395/05/03
تقسیط  تعدیل  خواسته  به  رضا شیشه گر     محمد  متهم   / خوانده  طرفیت 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  به   محکوم 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 

ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه  
9509980352400141ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/11 و ساعت 
و  متهم     / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:00تعیین 
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 
آگهی و  از نشر  / متهم پس  تا خوانده  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار 
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: 13263/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم
آگهی ابالغ

پرونده:  9510100351305077شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   950440 شعبه:  بایگانی  9509980351300386شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  اصفهانی  زاده  هاشم  احمد   / خواهان   1395/05/18
حمید  و  حبیبیان  علی  و  حبیبیان  محسن  و  زاده  ریاحی  مرتضی   / خوانده 
عملیات  به  اعتراض  خواسته  به  حسینی     بیگم  فاطمه  و  حبیبیان  رضا 
دادگاه  تقدیم  احکام مدنی(   اجرای  قانون  146و 147  مواد  اجرایی)موضوع 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   13
اصفهان- طبقه  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید 
2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه  9509980351300386ثبت گردیده که 
علت  به  است.  شده  10:30تعیین  ساعت  و   1395/07/11 آن  رسیدگی  وقت 
تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا 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.
حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  حقوقی    دادگاه  الف  14956/م  شماره: 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350103099شماره پرونده: 9409980350100632شماره 
بایگانی شعبه: 940748 تاریخ تنظیم: 1395/04/13 خواهان شرکت تعاونی 
طرفیت  به  دادخواستی  کامیابی  مجید  آقای  مدیریت  با  سیمان  مصرف 
خوانده / متهم شرکت خدماتی پانیزکار پایدار با مدیریت آقای مجید پابرجا 
و  مطالبه وجه چک  و  دادرسی  به خواسته مطالبه خسارت  پابرجا   و مجید 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کالسه  
9409980350100632ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/10 و ساعت 
و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:15تعیین 
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 
آگهی و  از نشر  / متهم پس  تا خوانده  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار 
نسخه  نشانی کامل خود  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع 
رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد.
شماره: 11188/م الف منشی  دادگاه حقوقی   شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی

حتما بخوانید!
14 شهردار جهان در راه اصفهان...

دوشنبه  25 مردادماه    1395
ـــمـــاره 227 ســـــال دوم            ݡسݒ

در شهر

 معاون آموزشی آموزش وپرورش اردستان 
عنوان کرد:

 رشد میانگین قبولی 
دانش آموزان اردستانی

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیکیمیای وطن

اردســتان  آموزش وپــرورش  آموزشــی  معــاون 
کــرد:  اظهــار  وطــن  کیمیــای  بــا  گفت وگــو  در 
توســط  صورت گرفتــه  کارشناســی های  طبــق 
ــی  ــن قبول ــان میانگی ــتان اصفه ــرورش اس آموزش وپ
دانش آمــوزان اردســتانی بــا معــدل خردادمــاه بــا یــک 
و نیــم نمــره افزایــش نســبت بــه ســال تحصیلــی قبل، 
ــب  ــادات هاشمی نس ــرا س ــت. زه ــته اس ــد داش رش
تصریــح کــرد: هــر ســال دانش آموزانــی در بحــث 
آن  ســختی  بــه  دروس  بعضــی  در  و  آزمون هــا 
ــن خصــوص در  ــه امســال در ای ــد ک ــراض می کنن اعت
 امتحانــات نهایــی نیــز اعتراضاتــی بــه ایــن اداره شــده 

است.
 هاشمی نســب تصریــح کــرد: در ســال تحصیلــی 
ــا  ــاد ب ــی شــهر مهاب گذشــته دبیرســتان شــهید کامران
معــدل کل زیــر 10 بــوده کــه پیش دانشــگاهی آن 
در رشــته های انســانی و تجربــی تعطیــل شــده و 
ــا  ــه؛ ب ــب گرفت ــه لق ــتان های الزم التوج ــزو دبیرس ج
ــره  ــن نم ــد ای ــاهد رش ــه ش ــای صورت گرفت پیگیری ه
ــت:  ــرورش گف ــی آموزش وپ ــاون آموزش ــم. مع بوده ای
در بعضــی رشــته های مدنظــر در مــدارس مثــل فنــی 
در ســال گذشــته، معــدل کل 7.75 بــوده کــه در ســال 
ــه اســت. ــه 13.1 افزایــش یافت ــد ایــن معــدل ب جدی

ــدل 1.5  ــرداد، مع ــتان ها در خ ــی هنرس در دروس فن
داشــته ایم. را 

عناصــر  و  رایانــه  اطالعــات  بانــک  در رشــته های   
الکتریکــی شــاهد رشــد  ســاختمانی و مدارهــای 
معــدل بوده ایــم. ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه معــدل 
ــح  ــوده تصری ــان 12.5 ب ــتان اصفه ــی اس ــی کتب نهای
ــتر از  ــره بیش ــا 1.5 نم ــتان م ــن شهرس ــرد: میانگی ک

ــت.  ــوده اس ــان ب ــتان اصفه اس
هدایــت  درخصــوص  داد:  ادامــه  هاشمی نســب 
ایــران  مناطــق  دیگــر  ماننــد  هــم  مــا  تحصیــل 
ــوازن  ــعه ت ــه توس ــه ب ــا توج ــتیم و ب ــکالتی داش مش
رشــته های  درصــد   50 و  فنــی  درصــد   50 یعنــی 
ــای  ــا پیگیری ه ــه ب ــده ک ــالغ ش ــا اب ــه م ــری ب نظ
نظــری  رشــته های  توانســته ایم  صورت گرفتــه 
شهرســتان  در  دهیــم؛  افزایــش  درصــد   2 را 
 165 کــه  نفربوده انــد   320 آمــار  ایــن  اردســتان 
صــورت ثبت نــام  فنــی  نفــر   155 و  نظــری   نفــر 

 گرفت.

 گفت وگو

شهردار شهر گلشهر گلپایگان عنوان کرد:
تکمیل جاده مواصالتی شهر گلشهر 

نیازمند اعتبار

گلپایگان
م . فصاحت

شــهردار شــهر گلشــهر گلپایــگان 
ــی شــهر  گفــت: جــاده مواصالت
ــریانی  ــای ش ــهر از جاده ه گلش
کشــور اســت کــه بــرای دوبانــده 
شــدن آســفالت روکــش جــاده 
ــد ــل می کن ــور متص ــز کش ــه مرک ــرب را ب ــه غ ــی ک  مواصالت

2 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
علــی نیکبخــت در گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار 
ــال  ــه س ــت: بودج ــار داش ــگان اظه ــن در گلپای ــای وط کیمی
94 شــهرداری گلشــهر 2 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان بــوده 
ــرده  ــدا ک ــق پی ــهر تحق ــه گلش ــد بودج ــه صددرص ــت ک اس

ــت.  اس
نیکبخــت اظهــار داشــت: بودجــه ســال 95 شــهرداری گلشــهر 
ــه  ــان مصــوب شــده اســت ک ــون توم ــارد و 700 میلی 2 میلی
70 درصــد بودجــه در بخــش عمرانــی و 30 درصــد در زمینــه 

ــد.  ــق می یاب ــی تحق اجرای
فشــار  تحــت  آبیــاری  معابــر،  زیرســازی  عملیــات   وی 
تعریــض جــاده مواصالتــی شــهر گلشــهر در حــد فاصــل محله 
ــون تومــان آســفالت  ــار 100 میلی ــا اعتب ــا کنجدجــان ب وداع ت
ــر  ــون تومــان، جدول گــذاری معاب ــار 700 میلی ــا اعتب ــر ب معاب
ــک  ــد ی ــانی و خری ــتگاه آتش نش ــک دس ــد ی ــهر، خری ش
دســتگاه گریــدر را اقدامــات ســال گذشــته شــهرداری گلشــهر 
ــوار نگارســتان،  ــوان کــرد. نیکبخــت ادامــه داد: تکمیــل بل عن
 عملیــات روکــش بلــوار اصلی شــهر در حــد فاصل محلــه وداغ

ــاده  ــفالت  ج ــر، آس ــح پیغمب ــارراه صال ــدان چه ــداث می اح
مواصالتــی شــهر گلشــهر از پروژه هــای در حــال اجــرای 

ــت.  ــهر اس ــهرداری گلش ش
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات فرهنگــی شــهرداری گلشــهر اظهــار 
داشــت: بــرای تکمیــل و راه انــدازی کتابخانــه عمومــی شــهر 
گلشــهر، شــهرداری 50 میلیــون تومــان هزینــه کــرده اســت. 
شــهردار گلشــهر کمــک بــه مهــد قــرآن کریــم گلشــهر 
برگــزاری مســابقات قرآنــی، جشــنواره رایحــه بهــار، چــاپ بنر 
بــه مناســبت های مختلــف و نصــب در میــدان اصلــی شــهر 

ــاف  ــی عف ــت، راهپیمای ــی جمعی ــش روز مل ــزاری همای  برگ
و حجــاب را از جملــه اقدامــات فرهنگــی شــهرداری گلشــهر 
ــی  ــاده مواصالت ــه ج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــمرد. نیکبخ برش
ــح  شــهر گلشــهر از جاده هــای شــریانی کشــور اســت، تصری
کــرد: بــرای دوبانــده شــدن، آســفالت کنــار جــاده و روکــش 

آســفالت جــاده شــهر گلشــهر کــه در کریــدور مواصالتــی غرب 
 بــه مرکــز کشــور قــرار دارد بــه 2 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز 

است.

گفت وگو

عضــو   20 چیــن،  کشــور  از  رســمی  مقــام   2
ــان  ــر جه ــی از سراس ــی و خصوص ــازمان های دولت س
ــتی ــی صنایع دس ــورای جهان ــدان ش ــر از هنرمن  200 نف

و 14 شــهردار شــهرهای جهــان از مهمانــان هجدهمیــن 
مجمــع شــورای جهانــی صنایــع دســتی 

هســتند. 
ــی  ــراث فرهنگ ــع می ــل مجم ــر عام مدی
ــرای برگــزاری  ــار داشــت: ب ــان اظه اصفه
هجدهمیــن مجمــع شــورای جهانــی 
نفــر   146 اصفهــان  در  صنایع دســتی 
در قالــب 9 کمیتــه فعالیــت می کننــد 
ــه ســمت  ــود را ب ــاری خ ــا دســت ی و م

ــم و مــردم شــهر  ــر و قل اســاتید دانشــگاه، اهالــی هن
ــالس  ــن اج ــر ای ــه بهت ــزاری هرچ ــرای برگ ــان ب اصفه

می کنیــم.  دراز 
نریمانــی گفــت: مدیــر منطقــه ای از پنــج قــاره جهــان 
صنایع دســتی،  جهانــی  شــورای  قبلــی  رئیــس   2 
2 مقــام رســمی از کشــور چیــن، 20 عضو ســازمان های 

دولتــی و خصوصــی از سراســر جهــان،200 نفــر از 
هنرمنــدان شــورای جهانــی صنایع دســتی و 14 شــهردار 

شــهرهای جهــان از مهمانــان ایــن مجمــع هســتند. 
وی گفــت: در حاشــیه ایــن برنامــه نمایشــگاه ســیمرغ 
در چهل ســتون بــا بیــش از 200 غرفــه 
غرفــه   4 اســت؛  شــده  پیش بینــی 
از ایــن تعــداد بــه 4 شــهر جهانــی از 
جملــه اللجیــن همــدان، مشــهد، تبریــز و 
اصفهــان و 8 غرفــه بــه 8 کاندیــدای شــهر 
 جهانــی کشــورمان یــزد، میبــد، ســیرجان

مریــوان، شــهرضا شــیراز، کاشــان و تهران 
اختصــاص یافته اســت. 

اجــالس شــورای  نریمانــی خاطرنشــان ســاخت: 
برگــزار  مهرمــاه   6 تــا   3 صنایع دســتی  جهانــی 
می شــود و نمایشــگاه ســیمرغ از 2 تــا 10 مهرمــاه 
ــان  ــس از پای ــه پ ــن اینک ــد؛ ضم ــد ش ــزار خواه برگ
 اجــالس نیــز مهمانــان بــه یــزد و شــیراز ســفر 

می کنند. ربیع

مدیر عامل مجمع میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:
14 شهردار جهان در راه اصفهان

ــی  ــه خانگ ــن زبال ــه 130 ت ــت: روزان ــهرکرد گف ــهردار ش  ش
ــر در  ــده و بی خط ــی ش ــتانی خنث ــه بیمارس ــن زبال و 5 ت

ــود.  ــا می ش ــن و امح ــع آوری، دف ــهرکرد جم ش
نــورهللا غالمیــان دهکــردی از نصــب 100 عــدد ســطل زبالــه 

 فلــزی در راســتای توجــه بــه پاکیزگــی 
ــر شــهرکرد  ــت شــهر در ســطح معاب و نظاف
ــن  ــد ای ــرای خری ــرد: ب ــار ک ــر داد و اظه خب
تعــداد ســطل زبالــه، افــزون بــر 200 میلیــون 

ریــال هزینــه شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اقــدام موجــب 
شــهری  زباله هــای  پراکندگــی  کاهــش 
در معابــر عمومــی می شــود، گفــت: بــا 

ــریع در  ــه تس ــه، زمین ــطل های زبال ــش س ــب و افزای نص
عملیــات جمــع آوری زبالــه شــهری فراهــم خواهــد شــد. 
ــردم هــم  ــوال عمومــی هســتند و م ــه ام ســطل های زبال
بایــد از آن هــا در برابــر تخریــب و صدمــه محفاظــت کننــد. 
ــه  ــراوت جامع ــادابی و ط ــت: ش ــردی گف ــان دهک غالمی
ــن  ــتگی دارد و در ای ــه بس ــراد آن جامع ــالمت اف ــه س ب

ــاس  ــهروندان احس ــئولیت پذیری ش ــه مس ــاز ب ــتا نی راس
ــروی  ــرد: 270 نی ــار ک ــردی اظه ــان دهک ــود. غالمی می ش
ــودرو ــتگاه خ ــا 24 دس ــهرداری ب ــی ش ــی و نظافت  خدمات

ــی  ــر اصل ــد. معاب زباله هــای شــهری را جمــع آوری می کنن
ــی  ــر فرع ــه و معاب ــورت روزان ــه ص ــهر ب ش
ــود.  ــازی می ش ــت و پاکس ــه نظاف ــر هفت ه
ــرد: ســرانه  شــهردار شــهرکرد خاطرنشــان ک
تولیــد زبالــه هــر شــهروند در شــهرکرد 725 
ــرای  ــهرکرد در اج ــهردار ش ــت. ش ــرم اس گ
طــرح نوســازی نــاوگان تاکســیرانی بــا بیــان 
ــیرانی  ــاوگان تاکس ــازی ن ــرح نوس ــه ط اینک
شــود اجــرا  یکبــار  ســال   5 هــر   بایــد 

اظهــار داشــت: طــرح نوســازی نــاوگان تاکســیرانی از ســال 
90 تاکنــون اجــرا نشــده بــود؛ امــا امســال مقــرر شــد تــا 
پایــان شــهریورماه نــاوگان تاکســیرانی شــهرکرد نوســازی 
شــود. غالمیــان دهکــردی افــزود: در راســتای اجــرای ایــن 
ــادل 120  ــه مع ــهرکرد ک ــی های ش ــد تاکس ــرح، 10 درص ط
دســتگاه اســت مشــمول اجــرای ایــن طــرح شــدند. ایســنا

شهردار شهرکرد خبر داد:
جمع آوری روزانه 130 تن زباله خانگی در شهرکرد
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حتما بخوانید!
موج تغییرات در رسانه ملی

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

 عــزل و نصب هــا در صداوســیما همچنــان ادامــه دارد 
و تاکنــون حکم هــای زیــادی بــرای مدیــران شــبکه ها 
و بخش هــای مختلــف ســازمان صــادر شــده اســت. 
ــامل  ــر را ش ــک مدی ــب ی ــزل و نص ــط ع ــکام فق ــن اح ای
دو  ضربــدری  جابه جایی هــای  بــه  بلکــه  نمی شــود، 
ــا  ــا تغییــرات ســاختاری تر رســیده اســت ت ــر گــروه ی مدی
 جایــی کــه یــک شــبکه مثــل »تهــران« کــه بــا بررســی ها 
ــد ــی ش ــتر اچ دی معرف ــادی در بس ــای زی  و برنامه ریزی ه

در یــک دگرگونــی ســاختاری منحــل شــد یــا شــبکه ای کــه 
پیــش از ایــن حــذف شــده بــه ســازمان بازگشــته اســت. 

تغییــرات  ایــن  می خوانیــد  زیــر  در  گزارشــی کــه  در 
مــرور می شــود. آخریــن حکم هــای رســمی ســازمان 
صداوســیما روز ۲۳ مردادمــاه صــادر شــد. علــی فروغــی که 
ــر مســند ریاســت مرکــز بســیج ســازمان  پیــش از ایــن ب
صداوســیما مســتقر شــده بــود بــا حکــم رســمی عبدالعلــی 
ــی  ــر نقش آفرین ــش ب ــوب و در حکم ــکری منص علی عس
ــدی  ــای تولی ــیما در مأموریت ه ــازمان صداوس ــیج س  بس

و خبری و فضای مجازی تأکید شد.
    بازگشت شبکه استانی »شما«

ــی  ــانه مل ــه رس ــما« ب ــبکه »ش ــته ش ــن روز گذش همچنی
بازگشــت. شــبکه »شــما« پیــش از ایــن یــک شــبکه ویــژه 
تولیــدات اســتانی بــود کــه همزمان بــا آغاز ســال ۹۵ منحل 
ــدی  ــرای محمدمه ــه ب ــی ک ــا حکم ــته ب ــد و روز گذش ش
ــی بازگشــت.  ــه رســانه مل ــاره ب قاســمی صــادر شــد، دوب
ایــن حکــم را علــی دارابــی صــادر کــرد کــه خــودش نیــز ۱۵ 

تیرمــاه بــه عنــوان معــاون امــور اســتان های ایــن ســازمان 
انتخــاب شــد. البتــه علی عســکری در همــان ۱۵ تیــر ســید 
رمضــان موســوی مقدم را نیــز بــه ســمت »قائم مقــام 
رئیــس ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران« 
منصــوب کــرد و ایــن حکــم کلــی در حالــی بــود کــه پیــش 
از ایــن عنــوان قائم مقــام بــرای ســرافراز در حوزه هــای 
مشــخص وجــود داشــت و انتصابــات جدیــد بــا تغییراتــی 

جزئــی در ســمت های شــغلی همــراه شــد. در همیــن 
ــی  ــت حقوق ــد معاون ــاختاری جدی ــه در س ــود ک ــان ب  زم
و امــور مجلــس نیــز بــه ســازمان صداوســیما اضافــه شــد 
و محمدعلــی عبــدهللا زاده بــه عنــوان معــاون ایــن بخــش 

منصــوب شــد.
    انتصاب در سطح مدیرگروه ها

ادامــه تغییــر و تحــوالت ســازمانی، ســطح عــزل   در 

و نصب هــا بــه مدیرگروه هــای شــبکه ها نیــز رســید. 
 پورحســین، سرپرســت شــبکه چهــار، محســن زندیــه 
را بــه عنــوان مدیــر پخــش، حمیــد ابراهیمــی را بــه 
 عنــوان مدیــر گــروه ادب و هنــر و اســرافیل علمــداری 
را بــه عنــوان مدیــر تأمیــن برنامــه منصــوب کــرد. در شــبکه 
 مســتند نیــز سیدســلیم غفــوری در حکمــی مهــدی مینایی 
را بــه عنــوان مدیــر جدیــد تأمیــن و پخــش شــبکه مســتند 
ســیما منصــوب کــرد و همچنیــن اعضــای جدیــد اتــاق فکر 

شــبکه نیــز منصوب شــدند. 
 اعضــای ایــن اتــاق فکــر عبارتنــد از نــادر طالــب زاده
 مهــدی همایون فــر، محمدعلــی فارســی، حامــد شــکیبانیا
ــس در  ــن پ ــه از ای ــار ک ــین افش ــزدی و حس ــن ی محس
جلســات اتــاق فکــر شــبکه مســتند حضــور خواهنــد 

داشــت. 
ــل  ــز تأم ــر نی ــی دو مدی ــرات جابه جای ــن تغیی ــار ای در کن
ــم  ــر گــروه فیل ــود کــه مهــدی روشــن روان، مدی ــز ب  برانگی
 و ســریال شــبکه پنــج ســیما بــه شــبکه ســه رفــت 
و غامرضــا الماســی، مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه 

ســه ســیما بــه شــبکه پنــج رفــت. 
ــی  ــانه مل ــس رس ــمی رئی ــادره و رس ــکام ص ــا اح  این ه
و مدیــران زیرمجموعــه وی تــا امــروز اســت کــه می تــوان 
گفــت همــه بخش هــای اصلــی و فرعــی از محتوایــی 
ــه  ــی ســازمان صداوســیما را شــامل می شــود. اینک ــا فن ت
ــد  ــویی خواه ــمت و س ــه س ــرات چ ــن تغیی ــی ای خروج
داشــت، هنــوز مشــخص نیســت؛ امــا آنچــه در وهلــه اول 
بــه ذهــن هــر مخاطبــی خطــور می کنــد، نوعــی بازگشــت 
ــت. ــی اس ــان کنون ــه زم ــل ب ــال های قب ــیمای س صداوس

آنهاکهمیروند،آنهاکهمیمانند

موجتغییراتدررسانهملی

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 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   ۱۳۹۵60۳0۲0۱800۱84۲ شماره  رای  برابر 
۱۳۹۲۱۱440۲0۱8000۲۳4 آقای جمشید فروغی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
۲۱84 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ۳00 
آباد  دولت  در  واقع  اصلی   ۳۱۳ پاک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر 

بخش ۱6 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی خانم مرضیه اخوان فرید
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/0۵/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/06/0۹

تاریخ  به  شماره:۳7/0۵/۵۲6/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
۹۵/0۵/۱6

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی  و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
اطاع  به منظور  زیر  به شرح  تقاضا  اماک مورد  و  لذا مشخصات متقاضیان 
اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر 
رای شماره ۱۳۹۵60۳0۲0۲۳0004۹8مورخ ۱۳۹۵/04/۳۱ خانم نفیسه سادات 
رضیان   به شماره شناسنامه 48۲6۹کدملی ۱۲8۲407007 صادره از اصفهان  
فرزند سید علی  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱0/۳8 متر مربع 
مفروزی از پاک شماره ۵0۵6 الی ۵070 و 6۳86 الی 6۳8۹- اصلی واقع در 
بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۵/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۵/۲۵ 

شماره : ۱۳۲۲6 / م الف 
امیر حسین صفائی -رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مزایده
پرونده  درخصوص  اصفهان  اختاف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه 
نجفی پور  الهام  وکالت خانم  با  ایرانپور  پرستو  له خانم   ۲/ 48۱۲/۹4 ش ح 
بن بست  علیخانی  ۵ کوی  مبارزان چهارراه  بزرگمهر خ  اصفهان خ  آدرس  به 
ندا پاک۱8 و آقای ناصر شیروانی به آدرس اصفهان چهارباغ عباسی پاساژ 
غدیر       بلوار  سپاهانشهر  آدرس  به  غفرانی  احمد  آقای  علیه  سوم  طبقه  میهن 
نیلوفر طبقه چهارم پ۱۱/4۲  بلوک   ۲ اول مجتمع مسکونی جام جم  فارابی 
اموال       ریال   ۳/۵86/4۱0/000 به مبلغ  اجرایی  به و هزینه های  بابت محکوٌم 
توقیفی محکوٌم علیه به شرح ملک به شماره پاک ثبتی 4۹۹ فرعی از ۲۲48    
اصلی بخش 6 ثبت اصفهان که در مالکیت آقای احمد غفرانی مالک ۱۱7 سهم 
مشاع از ۱۱۵0 سهم ششدانگ واقع در اصفهان جاده شیراز روستای راه حق 
خیابان صاحب زمان کوچه ۱۲ کوچه اربابی کوچه ۲۲ مجاور انبار پژوهش یک 
قطعه زمین به شماره پاک ۲۲48/4۹۹ بخش 6 ثبت اصفهان که دارای دو 
سند مالکیت تک برگی است ۱(به شماره چاپی 60847۲/ب/۹۱ و شماره ثبت 
8۳8۳۲ صفحه 48۲ دفتر ۳86 به مساحت یکصد و هفده سهم مشاع از یک 
اعیان ۲(به شماره چاپی 60847۲/ب/۹۱  هزار و صد و پنجاه سهم عرصه و 
ایرانپور  نام خانم پرستو  به  و شماره ثبت 8۳8۳۲ صفحه 47۹ دفتر  ۳86 
این  اعیان که  و  عرصه  سهم   ۱۱۵0 از  مشاع  سهم  هفده  و  یکصد  میزان  به 
ملک دونبش به ابعاد ۹ در ۲6 مترمربع می باشد که طبق نظریه کارشناسی 
۲/808/000/000 ریال شش دانگ ملک و مقدار سهم مالکیت آقای  به مبلغ 
احمد غفرانی به مقدار ۱۱7 سهم مشاع به مبلغ ۱/404/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است و مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده است در نظر 
دارد جلسه مزایده ای مورخ ۹۵/6/۲۱ در ساعت ۱0 تا ۹ صبح در اجرای احکام 
مجتمع  بنزین  پمپ  روبروی  آتشگاه  خیابان  در  واقع  اختاف  حل  شورای 
شماره ۲ دادگستری برگزار نماید که مبلغ کارشناسی شده معادل ۱۲8/۹۲۵ 
عدد سکه تمام بهارآزادی می باشد. طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 
با واریز ۱0 درصد قیمت پایه به شماره حساب ۲۱7۱۳۵0۲0۵00۱ بانک ملی و 
ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ 
برنده مزایده خواهد بود. شماره:۱4۹۱۹/م الف اجرای احکام مجتمع شماره ۲ 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  امامی  رضا  محمد  ۹۵-7۹4خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 
حسین محمدیان – افسانه غاعب  دادخواستی مبنی بر:مطالبه هشت فقره 
فاکتور  به طرفیت مهتاب کریمی میر آبادی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
به  با توجه  ............. مورخه ۹۵/7/7 ساعت ۹/۳0 تعیین گردیده  برای روز 
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  
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد  ارباب – روبه روی مدرسه 
پستی 8۱6۵7۵644۱ مجتمع شورای حل 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: ۱۳۱4۵/م الف مدیر دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹۵0۳8۹ خواهان لیا بختیاری دادخواستی مبنی 
.وقت  است  نموده  تقدیم  معصومی   میر  اکبر  سید  طرفیت  به  بر:مطالبه 
رسیدگی برای روز...... مورخ ۹۵/7/۱۱ساعت ۱۲ تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه نیک بخت 

مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
۳۳مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱4۲80/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده: ۹۵0۹۹80۳۵0۱000۲8شماره  اباغیه: ۹۵۱0۱00۳۵0۱0۳۱4۱شماره  شماره 
سید  شاکی   / خواهان   ۱۳۹۵/04/۱4 تنظیم:  تاریخ   ۹۵00۳۳ شعبه:  بایگانی 
احمد معصومی سرشار و سید صفر صالح کوتاه دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم ایمان ایزدپرست و بلقیس صفری خوندابی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و تایید فسخ قرار داد )مالی(   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۳۳ ارجاع و 
به کاسه  ۹۵0۹۹80۳۵0۱000۲8ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/07/۱۱ 
و ساعت ۱۱:۱۵تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  
و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
و  آگهی  نشر  از  متهم پس   / خوانده  تا  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار 
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 
عمومی  دادگاه   ۱ شعبه  حقوقی    دادگاه  منشی   الف  ۱۱۱۹0/م  گردد.شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹۵۱0۱00۳۵0۹04۲۱۵شماره پرونده: ۹۵0۹۹80۳۵0۹00۱۹۹شماره 
تنظیم: ۱۳۹۵/04/۱۳ خواهان / شاکی حسن  تاریخ  بایگانی شعبه: ۹۵0۲40 
زرین نقش دادخواستی به طرفیت خواندگان مجید ایزدی و نرگس ایزدی وولی 
ایزدی و حسن خورشیدی و رضا خورشیدی و مهدی ایزدی و مریم خورشیدی 
و علی ایزدی و حسین خورشیدی و حسین ایزدی و مهین خورشیدی و طیبه 
ظلمت و فرخ صنعتی و مریم ایزدی و مژگان خورشیدی  به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و ابطال  سند رسمی )موضوع سند ملک است ( و ابطال سند 
ملک  سند  )موضوع  رسمی  سند  ابطال  و  است(  ملک  سند  )موضوع  رسمی 
است(   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
به کاسه  ۹۵0۹۹80۳۵0۹00۱۹۹ثبت گردیده  و  اتاق شماره ۱۳۵ارجاع   ۱ طبقه 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/07/07 و ساعت 0۹:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱۱۱76/م الف منشی  دادگاه حقوقی   

شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹۵۱0۱00۳۵۱۱0۵۳6۲شماره پرونده: ۹۵0۹۹80۳۵۱۱00۳۳6شماره 
مومنی   محمود  خواهان   ۱۳۹۵/0۵/۱۲ تنظیم:  تاریخ   ۹۵0۳66 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالرزاق صادقی   به خواسته مطالبه اجرت 
المثل اموال و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

به کاسه   و  ۳۵6ارجاع  شماره  اتاق   ۳ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 
۹۵0۹۹80۳۵۱۱00۳۳6ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/07/۱۲ و ساعت 
درخواست  و  خوانده   بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  08:۳0تعیین شده 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱4۳۲0/م الف منشی  شعبه ۱۱ دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹۵0۳۳8خواهان بیژن جهانفر با وکالت خانم سولماز 
نموده  تقدیم  به طرفیت علیرضا عظیمی  بر:مطالبه  دادخواستی مبنی  پرویزی 
است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ ۹۵/7/۲4ساعت 8/۳0 صبح تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره۲ 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 
 ۲ شماره  ۱۲مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱4۹44/م  شود.شماره:  می  اتخاذ 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 86۹/۹۵خواهان اصغر معصوم زاده با وکالت نرگس 
صادق قهساره دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت جواد ترک الدانی 
مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  علی   فرزند 
المکان بودن خوانده  به مجهول  با توجه  ۹۵/7/۱۹ ساعت ۹/00 تعیین گردیده 
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 – پاک ۵7 کد پستی 8۱6۵7۵644۱ مجتمع شورای 
حل 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: ۱4۹۱8/م الف مدیر دفتر شعبه 6 

مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده: ۹40۹۹80۳۵0۲0۱۱7۳شماره  ۹۵۱0۱00۳۵0۲0۳60۱شماره  اباغیه:  شماره 
/ شاکی پست  تنظیم: ۱۳۹۵/04/۲7 خواهان  تاریخ  بایگانی شعبه: ۹4۱۳4۲ 
بانک استان اصفهان با مدیریت بهزاد امیریان دادخواستی به طرفیت خوانده نگار 
زراعتی رکنی و عبد المجید ناصری و بهنام محمد علی زاده   به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه قرار دادی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ 
اتاق شماره ۳04ارجاع و به کاسه  ۹40۹۹80۳۵0۲0۱۱7۳ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است.  0۹:00تعیین شده  ساعت  و   ۱۳۹۵/07/۱4 آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده عبد لمچید ناصری  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱۲4۳4/م الف منشی  دادگاه حقوقی   شعبه ۲ 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ــا  ــان ب ــد)ص( همزم ــینمایی محم ــم س ــردان فیل - کارگ
شــب والدت حضــرت ثامن الحجــج، خــادم حــرم رضــوی 
جامعة المصطفــی( )ریاســت  اعرافــی  آیــت هللا   شــد. 

مجیــد مجیــدی )کارگــردان ســینما(، حجت االســام جــواد 
ــر ســیدضیاء هاشــمی  ــی )شــاعر و نویســنده(، دکت محدث
حمیدرضــا  دکتــر  حجت االســام  )جامعه شــناس(، 
شــهریاری )مدیــر مؤسســه تحقیقــات علــوم اســامی نــور( 
ــا  ــوان(، غامرض ــودک و نوج ــنده ک ــی )نویس ــواد نعیم ج
صنعتگــر )هنرمنــد موســیقی(، دکتــر ســید جــال درخشــه 
)محقــق و مــدرس دانشــگاه(، مصطفــی بهارلویــی )دبیــر 
انجمــن اســامی اصنــاف و بازاریــان کشــور( و بــزرگ 
عالــم زاده )نویســنده و محقــق(، ۱0 چهــره ای بودنــد کــه از 
ــن  ــگ رضــوی در چهاردهمی ــوان خــادم فرهن ــه عن ــان ب آن

ــد. ــل ش ــا تجلی ــام رض ــی ام ــنواره بین الملل جش
- داریــوش مهرجویــی از احتمــال همــکاری محســن 
ــا  ــر داد. مهرجویــی ب ــم »ســنتوری ۲« خب چاوشــی در فیل
اشــاره بــه اینکــه محمدرضــا شــریفی نیا بــه عنــوان مجــری 
ــده  ــرمایه گذار و تهیه کنن ــال س ــه دنب ــم ب ــن فیل ــرح ای ط
بــرای ســاخت »ســنتوری ۲« اســت، دربــاره احتمــال 
حضــور ایــن فیلــم در جشــنواره فیلــم فجــر گفــت: هنــوز 
 مشــخص نیســت چــه زمانــی فیلــم کلیــد می خــورد 
و حضــور آن در جشــنواره هــم، بســتگی بــه زمــان شــروع 
فیلمبــرداری دارد؛ امــا بــه نظــر می رســد مهــر یــا آبان مــاه 

ســاخت فیلــم آغــاز شــود.
-، در حالــی کــه اکــران فیلــم »فروشــنده« از ۱0 شــهریورماه 
اســت  شــده  قطعــی  کشــور  سراســر  ســینماهای  در 

ــد. ــی ش ــم رونمای ــن فیل ــتر ای ــخه ای از پوس نس
- ابوالفضــل شــفیعی، سرپرســت گــروه موســیقی »هــوم« 
ــه  ــی ک ــا و قطعات ــاره ملودی ه ــه«، درب ــه »خندوان در برنام
در ایــن برنامــه ســاخته می شــود، یــادآور شــد کــه گاهــی 
بــر اســاس شــخصیت مهمانانــی کــه بــه برنامــه می آینــد 

ملودی هــا را می ســازند.
- پروانــه نمایــش »ســیانور« ســاخته بهــروز شــعیبی بــه 

ــود رضــوی صــادر شــد. تهیه کنندگــی ســید محم
- مجیــد اخشــابی، خواننــده موســیقی پــاپ، همزمــان بــا 
ــه  ــام رضــا)ع( قطع ــد حضــرت ام فرارســیدن ســالروز تول

»دل آهــو« را در فضــای مجــازی منتشــر کــرد.
ــه  ــی ک ــد ایران ــردان فقی ــر کارگ ــتمی، پس ــد کیارس - احم
اکنــون در جشــنواره لوکارنــو حضــور دارد، گفــت کــه فیلمــی 
ــت  ــده اس ــای مان ــه ج ــدرش ب ــده از پ ــش داده نش نمای
ــرار  ــوم ق ــد عم ــرض دی ــده در مع ــال آین ــاال س ــه احتم ک

می گیــرد.
- »جوخــه خودکشــی« از کمپانــی بــرادران وارنــر بــا 
فــروش ۱۱.4 میلیــون دالر دیگــر در بــازار جهانــی مجمــوع 

ــاند. ــون دالر رس ــه ۱۹۱.۵ میلی ــود را ب ــروش خ ف

»صدای نقاره خونه« در اصفهان 
طنین انداز شد

 
کیمیای وطن

شــهرداری   ۱4 منطقــه  مدیــر 
بــرای  گفــت:  اصفهــان 
 ۱4 منطقــه  در  نخســتین بار 
شــهرداری اصفهــان برنامــه ای 
بــا عنــوان »صــدای نقاره خونــه« 
محله هــای  در  شــب  طــی 4 
ــتقبال  ــا اس ــی و ب ــز مردم ــکاری مراک ــا هم ــه و ب ــن منطق ای

بیــش از ۱0 هــزار نفــر برگــزار شــد. 
 بــه گــزارش اداره ارتباطــات مردمــی شــهرداری اصفهــان
علــی شمســی اظهــار کــرد: در ایــن برنامــه از خانــواده 
خیــزاب  رضایــی،  حــرم  مدافــع  شــهیدان   محتــرم 
و شاه ســنایی تجلیــل و تقدیــر شــد. وی افــزود: ایــن برنامــه 
ــا هــدف ایجــاد شــور و نشــاط بــرای خانواده هــای ســطح  ب
منطقــه، ایجــاد فضایــی معنــوی تــوأم بــا حس تعلق نســبت 
بــه ارزش هــای انقــاب اســامی، گرامیداشــت روزهــای 
ــر  ــرمایه گذاری ب ــت و س ــه کرام ــت ده ــت و پرمنزل ــا برک ب

ــزار شــد.  ــی برگ ــش مشــارکت های مردم افزای
وی ادامــه داد: امیدواریــم بــا همــکاری و مشــارکت های 
شــاهد  مســاجد،  و  مردمــی  مراکــز  دســتگاه ها،  همــه 
ــیم. ــه ۱4 باش ــری در منطق ــابقه و پرثم ــای بی س فعالیت ه

23 تا 25 شهریورماه برگزار می شود:

 نخستین جشنواره استانی 
فیلم کوتاه شاهین شهر

نخســتین جشــنواره اســتانی فیلــم کوتــاه شاهین شــهر از 
ــهر  ــی شاهین ش ــیخ بهای ــاالر ش ــهریور در ت ــا ۲۵ ش ۲۳ ت
در ســه بخــش اصلــی، فرعــی و فیلمنامــه برگــزار خواهــد 

شــد.
 بخــش اصلــی ایــن جشــنواره بــا موضــوع اشــاعه فرهنــگ 
شــهروندی و تقویــت بنیان هــای اجتماعــی و تحکیــم 

ــواده خواهــد بــود. خان
 عاقه منــدان بــه شــرکت در جشــنواره می تواننــد حداکثــر 
ــنواره  ــه جش ــه دبیرخان ــود را ب ــار خ ــهریورماه آث ــا اول ش ت
ــدان  ــی، می ــام خمین ــوار ام ــهر، بل ــانی شاهین ش ــه نش ب
فاطمیــه تــاالر شــیخ بهایــی ارســال کننــد؛ همچنیــن 
ــماره 4۵۲۲۹70۱  ــا ش ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــت کس جه
 تمــاس بگیرنــد یــا بــه ســایت جشــنواره بــه آدرس 

film.shahinshahr.com مراجعه نمایند.
ــه بخــش مســابقه ۱۵ شــهریورماه  ــگان ب  اســامی راه یافت
اعــام و برگزیــدگان جشــنواره در آئیــن اختتامیــه ای در ۲۵ 

شــهریورماه معرفــی خواهنــد شــد.

اخبار کوتاه

جدیــدش  مجموعــه  دو  دربــاره  باباچاهــی  علــی 
می گویــد: ایــن شــعرها، پیش فرض هــای منتقــدان 
یــا خواننــدگان عافیت اندیــش را بــه چالــش می کشــد. 
شــعر  مجموعــه  دو  به تازگــی  کــه  شــاعر  ایــن 
ــا  ــنگی دنی ــد« و »قش ــم ندارن ــروب اس ــا در غ »آدم ه

را منتشــر کــرده  بــه همیــن اســت« 
مجموعــه  دو  خصوصیت هــای  دربــاره 
ــن شــعرها برخــاف  ــت: ای ــدش گف جدی
ــعرهای  ــدگان ش ــده ای از خوانن ــور ع تص
دشــواری محســوب نمی شــود و حتــی در 
ژرف ســاختار متــن طنیــن نوعــی محــاوره 
خواننــده ای  بــه  امــا  می شــنویم.  را 
ــواری  ــی دش ــا نوع ــت ب ــد اس ــه معتق ک

ــرده  ــود خ ــدان نمی ش ــت، چن ــه اس ــعرها مواج در ش
ناپدیدشــدن  و گاه  روایت هــا  تعــدد  زیــرا  گرفــت؛ 
 ضمیرهــا، خواننــده را دچــار نوعــی ســردرگمی می کنــد 
محســوب  مــن  کار  ویژگی هــای  از  یکــی  ایــن  و 

. د می شــو
ــا  ــاب ب ــن دو کت ــعرهای ای ــه »در ش ــان اینک ــا بی  او ب

زبانــی ماورایــی مواجــه هســتیم«، شــرح داد: ماورایــی 
را بــه ایــن معنــا بــه کار می بــرم کــه زبــان ایــن 
ــعر  ــر ش ــلط ب ــج و مس ــان رای ــر از زب ــا فرات مجموعه ه
حرکــت می کنــد؛ نــه اینکــه خصلتــی متافیزیکــی 
واقعیــت  ورای  واقعیتــی  واقــع  در  باشــد؛  داشــته 

تثبیت شــده مدنظــر مــن اســت.
 کتــاب »آدم هــا در غــروب اســم ندارنــد« 
ــا شــمارگان ۱000 نســخه   در ۱۵۵ صفحــه ب
نــگاه  نشــر  در  تومــان   ۱0000 قیمــت  و 

اســت.  شــده  منتشــر 
کتــاب »قشــنگی دنیــا بــه همیــن اســت« 
هــم در ۱۵0 صفحــه بــا شــمارگان ۱000 
نســخه و قیمــت ۱۱000 تومــان در نشــر 

ــت. ــده اس ــه ش ــر عرض ــازار نش ــه ب ــتار ب ویس
 همچنیــن ابتــدای امســال مجموعــه مصاحبه هــای 
علــی باباچاهــی بــا عنــوان »دری به اتــاق مناقشــه«   در 
۵00 صفحــه بــا قیمــت ۳۵000 تومــان منتشــر شــد. ایــن 
ــاب  ــس از انق ــای پ ــام مصاحبه ه ــامل تم ــاب ش کت

ایــن شــاعر اســت. ربیــع

نظر علی باباچاهی درباره دو کتاب جدیدش
آزاده صمــدی هنــگام اجــرای نمایــش »رؤیــای 

ــد.  ــدوم ش ــتان« مص ــه تابس ــب نیم ــک ش ی
در حالــی کــه تنهــا یــک هفتــه بــه پایــان نمایــش 
»رؤیــای یــک شــب نیمــه تابســتان« بــه کارگردانــی 
مصطفــی کوشــکی باقــی مانــده، آزاده صمــدی 

بازیگــر نقــش هیپولیتــا بــه دلیــل 
ــه ادامــه  ــاط مــچ پــا قــادر ب پارگــی رب
بــود  نخواهــد  اجــرا  در   همــکاری 
و نازآفریــن کاظمــی، بازیگــر نقــش 
ــه جــای آزاده صمــدی ایفــای  ــا، ب هلن

نقــش می کنــد. 
کانســپت  دلیــل  بــه  اتفــاق  ایــن 
در  داد.  نمایــش رخ  ایــن  متفــاوت 

ــران  ــتان« بازیگ ــه تابس ــب نیم ــک ش ــای ی »رؤی
ــی  ــاوت و عجیب ــه متف ــی تجرب ــاظ فیزیک ــه لح  ب

را از سر می گذرانند. 
نمایــش »رؤیــای یــک شــب نیمــه تابســتان« 
کمــدی مشــهور ویلیــام شکســپیر کــه از ۲7 تیرمــاه 
 در تئاتــر مســتقل تهــران بــه روی صحنــه رفــت 

و بــا اســتقبال مخاطبــان مواجــه شــد، ایــن هفتــه 
ــد. ــان می رس ــه پای ب

 ایــن نمایــش بــا بازی نویســی باقــر ســروش 
بــا  طراحــی و کارگردانــی مصطفــی کوشــکی و 
حضــور آزاده صمــدی، محمدصــادق ملــک، ســجاد 
مجیــد  گرامــی،  روشــنک  باقــری، 
ــن  ــکار، نازآفری ــهروز دل اف ــوروزی، ش ن
علیرضــا  کیایــی،  هومــن  کاظمــی، 
کی منــش، خاطــره حاتمــی و غــزل 
شــجاعی )بــه ترتیــب و رو بــه صحنــه( 
روی  بــه  تهــران  مســتقل  تئاتــر  در 
صحنــه مــی رود. حســن جودکــی، مدیر 
تولیــد و مجــری طــرح ایــن پــروژه 
اســت و مصطفــی کوشــکی طراحــی صحنــه، شــیما 
ــی  ــوار، عل ــاس و آکسس ــی لب ــدی طراح میرحمی
کوزه گــر طراحــی نــور ســارا اســکندری طراحــی 
گریــم، بهرنــگ عباس پــور ســاخت موســیقی و 
ایمــان یــزدی دســتیاری کارگــردان ایــن نمایــش را 

ــی ــد. خبرفارس ــده دارن ــر عه ب

آزاده صمدی در یک تئاتر دچار مصدومیت شد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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وداع تلخ نادال
رافائل نادال، یکی از قهرمانان بزرگ تنیس جهان نیز با شکست برابر خوان مارتین دل پورتو از دستیابی به مدال طالی المپیک بازماند. البته 

او در رقابت های دونفره موفق به کسب مدال طال شده بود.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزشی

مســئول کمیتــه جــودوی کارگــران اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه 
ــان شایســته  اســتان اصفهــان ازســال های گذشــته در ورزش جــودو، دارای قهرمان
 و ارزنــده ای در ســطح کشــور و آســیا بــوده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه پتانســیل 
و ظرفیــت زیــادی کــه اصفهــان در ورزش جــودو دارد، می توانیــم قهرمانــان خوبــی 

را پــرورش دهیــم.
داود قربانــی، مســئول فعــال و زحمتکــش کمیتــه جــودوی کارگــران اســتان 
اصفهــان درحاشــیه برگــزاری کالس ارتقــای جــودوی اســتان اصفهــان دان یــک تــا 
دان چهــار، در گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن اظهــار داشــت: 
ــور از  ــتان های کش ــن اس ــاز بی ــتان از دیرب ــن اس ــودو در ای ــبختانه ورزش ج خوش
ــال ــان شایســته ای نظیــر مرتضــی نیک اقب ــوده و جوان ــی برخــوردار ب ــگاه خوب  جای

ــیایی  ــی و آس ــای بین الملل ــی را در بازی ه ــد جوان ــروش و محم ــی آهن ف مصطف
داشــته اســت. لــذا بــه صراحــت بایــد اذعــان کنــم اصفهــان ظرفیــت قهرمان پــروری 
دوبــاره را دارد؛ بــه شــرطی کــه ایــن ورزش مــورد حمایــت قــرار بگیــرد و روی ایــن 
جوانــان مســتعد کــه دارای فیزیــک بدنــی خوبــی هســتند، ســرمایه گذاری الزم بــه 

عمــل آیــد تــا بتوانیــم آن هــا را بــه مرحلــه قهرمانــی برســانیم.

    ارتقای دانش و تکنیک
مســئول کمیتــه جــودوی کارگــران اســتان و سرپرســت کالس آزمــون و ارتقــای دان 
یــک تــا دان چهــار کــه بــا حضــور 54 ورزشــکار از اقصــی نقــاط اســتان تشــکیل 
ــک  ــش و تکنی ــای دان ــی را ارتق ــن کالس های ــزاری چنی ــدف از برگ ــود، ه ــده ب ش
ــوع کار  ــه ن ــا توجــه ب جــودوکاران اســتان به ویــژه کارگــران عنــوان کــرد و افــزود: ب
ــا  ــوان گفــت فرصــت حضــور در کالس هــای ارتق ــن ورزشــکاران، می ت  برخــی از ای
و آزمون هایــی را کــه از ســوی هیئــت جــودوی اســتان و فدراســیون جــودوی کشــور 
ــور ورزش  ــتان و اداره ام ــودوی اس ــت ج ــا هیئ ــد؛ ام ــود، ندارن ــب داده می ش ترتی
ــن  ــور در ای ــا حض ــد ب ــا بتوانن ــت ت ــم آورده اس ــرایطی را فراه ــتان ش ــران اس کارگ
کالس هــا ســطح دانــش فنــی خــود را ارتقــا دهنــد. مــا نیــز در آینــده می توانیــم از 
وجــود همیــن عزیــزان در امــر تعلیــم و تربیــت و آمــوزش عالقه منــدان بــه رشــته 

جــودو اســتفاده کنیــم.
    جودوی اصفهان

ــای جــواد شــیرانی  ــه آق ــی ک ــا تعامالت ــرد: خوشــبختانه ب ــی خاطرنشــان ک قربان
ــا مســئوالن هیئــت جــودوی اســتان  رئیــس اداره امــور ورزش کارگــران اســتان ب
دارد، کمیتــه ورزش جــودوی کارگــران اســتان بــرای تمامــی رده هــای ســنی 
)نونهــاالن تــا بزرگســاالن( کالس هــای آموزشــی دایــر می کنــد و از طریــق همیــن 

ــرد. ــورت می گی ــم ص ــتعدادیابی ه ــا، کار اس کالس ه
ــان گفــت: متأســفانه جــودوی اصفهــان  وی درخصــوص وضعیــت جــودوی اصفه
چندســالی بــود کــه از جایــگاه خــوب خــود فاصلــه گرفتــه بــود؛ امــا بــا هماهنگــی 
و تعامالتــی کــه مســئوالن هیئــت فعلــی اســتان بــه عمــل آورده انــد، ایــن فاصلــه 
کمتــر شــده کــه امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک بتوانیــم ایــن فاصله هــا را برداریــم 
و بــا تربیــت اســتعدادهای بالقــوه فراوانــی کــه ایــن اســتان دارد و مــورد شناســایی 
قــرار گرفته انــد، بازگشــتی دوبــاره بــه دوران خــوب گذشــته و ســکوهای قهرمانــی 
ــی  ــان مربیان ــه در اصفه ــرا ک ــیم؛ چ ــته باش ــان داش ــی جه ــیا و حت ــران، آس در ای
 داریــم کــه خــود از قهرمانــان آســیا و جهــان بوده انــد و بــا دانــش روزآشــنا هســتند 
ــودو  ــه ورزش ج ــدان ب ــرورش عالقه من ــت و پ ــم و تربی ــر تعلی ــد در ام و می توانن

نقــش اساســی و مثبتــی را ایفــا کننــد.
     جودوی المپیک

داود قربانــی بــا اشــاره بــه وضعیــت جــودوی ایــران در رقابت هــای المپیــک اظهــار 
ــه طــور  ــرد و باخــت در ایــن رشــته ورزشــی ســخت اســت؛ ب ــی ب کــرد: پیش بین
مثــال، در همیــن بازی هــای المپیــک شــاهد بودیــم کــه قهرمــان جهــان، بــه دور 
ــت.  ــار رف ــا کن ــد و از دور رقابت ه ــی ش ــه ضربه فن ــدت 40 ثانی ــرف م ــار ظ از انتظ

ــده را مشــخص کــرد. ــا برن ــده ی ــوان از قبــل بازن بنابرایــن نمی ت

کارگران استان اصفهان: کمیته جودوی هیئت  مسئول 

اصفهان، پتانسیل و ظرفیت قهرمان پروری را دارد

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- پیکان 45: 18

جمعه 19 شهریور

شنبه 2۰ شهریور

تراکتورسازی- پرسپولیس 45: 18

گسترش فوالد- سیاه جامگان مشهد 3۰: 17

نفت تهران- صنعت نفت 45: 18

پدیده- استقالل خوزستان 15: 18

صبای قم- ذوب آهن 45: 18

فوالد- سایپا 5۰: 18

یکشنبه 21 شهریور

استقالل- ماشین سازی 45: 18

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

خداحافظی باشکوه اسطوره المپیک
ــی  ــک شنبه شــب وداع  المپی
ــناگر  ــن ش ــا بهتری ــکوه ب باش
ــه  ــس ک ــکل فلپ ــخ، مای تاری
ــرده  23 مــدال طــال کســب ک
بــه شــب  داشــت. هرچــه 
نزدیــک  رقابت هــا  پایانــی 
فلپــس  می شــدیم، 
ــا اینکــه در روز آخــر  احساســی و احساســی تر می شــد ت
 روی ســکوی پــرش نتوانســت جلــوی اشــک هایش 
را بگیــرد. او کــه بــه همــراه هم تیمی هایــش رایــان 
ــت  ــن رقاب ــن در ای ــان آدری ــر و نات ــودی میل ــی، ک مورف
حضــور داشــت، توانســت در آخریــن شــنای المپیکــش 
رکــورد 400 متــر مختلــط را جابه جــا کنــد. همســر فلپــس 
ــن  ــای ای ــال تماش ــادرش در ح ــد و م ــا فرزن ــه ب ــز ک نی
رقابــت بــود نتوانســت اشــک هایش را پنهــان کنــد. 
ــال  ــدال ط ــه 5 م ــک ک ــدال در المپی ــا 28 م ــس ب  فلپ
و 1 نقــره آن متعلــق بــه المپیــک ریوســت، از دنیــای شــنا 
خداحافظــی کــرد. 16 ســال اســت کــه فشــنگ بالتیموری 
آمریــکا تمامــی رکوردهــا را شکســته اســت. او در 15 
ســالگی و در المپیــک ســیدنی کار خــود را آغــاز کــرد و بــه 
شــد.  تبدیــل  آمریــکا  تاریــخ  شــناگر   جوان تریــن 
64 رقابــت و 7.3 مایــل شــنا در المپیــک، پایــان کار 
ــود. تالشــی  ــخ در 31 ســالگی ب ــن شــناگر تاری بزرگ تری
غیرقابــل تصــور بــرای بــه دســت آوردن ایــن تعــداد مــدال 

الزم است.

شب بی حاشیه و نوستالژیک »90«
برنامــه نــود در حالــی کــه بــه 
مــرور خاطــرات و اتفاقــات 
ــر خــود  ــب 17 ســال اخی جال
 می پرداخــت، شــب خلــوت 
ــت  ــیه ای را پش ــدون حاش و ب
ســر گذاشــت. برنامــه نــود بــه 
دلیــل پخــش زنــده مســابقه 
ــید.  ــان رس ــه پای ــر ب ــی زودت ــک کم ــرداری المپی وزنه ب
ــه  ــاال ویژه برنام ــی پور، احتم ــه فردوس ــه گفت ــن ب همچنی
نــود در تاریــخ 6 شــهریور بــرای بــازی خداحافظــی جــواد 

نکونام با ستارگان اللیگا روی آنتن برود.

نخستین بانوی محجبه مدال آور 
آمریکا، در تـــاریـــخ المـپیـــک

رشــته  در  آمریــکا  تیــم 
ســابر  مــاده  شمشــیربازی 
ــا شکســت  ــوان توانســت ب بان
برنــز  مــدال  بــه  ایتالیــا 
ــد.  ــت یاب ــو دس ــک ری المپی
شمشــیربازی  رقابت هــای 
بازی هــای المپیــک ریــو در 
بخــش ســابر تیمــی در بخــش زنــان بــا برگــزاری 
دیدارهــای رده بنــدی و فینــال به پایان رســید. در مســابقه 
ــز در آن  ــد نی ــاج محم ــه ابته ــکا ک ــم آمری ــدی تی رده بن
حضــور داشــت، وی توانســت بــا برتــری برابــر ایتالیــا بــه 
مــدال برنــز دســت یابــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن ورزشــکار 
ــخ  ــه تاری ــن ورزشــکار محجب ــه اولی ــه مســلمان ب محجب
آمریــکا در المپیــک تبدیــل شــد کــه توانســته در بخــش 

تیمی روی سکوی توزیع مدال برود. 
ــیربازی  ــم شمش ــز تی ــاده نی ــن م ــال ای ــش فین در بخ
روســیه بــا برتــری برابــر شمشــیربازان اوکرایــن بــه مــدال 

طــال دســت یافــت.

 انوشیروانی:

 در این 4 ماه، زجر زیادی کشیدم
ــی  ــاه خیل ــن 4 م ــن در ای ــت: م ــیروانی گف ــجاد انوش س
کار  وزنه بــرداری  کــه  خوشــحالم  و  کشــیدم   زجــر 
را بــا مــدال طــال شــروع کــرد. ســرمربی تیــم ملــی 
ــرادی  ــهراب م ــی س ــس از قهرمان ــران پ ــرداری ای وزنه ب
در رقابت هــای وزنه بــرداری المپیــک ریــو بیــان کــرد: 
بــرای ســهراب مــرادی کــه توانســت اولیــن مــدال 
ــرای  ــن ب ــحالم. همچنی ــرد، خوش ــود را بگی ــک خ المپی
ارزش  بــا  ایــن مــدال  او می توانســت  ایــران.   کاروان 
را همــراه بــا رکوردشــکنی بــه دســت بیــاورد؛ امــا بــه دلیــل 
ــدوارم در  ــم. امی بعضــی مســائل از آن چشم پوشــی کردی
ــق  ــا رکوردشــکنی موف ــراه ب ــد هم ــی بتوان ــای آت رویداده
بــه کســب مــدال شــود. او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
ــد  ــرار کن ــک 2012 را تک ــا در المپی ــورد بن ــد رک می خواه
یــا بشــکند، اظهــار داشــت: بنــا اســتاد مــن اســت و از او 
ــه  ــم. دو س ــا را می بوس ــت بن ــرم. دس ــی می گی راهنمای
ــه مــن  ــا هــم صحبــت می کنیــم. او ب شــب اســت کــه ب
ــم  ــم و آرزو می کن ــه داده اســت. از او ممنون ــی روحی خیل
در هــر 6 وزن تیــم کشــتی فرنگــی طــال بگیــرد؛ چــرا کــه 
ایــن افتخــار بــه نــام ایــران و مــردم ایــران ثبــت می شــود.

دیپای به اوج بازخواهد گشت
ــد  ــی ش ــتریونایتد مدع ــرمربی منچس ــو، س ژوزه مورینی
کــه بــه ممفیــس دیپــای ایمــان دارد و هافبــک هلنــدی 
می توانــد در تیمــش موفــق باشــد. دیپــای فصــل 
گذشــته تحــت هدایــت فان خــال عملکــرد ضعیفــی 
ــر  ــارات ظاه ــدازه انتظ ــد و ان ــت در ح ــت و نتوانس داش
ــتان از  ــت او در تابس ــار می رف ــه انتظ ــی ک ــود. در حال ش
 منچســتریونایتد جــدا شــده و بــه تیــم دیگــری بپیونــدد
حــال مورینیــو عنــوان کــرد کــه قصــد دارد او را حفــظ کنــد 
ــه  ــت: »البت ــی گف ــرمربی پرتغال ــد. س ــه اوج برگردان و ب
کــه مــن ممفیــس را می خواهــم و او بخشــی از ترکیــب 
ــته  ــل گذش ــاره فص ــم درب ــود. نمی خواه ــد ب ــن خواه م
 صحبــت کنیــم؛ ولــی مــن بازیکنــی راکــه در آیندهــوون 
و جــام جهانــی 2 ســال پیــش بــازی می کــرد، بــه خاطــر 
دارم. بــا آن ذهنیــت قصــد دارم ممفیــس را حفــظ کنــم. 
مــن بــه او ایمــان دارم؛ مخصوصــا وقتــی می بینــم پســر 

خوبــی اســت و بســیار حرفــه ای.

 اعالم ساعت دیدار تیم ملی 
برابر ازبکستان

فیفــا ســاعت دیــدار تیم هــای 
ملــی ایــران و ازبکســتان از 
ــی جــام  ــه ســوم مقدمات هفت
جهانــی 2018 روســیه را اعــالم 
فوتبــال  ملــی  تیــم  کــرد. 
ســوم  هفتــه  از  ایــران 
ــام  ــی ج ــای مقدمات رقابت ه
ــه  ــاه امســال ب ــخ 15 مهرم ــی 2018 روســیه در تاری جهان
مصــاف تیــم ملــی ازبکســتان خواهــد رفــت. بــر همیــن 
 اســاس، دیــروز فیفــا ســاعت برگــزاری ایــن دیــدار 
را اعــالم کــرده کــه طبــق ایــن اعــالم، دو تیم از ســاعت 18 
بــه وقــت محلــی در تاشــکند ازبکســتان بــه مصــاف هــم 
خواهنــد رفــت. البتــه مــکان برگــزاری ایــن دیــدار 
ــگاه  ــا در ورزش ــوال ازبک ه ــا معم ــت؛ ام ــخص نیس مش
بنیــادکار دیدارهــای ملــی خــود را برگــزار می کننــد. 
ــهریور  ــران از روز 11 ش ــرای ای ــا ب ــن رقابت ه ــتارت ای اس

مقابل قطر در ورزشگاه آزادی خواهد خورد.

در جریان جذب رضائیان نیستیم
ــره باشــگاه  رئیــس هیئت مدی
ــن  ــذب رامی ــه ج ــپاهان ب س
رضائیــان واکنــش نشــان داد. 
عبــدهللا  اینکــه  وجــود  بــا 
تیــم  ســرمربی  ویســی، 
ســپاهان اعــالم کــرده رامیــن 
ــا  ــد، ام ــان را می خواه رضائی
هیئت مدیــره ایــن باشــگاه از چنیــن موضوعــی ابــراز 
رئیــس  نیک فــر،  منوچهــر  می کنــد.  بی اطالعــی 
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــپاهان در ای ــگاه س ــره باش هیئت مدی
ــگاه  ــره باش ــالع هیئت مدی ــه اط ــوز ب ــوع هن ــن موض ای
نرســیده اســت. بایــد پیشــنهاد جــذب رضائیــان در 
ــری  ــم تصمیم گی ــا بتوانی ــود ت ــرح ش ــره مط هیئت مدی
کنیــم. »آیــا ســپاهان بودجــه الزم بــرای جــذب رضائیــان 
ــرای  ــا ب ــد: م ــخ می ده ــور پاس ــر این ط را دارد؟«، نیک ف
جــذب یــک بازیکــن بودجــه داریــم؛ امــا بــه انــدازه ای کــه 
متعــارف باشــد. بــه هــر حــال هــر زمانــی در هیئت مدیــره 

مطرح شود، درباره قراردادش بحث می کنیم.

 یک سوم ورزشگاه یادگار 
لوله گذاری شد

یــک ســوم ورزشــگاه یــادگار امــام)ره( تبریــز لوله گــذاری 
شــد. عملیــات لولــه گــذاری ورزشــگاه یــادگار امــام)ره( از 
روز جمعــه آغــاز شــده و تاکنــون در نزدیــک بــه یک ســوم 
ــت.  ــده اس ــب ش ــا نص ــل لوله ه ــور کام ــه ط ــگاه ب ورزش
ــذاری  ــات لوله گ ــده عملی ــام ش ــزی انج ــق برنامه ری طب
ــد از آن  ــان می رســد و بع ــه پای ــه جــاری ب ــا آخــر هفت ت
ــگاه  ــب آن، ورزش ــی و نص ــای واردات ــیدن چمن ه ــا رس ب

ــود. ــابقات می ش ــی از مس ــاده پذیرای آم

شروع خوب تارتار در پارس جم
پــارس جنوبــی جــم یکــی از 4 تیــم 6 امتیــازی رقابت هــای 
ــت.  ــور اس ــگاه های کش ــته اول باش ــی دس ــال قهرمان فوتب
پــارس جنوبــی جــم کــه در بــازی نخســت بــا یــک گل مــس 
ــا  ــاد ب ــار در خرم آب ــن ب ــود، ای ــت داده ب ــنجان را شکس رفس
ــا  ــر را شکســت داد ت ــم ســختکوش خیب ــن نتیجــه تی همی
ــن  ــی چنی ــر کس ــود. کمت ــازی ش ــروع 6 امتی ــان ش در هم
شــروعی را بــرای تیــم پــارس جنوبــی جــم متصــور بــود؛ بــه 
خصــوص کــه ایــن تیــم، اولیــن فصــل حضــور در لیــگ یــک 
را تجربــه می کنــد و از ســویی در دوران آماده ســازی بــا 
تغییــر و تحــوالت پی درپــی در کادر فنــی زمــان را از دســت 
داد. جالــب اینکــه مهــدی تارتــار هــم مثــل پــارس جنوبــی 
فوتبــال  رقابت هــای  در  را  ســرمربیگری  تجربــه  اولیــن 
قهرمانــی دســته اول باشــگاه های کشــور را تجربــه می کنــد.

 تبریک مدافع سپاهان 
به سروش رفیعی

ــم ســپاهان ملی پــوش شــدن ســروش رفیعــی   مدافــع تی
 را بــه او تبریــک گفــت. شــجاع خلیــل زاده همبــازی ســابق 
و دوســت صمیمــی ســروش رفیعــی، بازگشــت ایــن 
بازیکــن بــه تیــم ملــی فوتبــال را تبریــک گفــت. خلیــل زاده 
در تمــاس تلفنــی بــا رفیعــی ضمــن تبریــک بــه او برایــش 
در اردوهــای تیــم ملــی آرزوی موفقیــت کــرد. شــجاع 
می گویــد:  ســه«  »ورزش  بــه  این بــاره  در  خلیــل زاده 
ســروش رفیعــی ماننــد بــرادرم اســت و از تــه قلبــم برایــش 
ــی  ــام جهان ــش در ج ــای خوب ــر بازی ه ــحالم. منتظ خوش

ــتم. هس

 بواتنگ 
بهترین بازیکن فصل گذشته آلمان

جــروم بواتنــگ، مدافــع بایــرن مونیــخ بــه عنــوان بهتریــن 
بازیکــن آلمــان در فصــل 16-2015 انتخــاب شــد. بواتنگ از 
کلیدی تریــن بازیکنــان بایــرن در قهرمانــی فصــل گذشــته 
آن هــا بــود و همچنیــن نقــش پررنگــی در صعــود ایــن تیــم 
بــه نیمه نهایــی چمپیونزلیــگ داشــت. مدافــع آلمانــی 163 
ــا 95 رأی  ــر ب ــاس مول ــر از توم ــرد و باالت ــت ک  رأی دریاف
و رابــرت لواندوفســکی بــا 90 رأی قــرار گرفــت. تونــی 
ــل  ــز 68 رأی و مانوئ ــد نی ــال مادری ــک رئ ــروس، هافب ک
نویــر، دروازه بــان بایــرن 54 رأی بــه دســت آوردنــد. فصــل 
15-2014 کویــن دی برویــن موفــق بــه کســب ایــن عنــوان 
ــی  ــک بلژیک ــای هافب ــا ج ــگ پ ــال بواتن ــود و ح ــده ب ش
می گــذارد. ایــن اولیــن بــار اســت کــه پــس از لوتــار 
ماتئــوس کــه در ســال 1999 موفــق بــه دریافــت ایــن 
عنــوان شــد، یــک مدافــع بــار دیگــر آن را کســب می کنــد. 
ــت  ــورت گرف ــان ص ــگار آلم ــن 674 خبرن ــری از بی  رأی گی
و همچنیــن خبرنگاران درک شوســتر، ســرمربی دارمشــتات 
را بــه عنــوان بهتریــن مربــی ســال باالتــر از تومــاس توخــل 

و پــپ گواردیــوال انتخــاب کردنــد.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس ورزش

رســتمی  درخشــان کیانــوش  موفقیــت  از  پــس 
ــا مــدال  ــه ســهراب مــرادی رســید ت ــت ب ــار نوب این ب
ــزد.  ــردن بیاوی ــر گ ــک را ب ــالی المپی ــگ ط خوش رن
مســابقات وزنه بــرداری دســته 94 کیلوگــرم المپیــک 
ریــو از ســاعت 2 و 30 دقیقــه بامــداد یکشــنبه آغــاز 
ــت؛  ــته داش ــن دس ــده در ای ــران دو نماین ــد و ای ش
علــی هاشــمی و ســهراب مــرادی روی تختــه رفتنــد 
تــا بــرای مدالــی دیگــر در وزنه بــرداری تــالش خــود 
ــالش  ــا ت ــی ب ــرداران ایران ــد. کار وزنه ب ــه کار گیرن را ب
ــه 173  ــت وزن ــه توانس ــد ک ــاز ش ــمی آغ ــی هاش عل
ــدال  ــی م ــد اصل ــا امی ــد؛ ام ــار کن ــی را مه کیلوگرم
ــرادی  ــد. ســهراب م ــه آم ــدار روی تخت ــا اقت ــران ب ای
در درخواســت اول خــود وزنــه 178 کیلوگرمــی را 
ــار  ــت آن را مه ــالش اول نتوانس ــا در ت ــت؛ ام خواس
کنــد تــا نفس هــا در ســینه حبــس شــود. او در 
ــاالی  ــه را ب ــن وزن ــی ای ــه راحت ــود ب ــت دوم خ حرک
ــای  ــر از رقب ــت باالت ــن حرک ــا همی ــا ب ــرد ت ــر ب س
تایلنــدی و بالروســی درصــدر قــرار گیــرد. ســهراب بــا 
ــه  ــود، وزن ــک ضــرب ب ــت ی ــین حرک ــه صدرنش اینک
ــت،  ــا در ســومین حرک ــی را خواســت ت 182 کیلوگرم

ــاورد.  ــه وجــد بی ســالن را ب
ــا 5 کیلوگــرم اختــالف نســبت بــه  ســهراب مــرادی ب
ــه کار خــود در حرکــت تک ضــرب خاتمــه  ــر دوم ب نف

داد.
    حرکت دوضرب

علــی  حضــور  بــا  ایرانی هــا  دوضــرب  حــرکات 
ــه  ــود. او در اولیــن تــالش خــود ب هاشــمی همــراه ب
ــا  ــرد ت ــر ب ــاالی س ــرم را ب ــه 210 کیلوگ ــی وزن راحت

شــروع خوبــی داشــته باشــد.
 220 وزنــه  ســوم  و  دوم  درخواســت های  در  او   
ــار  ــه مه ــق ب ــا موف ــرد؛ ام ــان ک ــی را امتح کیلوگرم
ــه کار  ــرم ب ــوع 383 کیلوگ ــا مجم ــا ب ــد ت ــا نش آن ه

ــد.  ــه ده ــود خاتم خ

امــا حضــور ســهراب مــرادی فــوق العــاده بــود. او در 
اولیــن حرکــت 221 کیلوگــرم را مهــار کــرد تــا مــدال 
خــود را در همــان ابتــدا مســجل کنــد. ســالن تحــت 
ــه  ــه وزن ــدون اینک ــرادی ب ــهراب م ــود. س ــر او ب تأثی
ــه  ــرد؛ چــرا ک ــد طــالی خــود را مســجل ک دوم را بزن
ــه رکــورد تــالش اول او  رقبــای او نتوانســتند حتــی ب
ــا  ــه رکــورد ایلی برســند. ســهراب در دومیــن تــالش ب
ایلیــن حملــه کــرد تــا رکــورد 233 را مهــار کنــد؛ امــا 
نتوانســت. او در ســومین تــالش نیــز نتوانســت رکــورد 
ایلیــای افســانه ای را بشــکند؛ امــا بــا مجمــوع 383 

کیلوگــرم مــدال طــال بــرا بــر گــردن آویخــت.
    حاشیه ها:

ــه  ــرداری ک ــی وزنه ب ــوش رســتمی، پســر طالی - کیان
اولیــن مــدال را بــرای ایــران آورد، بــه ســالن آمــد تــا 

هاشــمی و مــرادی را تشــویق کنــد.
بــا  نامبــرده  وزنه بــردار  دو  رســتمی،  برخــالف   -
ادامــه  را  خــود  انوشــیروانی کار  ســجاد  هدایــت 

نــد. د ا می د
- درخواســت اول ســهراب مــرادی 178 کیلوگــرم 
 بــود کــه در تــالش اول او نتوانســت ایــن وزنــه 
ــا  ــس نفس ه ــث حب ــه باع ــن صحن ــد. ای ــار کن را مه
در ســینه تمــام آن هایــی شــد کــه تــالش او را تماشــا 
 می کردنــد، امــا او فــورا آمــد، وزنــه درخواســتی 
ــر دوم  ــا نف ــالف ب ــرم اخت ــا 5 کیلوگ ــرد و ب ــار ک را مه
قهرمــان یــک ضــرب شــد تــا بــا خیــال راحــت ســراغ 

دوضــرب بــرود.
- دومیــن مــرد طالیــی ایــران در ریــو گفــت: آرزویــم 
در  طــال   3 ایــران  وزنه بــرداری  اســت کــه  ایــن 

ــرد. ــک بگی المپی
ــت:  ــرداری گف ــه ورزش وزنه ب ــاره ادام ــرادی درب - م
تمــام تالشــم را کــردم؛ چــون شــاید آخریــن حضــورم 
باشــد. کســی از 4 ســال بعــد خبــر نــدارد. مــردم بــه 
ــن  ــا م ــی؟ ام ــالش می کن ــرا ت ــد چ ــن می گفتن م

ســخت کار کــردم و طــال گرفتــم.

موفقیت وزنه برداری ادامه دارد

طال بر سینه رستم و سهراب

فوتبــال  فدراســیون  توســعه  و  فنــی  رئیــس کمیتــه 
تیــم  فنــی  کادر  انتخــاب  فرصــت  هنــوز  می گویــد: 
ملــی امیــد وجــود دارد و تــا هفتــه آینــده دربــاره آن 
ــاره  ــص درب ــی محص ــد. مرتض ــد ش ــری خواه تصمیم گی

امیــد  ملــی  تیــم  در  فنــی  کادر   نبــود 
ــار  ــم اظه ــن تی ــخص ای ــت نامش و وضعی
کــرد: مــا بــرای ایــن تیــم برنامه ریــزی 
مدنظــر  هــم  را  و گزینه هایــی  کرده ایــم 
داریــم. حتــی دربــاره سرپرســت تیــم ملــی 
امیــد هــم فکــر کرده ایــم؛ امــا در ایــن 
بیــن برخــی کارشناســان مصاحبه هایــی 
را از روی ناآگاهــی انجــام می دهنــد کــه 

ــرای انتخــاب  ــوز ب ــان اینکــه هن ــا بی درســت نیســت. او ب
کادر فنــی تیــم ملــی امیــد فرصــت باقــی اســت، گفــت: 
ــه  ــت ک ــان اس ــان و نوجوان ــی جوان ــم مل ــا تی ــت م اولوی
بایــد در مســابقات قهرمانــی آســیا شــرکت کنــد؛ امــا هــر 
ــم.  ــخص می کنی ــم را مش ــن تی ــف ای ــر تکلی ــه زودت چ
ــه درخواســت  ــزده ســال را ب ــر پان ــی زی ــم مل ــد تی ــا بای م

AFC تشــکیل دهیــم. منتظــر اتمــام بازی هــای المپیــک 
هســتیم تــا وضعیــت تیــم ملــی امیــد مشــخص شــود. تــا 
اواخــر هفتــه آینــده دربــاره ایــن تیــم تصمیم هایــی گرفتــه 
می شــود. رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه فدراســیون 
فوتبــال دربــاره اینکــه آیــا از مربیــان خارجــی 
ــتفاده  ــد اس ــی امی ــم مل ــت تی ــرای هدای ب
ــا  ــه گزینه ه ــا هم ــد: م ــادآور ش ــد، ی  می کنن
را زیــر نظــر داریــم و بــه مربیــان خارجــی هم 
ــت  ــن اس ــح ای ــی ترجی ــم؛ ول ــر کرده ای فک
ــی  ــت مال ــه و وضعی ــاس بودج ــر اس ــه ب ک
فدراســیون از مربیــان ایرانــی اســتفاده کنیم؛ 
ــتری  ــری بیش ــا انعطاف پذی ــه آن ه ــرا ک چ
نســبت بــه فوتبــال ایــران دارنــد. محصــص بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــر انداخ ــک نف ــردن ی ــه گ ــت ها را ب ــوان شکس نمی ت
 گفــت: در طــول ایــن چنــد ســال درس هــای خوبــی 
ــرار  ــته را تک ــتباهات گذش ــم اش ــم و نمی خواهی را گرفته ای
ــک  ــت و ی ــم نیس ــت تی ــر شکس ــر مقص ــک نف ــم. ی کنی

ــع ــند. ربی ــت می کش ــرای آن زحم ــروه ب گ

محصص:
سرمربی تیم امید بعد از المپیک مشخص می شود

بانــوی المپیکــی تیرانــدازی ایــران که به عنوان ششــمی 
رقابت هــای المپیــک لنــدن و ریــو رســیده اســت، گفت: 
ــرم؛  ــدال بگی ــم م ــو ه ــک توکی ــم در المپی شــاید نتوان
ــم  ــه خواه ــم ادام ــه تالش ــتم و ب ــت بردار نیس ــا دس  ام

داد.
ــه رقابت هــای  ــا اشــاره ب الهــه احمــدی ب
ــردش  ــو و عملک ــک ری ــدازی المپی تیران
در ایــن مســابقات اظهــار کــرد: مــن 
ششــم شــدم؛ در حالــی کــه بــرای کســب 
 جایــگاه خیلــی بهتــر از ایــن تمریــن کرده 
 بــودم. البته خاصیت ورزش همین اســت 
پیــش  همــه  آن  در  نیســت  قــرار  و 

ــه در  ــا اینک ــود؛ کم ــل ش ــت تبدی ــه واقعی ــا ب بینی ه
المپیــک ریــو هــم خیلــی از رکــوردداران بــه فینــال هــم 

نرســیدند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه از همــان ابتــدا هدفــش حضــور 
صــرف در المپیــک نبــوده اســت، ادامــه داد: 15 ســال 
تــالش کــردم تــا مــدال المپیــک بگیــرم؛ قبــل از 

ــا در هــر دو  ــودم، ام ــه فکــر مــدال ب ــدن ب المپیــک لن
المپیــک هــم ششــم شــدم.

 احمــدی بــا تأکیــد بــر اینکــه همچنــان کســب مــدال 
المپیــک را در برنامــه دارد و از دســتیابی بــه آن ناامیــد 
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــت، خاطرنش ــده اس نش
ــرایط  ــه در ش ــن ک ــد م ــکاری مانن ورزش
 ســخت و تنهــای تنهــا تمریــن کــرده

دســتیابی بــه مــدال المپیــک بــرای کامــل 
اهمیــت  ورزشــی ام  آرزوهــای  کــردن 
ــال  ــن امس ــن از همی ــادی دارد. بنابرای زی
 بــرای کســب ســهمیه المپیــک توکیــو 
ــالش  ــا ت ــن بازی ه ــدال در ای ــب م و کس
ــک  ــدال المپی ــه م ــان اینک ــا بی ــدی ب ــم. احم می کن
ــرد:  ــح ک ــر از آرزوســت، تصری ــزی فرات ــن چی ــرای م ب
می دانــم 4 ســال آینــده بــه مراتــب بــرای مــن 
ــد  ــون بای ــود؛ چ ــد ب ــته خواه ــال گذش ــخت تر 8 س س
ــو  ــا در توکی ــم ت ــن کن ــل تمری ــر از قب بیشــتر و مصمم ت

ــم. ورزش3 ــدال برس ــه م ــره ب باالخ

الهه احمدی:
۱۵ سال است برای مدال المپیک می جنگم
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حتما بخوانید!
کنکور زیر سایه نابرابری آموزشی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مربع  به مساحت 243/33متر  یکبابخانه   اختصاصی ششدانگ  تحدید حدود  چون 
به شماره های 216و218 و 1811 فرعی همگی مجزی از پالک 49- اصلی بخش یک 
حوزه ثبتی قمصر . که طبق پرونده ثبتی بنام آقای رضا قامتی قمصری فرزند علی اصغر  
در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
95/6/20 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با 
روز تعطیلی عملیات تحدید حدود بروز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهی 
بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت  از تاریخ صورتمجلس 
تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  معترض ظرف   ، ثبت  معترضی  های  پرونده 
تقدیم  قضایی گواهی  ذیصالح  مرجع   به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به 

دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید.
 تاریخ انتشار : 1395/5/25 

شماره : 790/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 214/98متر مربع به 
شماره 2723 فرعی مجزی از پالک 1279 فرعی از پالک 49- اصلی بخش یک حوزه 
است  ثبت  در جریان  عمادتی    آقای محمد  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  قمصر  ثبتی 
بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/6/20 در ساعت 8 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات 
و  مجاورین  بکلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  خواهد شد.  موکول  بعد  بروز  تحدید حدود 
اعتراضات  شوند  حاضر  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  شود که  می  اخطار  مالکین 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت  از تاریخ صورتمجلس تحدید تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار : 95/5/25 
شماره : 796/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

آگهی ابالغ
9509986836500298شماره  پرونده:  9510106836503040شماره   : ابالغیه   شماره 
جزی   هادیان  جواد  خواهان   1395/05/12 تنظیم:  تاریخ   950335 شعبه:  بایگانی 
 / تاریخ  تعیین  خواسته  به  تودشکی  قاسمی  نازنین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
مدت مالقات و دستور موقت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید 
باال  چهارباغ  حدفاصل   -) میر  )خ  فندرسکی  میر  خ   - اصفهان  در  واقع   ) قدوسی 
به کالسه   و  اتاق 203ارجاع  و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 - 
9509986836500298ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/7/4 و ساعت 10/30 صبح 
تعیین شده است.  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز  
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
خانواده شهرستان  دادگاه   5 دادگاه حقوقی شعبه  دفتر  مدیر  الف  شماره: 14988/م 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی (– اسماعیلی
آگهی ابالغ

9409980350700333شماره  پرونده:  9510100350703969شماره  ابالغیه:  شماره 
مختاری  مرتضی  خواهان   1395/04/13 تنظیم:  تاریخ   940389 شعبه:  بایگانی 
تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت  نژاد  به طرفیت خوانده محمد جمالی  دادخواستی 

تادیه و مطالبه وجه بابت.... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 7  نموده که جهت رسیدگی 
استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در 
9409980350700333ثبت  به کالسه   و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/04 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
از نشر آگهی  تا خوانده پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  نوبت در یکی  یک 
دوم  نسخه  خود  نشانی کامل  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
گردد. حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و   دادخواست 
شماره: 11198/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حیدر 

علی هاشم پور
آگهی ابالغ

9509980350700093شماره  پرونده:  9510100350703994شماره  ابالغیه:  شماره 
اصفهانی  پور  نساج  رضا  خواهان   1395/04/14 تنظیم:  تاریخ   950112 بایگانی شعبه: 
تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  طباطبائی   سمیه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه 
عمومی  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  
ساعت  و   1395/07/04 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980350700093ثبت 
09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
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: 11196/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حیدر 

علی هاشم پور
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350704003شماره پرونده: 9409980350700180شماره بایگانی 
شعبه: 940207 تاریخ تنظیم: 1395/04/14 خواهان عبدالحسین مرادی دادخواستی 
و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  دهکردی   طرازی  افشین  خوانده  طرفیت  به 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   –
کالسه  9409980350700180ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/05 و ساعت 
08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
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: 11194/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- 

حیدر علی هاشم پور
آگهی ابالغ

9409980350300896شماره  پرونده:  9510100350302704شماره  ابالغیه:  شماره 
قربانی  علی  شاکی   / خواهان   1395/04/14 تنظیم:  تاریخ   941017 شعبه:  بایگانی 
به  میلی   رباط  تقی  و محمد  زاده  یکه  زینب  متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی 
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته 
خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9409980350300896ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/07/05 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/گان زینب یکه زاده و محمد تقی رباط میلی  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 11181/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان- مصطفی شبانی
آگهی ابالغ

9509980350300218شماره  پرونده:  9510100350302708شماره  ابالغیه:  شماره 
مرادی  امیر  شاکی   / خواهان   1395/04/14 تنظیم:  تاریخ   950288 شعبه:  بایگانی 
پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  دادی  اله  نوید  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه  باال – خ شهید  چهارباغ 
وقت  9509980350300218ثبت گردیده که  به کالسه   و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3
المکان  به علت مجهول  است.  11:00تعیین شده  و ساعت  آن 1395/07/05  رسیدگی 
به تجویز ماده 73  اله دادی  و درخواست خواهان / شاکی  و  نوید  بودن خوانده / 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
نسخه  نشانی کامل خود  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 11182/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان- مصطفی شبانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  مرتضوی  محمد  سید  782/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
کلیه  انضمام  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   200/000/000 مبلغ  بر:مطالبه  مبنی 
زنگنه  علی  محمد  طرفیت  به  وکیل   الوکاله  حق  و  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
 95/7/5 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  وندی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  ساعت9 
واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول  خیابان سجاد-  در 
 32 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  57 کد  پالک   –
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
 نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.شماره: 13158/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950238خواهان ابوالفضل معروفی با وکالت مریم دانش   
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک  به طرفیت مهرداد آصفی تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی برای روزسه شنبه  مورخ 95/7/6ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان چهارراه وکال ساختمان شورای حل اختالف  شهدای  مدافع حرم  مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 13150/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
9509986839200204شماره  پرونده:  9510106839202402شماره  ابالغیه:  شماره 
مسکن  بانک  شاکی   / خواهان   1395/05/18 تنظیم:  تاریخ   950216 شعبه:  بایگانی 
و  یوسفی  راضیه  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زارعی   ایلیا  نمایندگی  به 
عبدالحسین کرمانشاهی و حمید کرمانشاهی   به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه 
خسارت و مطالبه خسارت  دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه سوم  اتاق 312 ارجاع و به کالسه  9509986839200204ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/07/07 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول 
به تجویز ماده 73  و  بودن خوانده / متهم   و درخواست خواهان / شاکی   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 خوانده / متهم پس از نشر 
نسخه  نشانی کامل خود  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست   دوم 

گردد.شماره: 14994/م الف 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی   شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- فهیمی 

راد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  دار    پایه  پیمان  950246خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
است  نموده  تقدیم  قهجاورستانی  زاینده  مهدی  آقای  طرفیت  به  مطالبه   : بر 
گردیده  تعیین   10/30 95/7/6ساعت  مورخ  شنبه   روزسه  برای  رسیدگی  .وقت 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
اختالف  حل  شورای  ساختمان  وکال  چهارراه  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  مدافعان حرم   شهدای  
شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور   عدم 

شماره: 13151/م الف 
مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100354002698شماره پرونده: 8909980358100411شماره بایگانی 
مشتاقی  احمد  سید  شاکی   / خواهان   1395/05/03 تنظیم:  تاریخ   890955 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم نجات و مصطفی خیاط و حسن خیاط    به 
خواسته جعل وجعل در اسناد رسمی و استفاده از اوراق مجعول  و تبانی درانتقال مال 
غیر و تبانی در جعل و استفاده از اوراق مجعول و مشارکت در انتقال مال غیر وتبانی 
جعل   در  معونت  و  غیر  مال  انتقال  در  معاونت  و  جعل  در  معاونت  و  کالهبرداری  در 
اسناد رسمی وجعل و اعتراض به قرار دادسرا و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء 
استفاده و تقلب از امتیازات  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق 
دادگستری کل  – ساختمان  نیکبخت  – خ شهید  باال  چهارباغ  اصفهان خ  در  واقع   )
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه  8909980358100411ثبت 
شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/07/10 آن  رسیدگی  وقت  که   گردیده 

است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم   و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز 
و دستور  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.
شماره: 13237/م الف متصدی امور دفتری شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)114 جزایی سابق( – علی کیانی 

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

ــه بیشــتر  ــه و ثانی زندگــی بشــر هــر روز و شــاید هــر دقیق
بــه ســوی مــدرن شــدن پیــش مــی رود. ایــن مــدرن شــدن 
ــد گدایــی  ــه پدیده هایــی مانن ــه کــه ب آنقــدر گســترش یافت
ــروز از درون  ــده ام ــان مدرن ش ــت. متکدی ــیده اس ــز رس نی
ــی  ــی گوش ــتن یک ــت و داش ــط اینترن ــک خ ــا ی ــزل ب من
ــد. ــی می زنن ــه گدای ــت ب ــاپ دس ــک لپ ت ــا ی ــمند ی هوش

داســتان های پرســوز و گــداز بــا عکــس کــودک بیمــاری در 
تخــت بیمارســتان بــه ســرعت در اینترنــت پخــش می شــود 
ــی  ــریع پول ــی س ــش احساس ــک واکن ــز در ی ــران نی  و کارب
ــل از  ــتند؛ غاف ــده می فرس ــاب اعالم ش ــماره حس ــه ش را ب
ــب ســودجویان  ــه جی ــول بســیار راحــت روان ــن پ ــه ای اینک
می شــود. البتــه اشــتباه نکنیــد؛ رســته کالهبــرداران و دزدان 
ــی  ــاخه های مجزای ــی، ش ــری اینترنت ــا تکدی گ ــی ب اینترنت
هســتند کــه چنــدان ربطــی بــه هــم ندارنــد. موضــوع 
 دیگــری کــه بایــد دربــاره گدایــان آنالیــن بــه آن اشــاره کــرد
ــی شــهروندان  ــان خیابان ــل گدای ــا مث ــه آن ه ــن اســت ک  ای
بدبیــن می کننــد. در چنیــن  واقعــی  نیازمنــدان  بــه  را 
ــه آدم هــای شــناخته شــده و آگاه  ــر اســت ب ــی بهت وضعیت
اعتمــاد کنیــد؛ اینکــه چــه نــوع درخواســتی را در صفحــه چــه 

کســی می خوانیــد.
    گدایی پیامکی

ــاز  ــق پیامک هــا آغ ــدا از طری ــی مجــازی ابت ــران، گدای در ای
شــد و ســپس بــه شــبکه ها و گروه هــای اینترنتــی رســید. 
 درخواســت شــارژ اعتبــار ســیم کارت، درخواســت پــول

ــالن کشــور خارجــی  ــس از بازگشــت از ف رابطــه دوســتی پ

ــاری  ــای اعتب ــارژ تلفن ه ــت ش ــرای دریاف ــی ب و ... . گدای
ــوز هــم شــاخه  ــد ســالی می شــود کــه مــد شــده و هن چن

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــدی از گدای پردرآم
 آن هایــی کــه بــا چنیــن درخواســتی مواجــه می شــوند
ــه هیجــان  ــه ب ــن هم ــا ای ــب از نتیجــه آگاه هســتند. ب اغل
ــتادن  ــال فرس ــوند در قب ــی می ش ــد و راض ــن می دهن آن ت
ــه ای یــک همکالمــی  ــد دقیق ــوان شــارژ چن ــه عن مبلغــی ب

ــد.  ــه کنن ناشــناخته را تجرب
 درخواســت شــارژ معمــوال از هــزار تومــان شــروع می شــود 

ــه  ــد. البت ــم می رس ــت ه ــر نوب ــان در ه ــزار توم ــه 20 ه و ب
ایــن نــوع گدایــی از دیــدگاه پلیــس، اخــاذی و کالهبــرداری 

ــی داشــته باشــد. ــرد قانون ــد پیگ اســت و می توان
    گدایی فیس بوکی

ــواع گدایــی مجــازی اســت  گدایــی فیس بوکــی، یکــی از ان
کــه عمــر چندانــی از آن نگذشــته و خــدا را شــکر فعــال تعداد 
زیــادی از ســودجویان از آن بهــره نمی برنــد و خارجی هــا در 

ایــن رشــته پیشــتازند.
مهم تریــن روش ایــن شــیوه، ســاخت صفحــه جعلــی 

کمــک بــه نیازمنــدان اســت کــه بــا انتشــار دل نوشــته 
و عکس هــای کــودکان یــا بیمــاران، ســعی در فریــب 

مخاطبــان خــود دارد. 
ــا  ــا ی ــن گروه ه ــه ای ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب بای
صفحــات، خوشــبختانه از ســوی پلیــس تحــت رصــد 
ــل  ــان تعطی ــی فعالیتش ــدت کوتاه ــرد و در م ــرار می گی ق
ــال  ــن مج ــت ای ــدود اینترن ــای نامح ــی فض ــود؛ ول می ش
را بــرای فعالیــت دوبــاره و دوبــاره در اختیارشــان قــرار 

می دهــد.
    گدایی تلگرامی

ــدگان  ــش اســتفاده دارن ــرام و افزای ــه تلگ ــا توســعه برنام ب
ــران از  ــوچ کارب ــه و ک ــن برنام ــمند از ای ــای هوش موبایل ه
ــان هــم وارد  ــه تلگــرام، گدای شــبکه های اجتماعــی دیگــر ب
ــای  ــا روش ه ــن شــبکه شــده و ب ــای ای ــه و خیابان ه کوچ

ــازار خــود هســتند. ــال گــرم کــردن ب بدیــع دنب
    چه باید کرد؟

ــازمان های  ــق س ــدان از طری ــه نیازمن ــک ب ــن راه کم بهتری
ــی  ــر خصوص ــه معتب ــازمان های خیری ــی و س ــر دولت معتب
اینترنتــی  ســاده  جســت وجوی  یــک  بــا  اســت کــه 
می توانیــد اطالعــات آن هــا و نحــوه فعالیتشــان را بــه دســت 

ــد.  بیاوری
فقــط اخبــاری را بــاور کنیــد کــه از ســوی رســانه های معتبــر 

و رســمی کشــور ارائــه می شــود. 
هنرمنــدان و ورزشــکاران مطــرح معمــوال در صفحات رســمی 
بایــد  امــا  دارنــد؛  انسان دوســتانه  فعالیت هــای  خــود 
ــورد  ــمی و م ــا رس ــا حتم ــن صفحه ه ــه ای ــود ک ــب ب مواظ

ــرد باشــد. ــد همــان ف تأیی

کیمیای وطن بررسی کرد:

گدایی مدرن

معاون امور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشور اعالم 
 کــرد: خــودروی معلوالنــی کــه دارای پــالک ویژه باشــد 

به طور رایگان مناسب سازی می شود. 
حســین نحوی نــژاد ضمــن بیــان آنکــه در حــال حاضــر 
تعــداد زیــادی پــالک ویــژه معلــوالن در کشــور صــادر 

شــده اســت، گفــت: قصــد داریــم آن 
ــالک  ــه دارای پ ــرادی ک ــته از اف دس
ویــژه معلوالن هســتند و فــرد معلول 
از خــودروی عــادی اســتفاده می کنــد 
را شناســایی کــرده و از طریــق قرارداد 
با بخــش غیردولتی، خودروهایشــان 
را بــه صــورت رایــگان مناسب ســازی 
کنیــم. وی ادامــه داد: در حــال حاضر 
و  هســتیم  شناســایی  مرحلــه  در 
تاکنــون بــا دو مؤسســه کــه در ایــن 

زمینــه فعالیــت می کننــد وارد مذاکــره شــده ایم؛ ایــن 
طــرح در ســال جــاری اجرایــی خواهــد شــد. معــاون 
امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور در ادامــه 
ــط  ــی توس ــای خارج ــکالت واردات خودروه ــه مش ب

معلــوالن در کشــور اشــاره کــرد و گفــت: در حــوزه ورود 
ــه کشــور مشــکالتی  ــوالن ب ــای خارجــی معل خودروه
ــوالن واجــد  ــه آنکــه بســیاری از معل داشــتیم؛ از جمل
ــکل  ــار مش ــی دچ ــادی و مال ــاظ م ــه لح ــرایط ب ش
ــدند  ــور می ش ــز مجب ــل نی ــن دلی ــه همی ــد و ب بودن
 تــا امتیــاز خــود را بــه واســطه ها 
نحوی نــژاد  بفروشــند.  دالالن  و 
دلیــل  همیــن  بــه  داد:  ادامــه 
واردات ایــن خودروهــا را متوقــف 
ــی  ــازان داخل ــا خودروس ــم و ب کردی
نهایتــا  و  شــدیم  مذاکــره  وارد 
مســئولیت  »پارس خــودرو« 
خودروهــای  مناسب ســازی 
معلــوالن را بــر عهــده گرفــت. وی 
ــب از  ــن ترتی ــه ای ــرد: ب ــح ک تصری
ــا همــان امتیازهــا  ایــن پــس خودروهــای معلــوالن ب
و تخفیف هایــی کــه بــرای خودروهــای وارداتــی قائــل 
ــد  ــاخته خواه ــی س ــاز داخل ــط خودروس ــم توس  بودی

شد. ربیع

مناسب سازی رایگان خودروهای معلوالن
مدیــر کل ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت ورزش و جوانــان 
ازدواج  ملــی  جشــنواره  شــهریورماه   19 تــا   13  گفــت: 
ــی  ــر صبح ــم. ناص ــزار می کنی ــور برگ ــواده را در 7 مح و خان
قره ملکــی اظهــار کــرد: 5 محــور از 7 محــور جشــنواره ملــی 
ــی  ــری، ادب ــات هن ــه موضوع ــوط ب ــواده مرب ازدواج و خان

دســتگاه های  و  رســانه ای  اجتماعــی، 
خانــواده  و  ازدواج  حــوزه  در   فعــال 

است.
 2 محــور دیگــر نیــز شــامل مــواردی مانند 
ــا  ــت نامه، پایان نامه ه ــاب، دس ــه، کت مقال
و طرح هــای پژوهشــی اســت. وی  ادامــه 
داد: هــر 5 محــور شــاخص هایی دارد؛ 
 بــه عنــوان نمونــه محــور هنــری دارای 
 3 ادبــی  محــور  شــاخص،   7

 شــاخص، محــور اجتماعــی 9 شــاخص، محــور رســانه 
4 و محــور دســتگاه ها و ســازمان ها دارای 6 شــاخص 
ــر  ــر شــاخص 3 نف ــر دســتگاه در ه ــرار اســت ه  اســت. ق
 را معرفی کند. مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 

 و جوانــان در ادامــه اظهــار کــرد: موضوعات علمی-پژوهشــی
ــه ازدواج  ــوط ب ــی- تخصصــی مرب ــی- ترویجــی، علم  علم
و خانــواده در جشــنواره امســال دارای اهمیــت زیــادی 
ــای پژوهشــی  ــا و طرح ه ــه کتاب ه ــر آن ب ــالوه ب اســت؛ ع
اســتانی و ملــی و پایان نامه هــای دوره هــای کارشناســی 
از  و  می پردازیــم  دکتــری  و  ارشــد 
نفــرات اول تــا ســوم هــر کــدام از ایــن 

محورهــا تجلیــل می کنیــم.
جشــنواره  در  ثبت نــام  دربــاره  وی   
فراخــوان  خانــواده گفــت:  و  ازدواج 
شــرکت در ایــن جشــنواره از طریــق 
جوانــان  و  ورزش  وزارت  ســایت 
ارائــه شــده و فرصــت اولیــه بــرای 
اســت.  مــرداد  اواخــر  آثــار  ارســال 
ــرد:  ــار ک ــود اظه ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ وی در بخ
ــم و  ــال کرده ای ــاره فع ــز دوب ــن ازدواج را نی ــع خیری مجم
ــام  ــی انج ــز اقدامات ــوزه نی ــن ح ــال در ای ــمن فع ــد س  چن

می دهند. ایرنا

کنکور زیر سایه نابرابری آموزشی
ــان  ــه پای ــی ب کنکــور 95 در حال
رســید کــه از میــان 36 نفــر برتر 
 21 نفــر پایتخت نشــین بودنــد 
و فقــط 15 نفــر از شهرســتان ها 
رتبه هــای  بــه کســب  موفــق 
درحالــی  ایــن  شــدند.  برتــر 
اســت کــه ســال گذشــته از 36 

نفر، 26 نفر شهرستانی بودند.
ــگاه کــردن بــه وضعیــت نفــرات  ــا ن  اولیــن مســئله ای کــه ب
ــد، موضــوع  ــه ذهــن خطــور می کن ــور سراســری ب ــر کنک برت
ــیاری از  ــگاه بس ــه از ن ــی ک ــت؛ عدالت ــی اس ــت آموزش عدال
کارشناســان آموزشــی و مــردم، در تهــران و شــهرهای بــزرگ 

ــز شــده اســت.  متمرک
شهرســتان ها  در  کنکــور  برتــر  نفــرات  صحبت هــای  در 
ــت آموزشــی در  ــن موضــوع اشــاره شــده و عدال ــه ای ــز ب نی
ــزرگ  ــه شــهرهای ب شهرســتان ها وضعیــت خوبــی نســبت ب

ــدارد.  ــران ن ــون ته همچ
ــی  ــته ریاض ــم رش ــر ده ــان، نف ــمیعی گلی ــیدعلیرضا س س
کنکــور سراســری از شــیروان معتقــد اســت شهرســتان ها از 
امکانــات بســیار کمــی برخــوردار هســتند. بایــد برنامه ریــزی 

ــود.  ــتان ها ش ــوزش شهرس ــه آم ــتری ب ــه بیش و توج
ــی  ــروه آزمایش ــارم گ ــر چه ــدس، نف ــین مق ــن، حس همچنی
علــوم ریاضــی از شهرســتان ســیرجان نیــز امکانــات شــهرها 
را )نســبت بــه تهــران( بســیار کــم می دانــد و معتقــد اســت 
ســطح کیفیــت آموزشــی و معلمــان در شــهرهای بــزرگ 
ــرات  ــتر نف ــت. بیش ــک اس ــهرهای کوچ ــر از ش ــیار باالت بس
ــان  ــتعدادهای درخش ــدارس اس ــری از م ــور سراس ــر کنک  برت
و نمونه دولتــی بودنــد؛ مدارســی کــه کیفیــت آنــان بــه دلیــل 
ــادی  ــه تعــداد زی ــرای نمون هــوش دانش آمــوزان باالســت؛ ب
ــه ــد فرزان ــد امیرمحم ــر همانن ــای برت ــوزان رتبه ه  از دانش آم

ــم  ــر ده ــر دوم رشــته ریاضــی، ســیدعلیرضا ســمیعی نف نف
ــه 9 کنکــور ریاضــی  رشــته ریاضــی، محمدرضــا صالحــی رتب

کوشــا جافریــان نفــر ســوم رشــته ریاضــی، حســین مقــدس 
نفــر چهــارم رشــته ریاضــی، محمدامیــن ســاالرکیا نفر هشــتم 
ــوم  ــر دوم عل ــش نف ــن روان بخ ــی، محمدامی ــته ریاض رش
ــی ــوم تجرب ــی، ســهیل محمــدی نفــر ســوم رشــته عل  تجرب

ــا  ــی، پارس ــوم تجرب ــته عل ــم رش ــر نه ــارزاده نف ــاد افش مهش
خلفــی رتبــه 4 علــوم تجربــی، مهتــا ســتاریان خضرلــو نفــر 
ــه دوم  ــوری رتب ــی، امیرحســین بل ــوم تجرب پنجــم رشــته عل

ــتند.  ــان هس ــدارس تیزهوش ــه از م ــای خارج زبان ه
نیــز  تهــران  نقــاط  همــه  در  آمــوزش  اگرچــه کیفیــت 
ــق برخــوردار و  ــت آموزشــی در مناط یکســان نیســت و عدال
ــی  ــا نگاه ــا ب ــت، ام ــاوت اس ــدت متف ــه ش ــوردار ب کم برخ
ــه  ــویم ک ــه می ش ــور متوج ــروم کش ــتان های مح ــه شهرس ب
امکانــات ایــن شــهرها در بهتریــن حالــت نیــز بــا بســیاری از 

ــت. ــاس نیس ــل قی ــزرگ قاب ــهرهای ب ش

 گزارش

کتاب حقوق خانواده منتشر شد
خانــواده  حقــوق  کتــاب   
)ازدواج طــالق و فرزنــدان( بــا 
ــی  ــم فقه ــه مفاهی ــی ب  نگاه
ــون  ــرع و قان ــنتی در ش و س
ــر عبدالحســین  ــم دکت ــه قل ب
تمــام  اســتاد  شــیروی، 

دانشگاه تهران منتشر شد. 
کتــاب حقــوق خانــواده نهمیــن اثــر حقوقــی دکتــر 
عبدالحســین شــیروی اســت کــه در 327 صفحــه و در 
ســال 95 از ســوی انتشــارات ســمت بــا قیمــت 140 هزار 
ریــال بــرای جلــد شــومیز و 180 هــزار ریــال بــرای جلــد 

ــازار شــده اســت.  ــه ب گالینگــور آمــاده و روان
ــه  ــه اول ب ــه گفتــه دکتــر شــیروی، ایــن کتــاب در وهل ب
دنبــال افزایــش ادبیــات حقوقی کشــور و تنوع بخشــیدن 
ــک  ــجویان کم ــه دانش ــه ب ــت ک ــی اس ــع حقوق ــه مناب ب
می کنــد تــا بــا ســلیقه ها، روش هــا و اســتدالل های 

متفــاوت حقوقــی آشــنا شــوند.

تأمین ۷۵ هزار جهیزیه 
تا پیش از فرارسیدن محرم

مســئول طــرح آینــه شــمعدون گفــت: امیــدوارم 
ــرم ــاه مح ــش از م ــا پی ــی ت ــد فعل ــا رون ــم ب  بتوانی

75 هزار کمک هزینه تأمین جهیزیه را فراهم کنیم. 
حجت االســالم رضــا رویــت در مراســم اهــدای 110 
جهیزیــه بــه نوعروســان نیازمنــد در بــرج میــالد 
گفــت: آینــه شــمعدون یکــی از طرح هایــی اســت 
نمایــش  بــه  را  انســانی  جلوه هــای  بهتریــن  کــه 
گذاشــته اســت. وی افــزود: ایــن طــرح از نیمــه مــاه 
ــده  ــاز ش ــوان آغ ــد ج ــت چن ــا هم ــان ب ــارک رمض  مب
ــت.  ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــار واقع ــای ایث و جلوه ه
در ایــن طــرح هــر کســی بــه فراخــور درآمــد خــود بــه 
نحــوی بــرای تأمیــن جهیزیــه بــرای نوعروســان همــت 

کــرد. 
ــرای  ــتاگرامی ب ــه اینس ــه 400 جهیزی ــاره ب ــا اش وی ب
نوعروســان گفــت: مــا از فضاهــای مختلــف ایــن هدایــا 
 را جمــع آوری کردیــم؛ از جملــه شــبکه های اجتماعــی 
و اینســتاگرام. مســئول طــرح آینــه شــمعدون توضیــح 
ــتاگرام  ــق اینس ــه از طری ــن 400 هزین ــع ای داد: در واق
ــه نشــد؛ بلکــه از طریــق شــرکتی کــه تعهــد کــرده  تهی

اســت، تهیــه شــد. 
ــار  ــط آبش ــه توس ــه 500 جهیزی ــه تهی ــاره ب ــا اش وی ب
از  هــم  جهیزیــه  تعــداد  ایــن  گفــت:  عاطفه هــا 
ــوی  ــدان آزادی از س ــا می ــی)ره( ت ــام خمین ــرم ام ح
درآمــد  نمایــش  بــه  عاطفه هــا  آبشــار   مؤسســه 

و به سمت استان های محروم رهسپار شد.

برگزاری جشنواره ملی ازدواج و خانواده در شهریورماهاخبار کوتاه
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عصــب  کنیــد!  فــوت  خــود،  شســت  انگشــت  بــه 
می کنــد کنتــرل  را  قلــب  ضربــان  کــه   واگ 
می گیــرد. آرام  کشــیدن  نفــس  کمــک   بــه 

     مغز خود را گرم نگه دارید
ســرد  را  مغــز  کــه  هســتند  اهمیتــی  کــم   چیزهــای 
و فلــج می ســازند. در ایــن حالــت، زبــان خــود را بــه ســقف 
ــدار از  ــه بیشــترین مق ــه طــوری ک ــد؛ ب ــان فشــار دهی دهانت
ســقف را بپوشــاند. در ایــن صــورت ســردرد برطــرف می شــود. 
ایــن ســردرد می توانــد ناشــی از یــک بســتنی یخــی باشــد.

     خواب رفتگی 
اگــر دســت شــما موقــع رانندگــی یــا نشســتن، در اثــر 
یــک وضعیــت نادرســت بــه خــواب رفتــه باشــد، بــه آرامــی 
حرکــت دادن ســر بــه چــپ و راســت، در کمتــر از یــک دقیقــه 
می توانــد ایــن مشــکل را حــل کنــد و از شــر گزگــز و ســوزنی 

شــدن دســت راحــت شــوید.
     زیر آب نفس بکشید

وقتــی در زیــر آب هســتید، ایــن نبــود اکســیژن نیســت کــه 
ــه  ــت ک ــیدکربن اس ــه دی اکس ــد، بلک ــاره می کن ــما را بیچ ش

باعــث اســیدی شــدن خــون و اســتیصال می شــود. بنابرایــن 
کافــی اســت ابتــدا، قبــل از شــنا چنــد نفــس کوتــاه و ســریع 
ــا  ــد. ب ــودن خــون کاهــش یاب ــزان اســیدی ب ــا می بکشــید ت
ــتری  ــیژن بیش ــه اکس ــدارد ک ــما می پن ــز ش ــد مغ ــن ترفن ای
ــد. ــه زمــان می خری ــن ترتیــب ده ثانی ــه ای ــار دارد؛ ب در اختی

    پیش از خواب فکر کنید
همیشــه ســعی کنیــد کار هــای خــود را قبــل از خــواب، 
ــاره مســئله ای کــه مدنظــر  ــا درب ــد ی پیــش خــود مــرور کنی
شماســت، قبــل از خــواب فکــر کنیــد. در ایــن صــورت وقتــی 
ــما  ــه ش ــریع تر ب ــر و س ــما بهت ــه ش ــوید، حافظ ــدار می ش بی
کمــک خواهــد کــرد. هــر چیــزی را کــه شــما درســت قبــل از 
خــواب مطالعــه کنیــد، بهتــر در حافظــه شــما ثبــت و ضبــط 

می شــود.
     جلوی خونریزی را با یک انگشت بگیرید

گرفتــن بینــی و بــه عقــب برگردانــدن ســر، راه متــداول 

ــداری  ــر مق ــا اگ ــت؛ ام ــی اس ــزی بین ــری از خونری جلوگی
پنبــه را درســت زیــر گــردی لــب باالیــی، روی لثــه بگذاریــد 
 و بــا یــک انگشــت آن را فشــار دهیــد، خونریــزی قطــع 

می شود.
     درد دندان، آخ نگو

ــا یــک تکــه یــخ، قســمت v شــکل بیــن انگشــتان اشــاره  ب
و شســت را بمالیــد، بــه ســادگی درد دنــدان را کاهــش 

می دهیــد.
ــنوایی  ــتانه ش ــد آس ــر از ح ــوت باالت ــای فراص      صداه

را تجربه کنید
ــرف  ــه ط ــتید، ب ــروصدا هس ــلوغ و پرس ــی ش ــر در محل اگ
راســت خــم شــوید و ســعی کنیــد بــا گــوش راســت بشــنوی.
 گــوش راســت بــرای شــنیدن حرف هــای تنــد و ســریع 
ــخیص  ــز و تش ــرای تمی ــپ ب ــوش چ ــت. گ ــب تر اس مناس

اســت. قوی تــر  موســیقی،  تن هــای  دادن 

نکاتی مهم که باید بدانیم
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ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ
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  هر کس کم بخورد، سالم می ماند و هر کس زیاد بخورد 

تنش بیمار می شود و قساوت قلب پیدا می کند.

نهج الفصاحه، ص 728، ح2779 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ن نقاره نوازی همزمان با سالروز میالد امام رضا علیه السالم - عکس از مهر برگزاری آئ�ی
حوادث

قتل دختری 20 ساله در اتاق خواب
خانــواده دختــری 20ســاله بــه نــام سوســن بــا مراجعــه بــه 

کانتــری اعــام کردنــد فرزندشــان مفقــود شــده اســت.
 کارآگاهــان در جریــان تحقیقــات خــود متوجــه شــدند 
سوســن بــا پســری جــوان چندبــار بــه  صــورت تلفنــی 
ردو بــدل  آن هــا  بیــن  پیامک هایــی  و  داشــته  ارتبــاط 
 شــده اســت. ایــن پســر 18ســاله کــه ناصــر نــام دارد

ــرد  ــراف ک ــن اعت ــا سوس ــنایی ب ــه آش ــی  ب ــگام بازجوی هن
ــم  ــا ه ــی ب ــام و احوالپرس ــد س ــط در ح ــا فق ــت: »م و گف
صحبــت می کردیــم و مــن هیــچ اطاعــی از او نــدارم.« 
کارآگاهــان در بازرســی از محــل ســکونت ناصــر متوجــه 
 آثــار خــون در اتــاق ایــن پســر شــدند و بــه همیــن دلیــل او 
ــاز هــم  ــا ب ــازه بازجویی ه ــد. ناصــر در دور ت را بازداشــت کردن
اتهــام قتــل را انــکار کــرد و گفــت: »مــن و سوســن بــا هــم 
 قــرار ازدواج داشــتیم. روز حادثــه، سوســن بــه خانــه مــا آمــد 
و بعــد از کمــی صحبــت خواســت از آنجا بــرود که پایش ُســر 
و ســرش بــه دیــوار خــورد و فــوت شــد. مــن کــه بــه  شــدت 
ــتم،  ــی گذاش ــه ای نایلون ــازه را در کیس ــودم، جن ــیده ب ترس
ــم.«  ــه انداخت ــطل زبال ــردم و در س ــرون ب ــه بی آن را از خان
کارآگاهــان ادعــای ناصــر را غیرواقعــی دانســتند؛ بــه همیــن 
دلیــل بــه بازجویــی از او ادامــه دادنــد تــا اینکــه وی ســرانجام 
ــرد. او گفــت: »مــن و سوســن  ــراف ک ــل اعت ــکاب قت ــه ارت ب
ــنا  ــم آش ــا ه ــی ب ــور اتفاق ــه  ط ــا ب ــه آنتالی ــفر ب ــگام س هن
ــم  ــران ه ــا در ته ــاط م ــتیم. ارتب ــرار ازدواج گذاش ــدیم و ق ش
ادامــه داشــت تــا اینکــه مــن تصمیــم گرفتــم بــه ایــن رابطــه 
 پایــان بدهــم؛ روز حادثــه وقتــی سوســن بــه خانه مــان آمــد 
ــزل  ــادرم در من ــان م ــردم. آن زم ــرح ک ــا او مط ــوع را ب موض
ــرادر کوچکــم در اتاقــی دیگــر موســیقی  حضــور نداشــت و ب
ــا او  ــدارم ب ــد قصــد ن ــی فهمی گــوش مــی داد. سوســن وقت
ــی شــد و مــرا هــل داد. مــن  ــه  شــدت عصبان ــم ب ازدواج کن
ــه  ــه لب ــه ســرش ب ــل دادم ک ــی شــدم و او را ه ــم عصبان ه
ــر  ــی ب ــه کنترل ــن ک ــد. م ــال ش ــورد و بی ح ــواب خ تختخ
ــت  ــه تخ ــه میل ــر ب ــار دیگ ــر او را چندب ــتم س ــارم نداش رفت
ــه  ــه ب ــد ضرب ــم چن ــس ه ــه بارفیک ــا میل ــد ب ــدم و بع کوبی
وی زدم. بعــد از مــرگ سوســن، جســد را در کیســه نایلونــی 
ــان  ــرار دادم. آن زم ــدار ق ــی چرخ گذاشــتم و آن را در چمدان
ــردم  ــرون ب ــه بی ــدان را از خان ــود. چم ــده ب ــک ش ــوا تاری  ه
و جنــازه را در ســطل زبالــه انداختــم و فــرار کــردم.« بنــا بــر 
ایــن گــزارش تحقیقــات در رابطــه بــا ایــن پرونــده همچنــان 
ادامــه دارد. ایــن در حالــی اســت کــه تحقیقــات نشــان داده 
سوســن دختــری بااخــاق بــوده کــه فقــط بــه قصــد ازدواج با 
ناصــر دوســت شــده بــود و در مــدت آشــنایی نیــز رابطه شــان 

ــاره ازدواج محــدود می شــد. ــو درب ــه گفت وگ فقــط ب

    از تپش قلب در هنگام عصبانیت جلوگیری کنید

در 

ــا حضــور  ــه ب ــک ک جلســه شــورای اداری شهرســتان خــور و بیابان
اســتاندار و مدیــران ارشــد اســتان اصفهــان برگــزار شــد، دکتر رســول 
زرگرپــور گفــت: هم اکنــون در سراســر کشــور و بــه تبــع آن در 
ــود آب وجــود دارد؛ بنابرایــن  اســتان اصفهــان، مشــکل شــدید کمب
بــرای حــل مشــکل کمبــود آب، بایــد راهکارهــای بلندمــدت و 
ــی  ــوع کم آب ــه موض ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــر گرف ــدت در نظ کوتاه م
در شــهر خــور و بیابانــک گفــت: مــردم کویرنشــین خــور و بیابانــک 
خواهــان دسترســی مســتمر بــه آب شــرب هســتند. در حــال حاضر 
 کــه مســئله کم آبــی یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای اســتان اســت 
و بــا توجــه بــه محدودیــت شــدید منابــع آبــی، بایــد تــاش کــرد تــا 
دسترســی مــردم شهرســتان خــور بــه آب شــرب پایــدار امکان پذیــر 

. د شو
اســتاندار اصفهان دسترســی مســتمر مردم شهرســتان خور و بیابانک 
را بــه آب شــرب، مرهــون همــکاری و تدابیــری که مســئوالن، نماینده 
و کارشناســان ایــن منطقــه در دســتور کار قــرار می دهنــد، دانســت 
ــا  و اذعــان داشــت: بایــد هم اکنــون مســئوالن و کارشناســان امــر ب
همــکاری، همفکــری و تعامــل، راهــکاری را جهــت دســتیابی پایــدار 
مــردم شهرســتان خــور بــه آب شــرب مدنظــر قــرار دهنــد. قطعا پس 
 از ارائــه راهــکار کارشناســی، مســئوالن اســتانی هــم از راهبــرد اصولی 

و کارشناسی حمایت الزم را خواهند داشت.
دکتــر زرگرپــور اعــام کــرد: مســئوالن و کارشناســان شهرســتان خور و 
بیابانــک بــا بررســی هایی کــه در دســتور کار قــرار می دهنــد، منابــع 
آبــی محلــی را معرفــی می کننــد تــا از طریــق ایــن منابــع، آبرســانی 

بــه مــردم شــهر خــور صــورت گیــرد. وی اعــام کــرد: منابــع آب جــزو 
انفــال هســتند و بایــد بــا همدلــی، انســجام و وحــدت، منابــع آبــی 
ــردن  ــرداران تقســیم شــود. مطــرح ک ــان بهره ب ــه وجــود دارد، می ک
ــط  ــه فق ــع آب موجــود در هــر منطق ــه مناب ــی ک مســائلی این چنین
 مختــص آن منطقــه اســت، از عوامــل عــدم توســعه یافتگی اســت 
ــه  ــود. در ادام ــوب می ش ــعه یافتگی محس ــع توس ــه موان و از جمل
ایــن جلســه مهنــدس  هاشــم امینــی، مدیــر عامــل شــرکت آبفــای 
ــای  ــرکت آبف ــر، ش ــال اخی ــت: در 2 و 3 س ــان گف ــتان اصفه اس
ــه  ــات ب ــای خدم ــت ارتق ــادی جه ــای زی ــان هزینه ه اســتان اصفه
مــردم شهرســتان خــور و بیابانــک صــرف کــرده اســت؛ بــه عنــوان 
ــه اصــاح، بازســازی و توســعه شــبکه آب شــهر  ــوان ب ــال می ت مث
خــور، اصــاح و بازســازی خــط انتقــال آب چــاه بهنامیــه شــهر خــور 
انجــام مطالعــات مرحلــه اول شــبکه جمــع آوری و تصفیــه فاضــاب 
ــی  ــیرین کن فرخ ــروژه آب ش ــاح پ ــت افتت ــدق و در نهای ــهر جن ش
اشــاره کــرد؛ بــه طــوری کــه می تــوان گفــت 91 میلیــارد ریــال هزینــه 
ــوده اســت. ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــا در دول ــی آبف فعالیت هــای اجرای

ــعه  ــور توس ــه منظ ــور ب ــهر خ ــه در ش ــی ک ــر اقدامات ــه دیگ وی ب
 خدمــات آبفــا صــورت گرفتــه اســت، پرداخــت و تصریــح کــرد: نصب 
و راه انــدازی 14 دســتگاه فلومتــر مغناطیســی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 
2 میلیــارد ریــال بــه منظــور مدیریــت بــر منابــع تولیــد و مصــرف آب 
نصــب تأسیســات و تجهیــزات ســامانه مکانیــزه فــروش آب تانکری 
ــدی  ــور هدفمن ــه منظ ــال ب ــون ری ــر 200 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
مدیریــت فــروش آب تانکــری و جلوگیــری از هدررفــت آب، نصــب 
ــور  ــهرهای خ ــانی ش ــات آبرس ــگ تأسیس ــدازی و مانیتورین  و راه ان

 فرخــی و جنــدق بــا قابلیــت کنتــرل از راه دور بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
4 میلیــارد ریــال بــه منظــور مدیریــت بــر تولیــد و مصرف شــبکه آب 
شــهری، نصــب و راه انــدازی ســامانه مدیریــت فشــار، 150 کیلومتــر 
ــه  ــال ب ــون ری ــار 900 میلی ــا اعتب ــه ب ــع آب در 9 منطق ــبکه توزی ش
منظــور مدیریــت بــر شــبکه و تأسیســات آب شــهری، حفــر 2 حلقــه 
ــی  ــه چــاه آبرفت ــی در شــهرهای خــور و فرخــی و 1 حلق چــاه آهک
در شــهر خــور بــا اعتبــاری بالــغ بــر 4/4 میلیــارد ریــال بــه منظــور 
ــی و مشــکات  ــع آب ــر مناب ــل فق ــه دلی ــه ب ــدار - ک ــن آب پای تأمی
اجتماعــی نتیجــه مــورد انتظــار حاصــل نشــد - از جملــه اقدامــات 
صورت گرفتــه در ایــن زمینــه بــوده اســت. مدیــر عامل شــرکت آبفای 
اســتان اصفهــان بــه اصــاح، بازســازی و توســعه شــبکه توزیــع آب 
در شهرســتان خــور اشــاره و بیــان کــرد: اصــاح، بازســازی و توســعه 
ــش از  ــول بی ــه ط ــور ب ــتان خ ــطح شهرس ــع آب در س ــبکه توزی ش
34 کیلومتــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 8 میلیــارد ریــال انجــام گرفــت. 
ایــن پــروژه بــا هــدف کاهــش حــوادث و میــزان آب بــدون درآمــد 
انجــام گرفــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 92 تعــداد وقــوع 
حــوادث 849 مــورد بــوده؛ درحالــی کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته 
بــه 89 مــورد و میــزان آب بــدون درآمــد از 29 درصــد بــه 17 درصــد 
کاهــش یافتــه اســت. مهنــدس امینــی بــا بیــان اینکــه بــا هــدف 
کاهــش حــوادث و ریســک پذیری تنهــا منبــع تأمیــن آب مصرفــی 
شــهر خــور، اصــاح و بازســازی خــط انتقــال آب چــاه بهنامیــه شــهر 
خــور انجــام گرفــت، اظهــار داشــت: اصــاح و بازســازی خــط انتقــال 
ــر 250  ــا قط ــر ب ــول 16 کیلومت ــه ط ــه شــهر خــور ب ــاه بهنامی آب چ
میلیمتــر بــا هزینــه ای بالــغ بــر 50 میلیــارد ریــال انجــام گرفــت تــا 

مــردم شــهر خــور در تأمیــن آب شــرب بــا مشــکل مواجــه نشــوند.
ــردم  ــورداری م ــان برخ ــای اســتان اصفه ــل شــرکت آبف ــر عام مدی
ــات  ــی از مطالب ــاب، یک ــبکه فاض ــات ش ــدق را از خدم ــهر جن ش
مطالعــات  انجــام  داشــت:  اظهــار  و  برشــمرد  آن هــا  دیرینــه 
ــدق  ــهر جن ــاب ش ــه فاض ــع آوری و تصفی ــبکه جم ــه اول ش مرحل
 بــا هزینــه ای بالــغ بــر 400 میلیــون ریــال در دســتور کار قــرار 

گرفت.
ــات  ــه از خدم ــن منطق ــردم ای ــورداری م ــت برخ ــروژه جه ــن پ  ای
ــرمایه گذاری  ــا س ــده ب ــرر ش ــت و مق ــوده اس ــاب ب ــبکه فاض ش
بخــش خصوصــی اجــرای ایــن پــروژه در آینــده نزدیــک در دســتور 

ــرد. ــرار گی کار ق
مهنــدس امینــی افــزود: حصارکشــی مخازن آب شــرب و بهداشــتی 
ــا هزینــه ای بالــغ بــر 40  شــهر خــور و بهســازی ســاختمان اداری ب
ــل  ــد غیرعام ــوع پدافن ــه موض ــه ب ــتای توج ــال در راس ــون ری میلی
ــای  ــره کنتوره ــش از 1500 فق ــض بی ــوع، تعوی ــاب رج ــم ارب و تکری
ــه  ــال ب ــارد ری ــر 1/5 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــترکین ب ــراب مش خ
منظــور کاهــش آب بــدون درآمــد، اجــرای عملیــات GIS مشــترکین 
ــه  ــال ب ــون ری ــه 400 میلی ــا هزین ــع آب ب و تأسیســات شــبکه توزی
منظــور مدیریــت اطاعــات مشــترکین آب و بارگــذاری آن در ســامانه 
ــا  ــتان ب ــع آب شهرس ــات مناب ــی تأسیس ــازی تمام ــا و بازس نجم
ــه منظــور افزایــش راندمــان  ــال ب ــارد ری ــر 2 میلی ــغ ب ــه ای بال هزین
ــرداری از تأسیســات موجــود، از دیگــر اقدامــات آبفــا در ایــن  بهره ب

ــوده اســت. شهرســتان ب

حلمشکلکمبودآبشهرستانخورباراهکارهایبلندمدتوکوتاهمدتمیسرمیشود

خاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

 سبک زندگی 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی                                               

کیمیای وطن
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

 
خالقیت فرهنگی هنری در اسارت 

 فرصت هــای ارزشــمند اســارت نبایــد بــه آســانی 
و ارزانــی از دســت می رفــت و از ســوی دیگــر تنــوع و 
تفریــح و ســرگرمی نیــز از نیازهــای روحــی و معنــوی 

آن محیــط بســته بــه شــمار می آمــد. 
مناســبت های مذهبــی و ملــی، ضـــرورت امـــور 
فرهنـــگی و هنـــری را دو چنـــدان می ســاخت.   

 دسترســی نداشــتن به خبــر و برنامه هــای متنوع رادیو 
افســردگی  و  پژمردگــی  احســاس  و  تلویزیــون  و 
ــد  ــوش ذوق و هنرمن ــای خ ــراد، بچه ه ــی اف در برخ

اردوگاه را بــر آن داشــت تــا چــاره ای بیندیشــند.
 مســابقات فرهنگــی و ورزشــی بخشــی از ایــن نیازهــا 
هنــگام  حــال  ایــن  بــا  می کــرد؛   بــرآورده  را 
بســته  محیــط  در  بــودن  و محصــور  داخل بــاش 
آسایشــگاه و زمــان بـلنـــد آن، ضـــرورت برنـــامه های 
ــاخت. ــدان می س ــرود را دو چن ــر و سـ ــری تئات هنـ

طراحــی  مســئولیت  حســین زاده  جلیــل  بــرادر 
ســؤاالت مســابقات فرهنگــی و اجــرا و داوری آن 
ــرای  ــا ب ــرفت بچه ه ــا پیش ــت. ب ــده داش ــر عهـ را ب
مســابقات فرهنگــی، زنــگ برقــی هــم فراهــم شــده 
بــود کــه بــا فشــار شاســی، زنــگ بــه صــدا درمی آمــد 
و گــروه برتــر زودتــر زنــگ را بــه صــدا در می آوردنــد 
ــزود.  ــابقه می اف ــرگرمی مس ــان و س ــر هیج ــه ب ک

تدابیــر  بــا  تئاترهــا و ســرودهای مناســبت  هــا 
و ابتــکار افــراد بیشــتری جذابیــت خوبــی پیــدا 
کــرده بــود. بــا رنگ آمیــزی کارتن هــای گوشــت 
ــر ســاخته  ــد وســایل تئات ــز زائ  و اســتفاده از هــر چی

می شد. 
در نمایــش تئاتــری کــه بــا هماهنگــی عراقی هــا 
جنایــات  کشــیدن  تصویــر  بــه  مناســبت  بــه 
اســرائیل علیــه فلســطینیان ترتیــب داده بودیــم، 
بــا  شــده  ســاخته  کاش  و   3 ژ  اســلحه های 
کارتـــن های رنـگ آمیـــزی شــده چنـــان واقعــی 
 بــه نظــر می رســید کــه عراقی هــا را می ترســاند 
ــع  ــئول قاط ــا مس ــت؛ ام ــان را برمی انگیخ و حیرتش
ــن اســلحه ها  ــران نباشــید؛ ای ــان می گفــت نگ ــه آن ب
 از کارتــن و پاســتیک ســاخته شــده اســت و واقعــی 

نیست.


